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
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Masterat
Designer instrucţional

Organizaţiile şcolare ca şi comunităţi de învăţare
Lect. univ. dr. Denisa Manea
Lect. univ. dr. Denisa Manea
III 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO
DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1
Din care: 2.1 curs
1
2.1 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 2.7 curs
14 2.7 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
126
3.8 Total ore pe semestru
28
3.9 Numărul de credite
6

1
14
ore
66
30
30
2
2
0

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 De curriculum
 Parcurgerea curriculumului disciplinei Managementul activităţii
intelectuale şi al învăţării eficiente
4.2 De competenţe
 Identificarea şi utilizarea operaţională a conceptelor de management şi
marketing educaţional
5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice
desfăşurate în spirit activizant, euristic, problematizant.
Condiţii de învăţare practic-aplicativă, inteligibilă, în spirit activizant,
euristic, problematizant.

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
• Utilizarea corectă a conceptelor şi termenilor circumscrise managementului şi marketingului
educaţional;
• Identificarea de strategii eficiente pentru producerea şi distribuirea învăţării la nivelul
organizaţiei şcolare;
• Evidențierea valorilor culturii educaţionale şi a importanţei interrelaţiilor de comunicare
eficientă în susţinerea proceselor de învăţare;
• Construirea de medii de învăţare congruente cu nevoile personale şi instituţionale;

Competenţe transversale








Exersarea şi dezvoltarea limbajului de specialitate concomitent cu realizarea de conexiuni
logice între conceptele definite şi realizarea de transferuri conceptuale şi metodologicacţionale în vederea explicitării şi fundamentării acţiunii educaţionale;
Dezvoltarea competenţelor acţionale – de informare şi documentare, de activitate în grup,
de analiză reflexivă, critic-constructivă şi de argumentare, relaţionarea cu cei din jur şi
empatizarea cu ei, colaborarea şi lucrul în grup
Identificarea de soluţii la diverse problematici circumscrise managementului organizaţional
şi al învăţării eficiente;
Exersarea flexibilităţii cognitive în abordarea teoretică şi aplicativă a diferitelor
problematici de factură managerială (de tip instrucţional, curricular);
Susţinerea permanentă şi responsabilă a comunicării eficiente (verbală şi scrisă), bazată pe
receptare şi ascultare activă şi critică, reflecţie personală şi colectivă, formalizare de idei
proprii, asertivitate, argumentare;
Competenţe metodologice: luarea de notiţe, sistematizarea, ordonarea, etc.; formularea de
subiecte de cercetare teoretico-fundamentală şi practic-aplicativă; formularea de situaţiiproblemă şi rezolvarea lor; redactarea de texte.

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

•.reliefarea interfeţei dinamice a organizaţiei şcolare în care se învaţă şi care
produce învăţare concomitent cu evidenţierea intercondiţionărilor externe şi
interne organizaţiei ca factori ai învăţării.
• să opereze corect cu conceptul „şcoala ca organizaţie”şi elementele derivate
ale acestuia: cultură organizaţională, comunicare organizaţională, climat
organizaţional,
organigramă,
imagine
instituţională,
conştiinţă
organizaţională;
• să identifice în baza analizelor de caz relaţiile de interdependenţă dintre
şcoală şi societate din perspectiva finalităţilor învăţării;
• să construiască medii educaţionale şi pârghii acţionale pentru producerea şi
distribuirea învăţării.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Cursul este structurat în jurul dimensiunilor

Observaţii

valorice ale unei organizaţii şcolare ce marchează
potenţialul de învăţare al acesteia materializat în
acţiuni şi activităţi de producere şi difuzare a
cunoaşterii. Structura cursului ilustrează şaspte
capitole organizate în jurul a două concepte: cultura
organizaţională şi învăţarea experienţială.
De asemenea, cursul dezvăluie oportunităţile
din mediul socio-economic valorizate de organizaţiile
şcolare de succes prin intermediul activităţilor de
marketing educaţional întreprinse.
Modul1: Şcoala şi societatea contemporană

