FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Licență
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Pedagogie

2. Date despre disciplină
Educaţie parentală
2.1 Denumirea disciplinei
Lect. univ. dr. Delia Muste
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare C

2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
72
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

-

ore
28
34
34
2
2

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate





Competenţe transversale








Proiectarea unor programe de educaţie parentală, adaptate pentru diverse niveluri de
vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă
Abordarea managerială a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare
socială, din perspectiva elementelor specifice educaţiei parentale
Identificarea şi analizarea unor nevoi specifice de instruire ale beneficiarilor de servicii de
educaţie parentală
Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră
Capacitatea de a mobiliza, a combina şi a utiliza în mod autonom capacităţile de
cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu diversele
cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme de natură educaţională şi
socială
Atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă
investigării şi explicării fenomenelor educaţionale
Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei
Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei
Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere
formării şi dezvoltării profesionale continue

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Realizarea şi valorificarea corelaţiilor interdisciplinare, în vederea înţelegerii

7.2 Obiectivele specifice

Asimilarea unor noţiuni circumscrise educaţie parentale

unitare a vieţii de familie şi a dezvoltării şi educaţiei copiilor.

Explicarea şi interpretarea rolurilor şi a responsabilităţilor părinţilor din diferite
perspective: istorică, socială şi legislativă
Sensibilizarea studenţilor faţă de complexitatea şi actualitatea integrării
factorului uman în viaţa de familie.
Conştientizarea şi interpretarea rolurilor parentale şi a implicaţiilor acestora în
viaţa cotidiană.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Modul 1: Delimitări terminologice

Metode de predare
- prelegerea

Observaţii
4 ore

1. Educaţia parentală-definiţie, caracteristici evolutive
2. Familia – definiţie, caracteristici

2 ore

3. Retrospectiva şi perspectiva familiei

2 ore

Modulul 2: Funcţiile şi responsabilităţile familiei

- prelegerea cu

1. Funcţiile interne şi externe

oponent

2. Abilităţi şi responsabilităţi parentale

2 ore

3. Sistemul familial şi educaţia

2 ore

4. Carenţe în climatul familial

Modulul 3: Statutul şi rolurile părinţilor în cadrul familiei

- expunerea

1. Tipuri de familii

2 ore
2 ore

2. Statutul şi rolurile părinţilor

2 ore

3. Stilurile parentale

2 ore

4. Comunicarea eficientă în familie

Modulul 4: Programele de educaţie parentală şi rolul lor în

2 ore

- expunerea

formarea şi dezvoltarea abilităţilor parentale
1. Prezentarea unor programe de educaţie parentală

2 ore

derulate în România. Caracteristici. Tipuri. Furnizori.
Grupuri ţintă.
2. Prezentarea programului pentru educaţie parentală „

4 ore

Împreună pentru succesul tuturor”, program derulat cu - studiu de caz
părinţii unor elevi de clasa a IV-a

Bibliografie


Albulescu, I. (2008), Morală şi educaţie, Editura Eikon, Cluj Napoca.



Alecu,G., Badea, D., Bunescu, Gh. (1997) Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti.



Baran-Pescaru, A. (2004), Familia azi. O perspective sociopedagogică, Editura Aramis.



Berge, A. (1966), Defectele părinţilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.



Bontaş, I. (2007), Tratat de pedagogie, Editura All, Bucureşti.



Botiş, A., Tarău, A. (2004), Disciplinarea pozitivă, sau cum să disciplinezi fără să răneşti, Editura ASCR,
Bucureşti.



Carter, N. (1996), See how we grow: a report on the status of parent education in the US, Philadelphia: Pew
Cheritable Trusts.



Cojocaru, Şt. Cojocaru, D., (2011), Educaţia parentală în România, Studiu realizat în cadrul proiectului
„Centrul pentru Copilărie şi Parentalitate” implementat de Holt România – Filiala Iaşi, cu sprijinul
Reprezentanţei UNICEF în România.



Ciohodaru, E. (2004), Succesul relaţiei între părinţi şi copii acasă şi la şcoală, Editura Humanitas
Educaţional, Bucureşti.



Cojocaru, Şt., Cojocaru, D. (2011), Educaţia parentală în România, Studiu realizat în cadrul proiectului
„Centrul pentru Copilărie şi Parentalitate” implementat de Holt România – Filiala Iaşi, cu sprijinul

Reprezentanţei UNICEF în România.


Di Pietro, P. (2007), Copilul meu merge la şcoală, Editura All, Bucureşti.



Drăgan, I., Petroman, P., Mărgineanţu, D. (1992), Educaţia noastră cea de toate zilele, Editura Eurobit,
Timişoara.



Enache, R. (2010), O perpectivă psihologică a maternităţii, Editura SPER, Bucureşti.



Irimescu, G. (2006), Protecţia socială a copilului abuzat, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi.



Killen, K. (1998), Copilul maltratat, Editura Eurobit, Timişoara.



Mitrofan I., Mitrofan N. (1991), Familia de la A la Z, Ed. Stiinţificǎ, Bucureşti.



Mitrofan, I., Ciupercă, C.(2002), Psihologia vieţii de cuplu”, Editura SPER, Bucureşti.



Mitrofan I., Ciupercă, C. (2002), Psihologia vieţii de cuplu. Între iluzie şi realitate, Editura SPER, Bucureşti.



Murdock, G.P. (1949), Social Structure, MacMillan Publishing, New York.



Pânişoară, O., Pânişoară, G. (2012), Cele şapte medalii ale succesului, Editura Polirom, Iaşi,



Petroman, P. (2003), Psihologia familiei, Editura Eurobit, Timişoara.



Stănciulescu, E. (1998), Sociologia educaţiei familiale, Editura Polirom, Iaşi



Vincent, R. (1972), Cunoaşterea copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.



Vrăşmaş, E. (2008), Intervenţia socio-educaţională ca sprijin pentru părinţi, Editura Aramis, Bucureşti.



http://www.fcn.org.ro/proiecte/programul-national-de-educatie-parentala



www.performanţe.ro

8.2 Seminar / laborator
Nu este cazul
Bibliografie

Metode de predare

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina Educaţie parentală a fost proiectată din perspectivă dezvoltării competenţelor pentru viaţă ale
studenţilor – o necesitate şi un deziderat al societăţii contemporane, reflectate şi de politicile educaţionale
europene. Plasarea sa în ultimul an de învăţământ studiu a urmărit, pe de o parte, asigurarea unui minimum
de pregătire pentru viaţa de familie, iar pe de altă parte, crearea premiselor optime pentru viitoarea profesie
didactică, solicitantă pe segmentul relaţiei şcoală-grădiniţă-familie. Premisele de la care s-a pornit au fost
acelea că pregătirea mai bună pentru viaţa de familie, pentru rolurile parentale şi pentru cariera didactică va
duce la o mai bună integrare socială a absolvenţilor şi la construirea unei vieţi de familie echilibrate.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Participare nemijlocită la
activitatea didactică
Referinţe din notiţele de la
curs şi din recomandările

Fişă de observaţie curentă

10.3 Pondere din
nota finală
1o%

Evaluare scrisă

90%

bibliografice

10.6 Standard minim de performanţă


Asimilarea de noţiuni teoretice şi practice, de comportamente şi atitudini, într-un demers coerent,
reflectat de curriculum universitar, în conformitate cu prevederile cadrului naţional al calificărilor din
învăţământul superior
Semnătura titularului de curs