Expunerea
Prelegerea interactivă
Conversaţia euristică
Explicaţia
Modulul 2: Şcoala ca organizaţie
Conversaţia euristică
Reflecţia individuală
şi colectivă
Problematizarea
Modulul 3: Cultura şi mediul organizaţional
Conversaţia
Exerciţiul
Prelegerea interactivă
Problematizarea
Modulul 4: Structura organizaţională la nivelul unei Expunerea
instituţii de învăţământ şi interdependenţele la nivelul Conversaţia euristică
Explicaţia
acesteia
Reflecţia individuală
şi colectivă
Modulul 5: Particularităţi ale învăţării în organizaţia
Conversaţia euristică
şcolară şi construirea de medii eficiente de învăţare
Reflecţia individuală
şi colectivă
Problematizarea
Modulul 6: Influenţele mediul extern asupra învăţării Conversaţia euristică
Exerciţiul
în comunitatea şcolară
Problematizarea
Reflecţia individuală
şi colectivă

Valorificarea experienţelor
de viaţă socială şi
personală
Valorificarea atât a
achiziţiilor anterioare cât
şi a experienţelor de viaţă
trăite sau auzite
Identificarea de valori la
nivelul organizaţiei din
care facem parte
Valorificarea experienţei
de elev a studenţilor

Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
Valorificarea experienţei
de elev a studenţilor
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
şi/sau de părinte
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
şi/sau de părinte

Modulul 7: Organizaţia şcolară ca şi producător şi Conversaţia euristică
Reflecţia individuală
distribuitor de cunoaştere
şi colectivă
Problematizarea
Bibliografie
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Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
10. Chiricǎ, S., (2003), Inteligenţa organizaţiilor. Rutinele şi managementul gândirii colective, Editura
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18. Manea, D., Stan, C, (2014), Reuşita şcolară – repere conceptuale şi praxiologice în vol., Impactul
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Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova
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23. Preda, M., (2006), Comportament organizaţional.Teorii,exerciţii şi studii de caz, Editura Polirom,
Iaşi
24. Stan, C., (2002), Teoria educaţiei. Actualitate şi perspective, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca
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8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Reflecţia colectivă
Operarea cu conceptele de management şi marketing
educaţional-interdependenţe gen cauză-efect
Metoda dezbaterii
Abordare sistemică a proceselor de învăţare
Reflecţia colectivă
Metoda dezbaterii
Componentele culturii organizaţionale şi dependenţele Reflecţia colectivă
Valorificarea experienţei
dintre acestea şi climatul organizaţional - analiză
Metoda dezbaterii
de elev a studenţilor

pedagogică
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
Paradigme ale teoriilor învăţării

Reflecţia colectivă
Metoda dezbaterii
Influenţe ale sistemului sociale asupra mediilor de Exerciţiul
învăţare din şcoli – analiză, diagnoză şi prognoză.
Conversaţia

Proiectarea, implementarea, evaluarea învăţării Aplicaţii practice

Exerciţiul
Conversaţia

Activităţi didactice la propunerea studenţilor

Reflecţia colectivă
Conversaţia
Metoda dezbaterii

Valorificarea experienţei
de elev a studenţilor
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
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60. Stan, C., Manea, D., (2011), Coordonatele spaţiului educativ contemporan, vol. Dezvoltări teoretice
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Information Management
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului




Operarea cu concepte şi acţiuni din sfera managementului învăţării permanente
Analizarea instituţiei şcolare din perspectiva dublei responsabilităţi –producător şi distribuitor de
cunoaştere;
Abordarea critică a interdependenţelor mediului social şi personal în învăţare şi identificarea de
pârghii de acţiune eficientă

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

Corectitudinea şi amplitudinea
răspunsurilor
Capacitatea de a conexiuni,
transfer analogic, analize
reflexive şi critic-constructive
10.5 Seminar/laborator Capacitatea de analiză şi
sumarizări, construcţii cu
relevanţă practic-aplicativă

10.2 metode de evaluare
Colocviu

10.3 Pondere din
nota finală
70 %

30 %

Capacitatea de a identifica
Evaluare continuă, prin
soluţii valide la nivelul
probe de evaluare orală
studiilor de caz dezbătute
Capacitatea de a realiza analize
reflexive şi critic-constructive, Referate
inferenţe şi transferuri
cognitive
Capacitatea de rezolvare de
probleme şi de integrare a
achiziţiilor dobândite în studiul Portofolii
acestei discipline cu achiziţiile
şi experienţele proprii
10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi sesizarea interdependenţelor dintre ele.
 Aplicarea achiziţiilor în oferirea de exemple, în conceperea de ilustrări, în realizarea de analize şi
identificarea de soluţii inedite şi eficiente, de exerciţii cu relevanţă aplicativă în viaţa cotidiană.
 Integrarea de manieră sistemică a achiziţiilor acestei discipline cu achiziţiile şi experienţele proprii.
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