FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca

superior
1.2 Facultatea

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

1.3 Departamentul

Ştiinţe ale Educaţiei

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţe ale Educaţiei

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studiu /

Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică

Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Noile educaţii

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. univ.dr. Mirela Albulescu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. univ.dr. Mirela Albulescu

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II

2.6. Tipul de

E

evaluare

2.7 Regimul

DO

disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4

Total

ore

din

planul

3
de 42

Din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

Din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

învăţământ
Distribuţia fondului de timp:

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

28

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 42
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

28

Tutoriat

1

Examinări

2

Alte activităţi: ..................

0

3.7 Total ore studiu individual

98

3.8 Total ore pe semestru

143

3.9 Numărul de credite

6
1

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 -

Sala multimedia

a -

Sala multimedia

cursului
5.2

De

desfăşurare

seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate
-

Proiectarea unor programe școlare pentru Noile educații adaptate pentru diverse

niveluri de vârstă/grupuri ţintă etc.
Competenţe profesionale

-

presupuse de pachetele tematice ale noilor educații (educația pentru schimbare,
dezvoltare, calitate, competență, dezvoltare durabilă, tehnologie și progres, educația
pentru utilizarea inteligentă și sănătoasă a mass-mediei, pentru cultivarea valorilor,
pentru sănătate etc).
-

Abordarea flexibilă în spiritul perspectivei critice a Noilor educații ce vizează

educația pentru cetățenie democratică, pentru participare, democraţie şi drepturile
omului.
-

Competenţe transversale

Abordarea interdisciplinară, transdisciplinară a conținuturilor informaționale

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

realizării 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
7.2 Obiectivele specifice

Analiza bazelor teoretice și practice ale noilor educaţii în
perspectiva utilizării acestora în practica educațională.

-

Comprehensiunea

fundamentelor

interdisciplinare

și/sau

transdisciplinare ale noilor educaţii ca discipline școlare cu
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statut distinct;
-

Explicitarea oportunităţilor pe care le oferă introducerea
noilor educaţii

-

Dezvoltarea

competențelor

specific

de

proiectare

a

programelor școlare care sa valorifice elemente specifice
noilor educaţii.
-

Analiza rolului și locului educației în contextul lumii
contemporane.

-

Identificarea direcțiilor de evoluție contemporană a noilor
educații.

-

Formarea unei atitudini deschise față de conceptele relevante
pentru lumea contemporană: schimbare, inovație, invenție.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1.

Strategii expozitive bazate

Se utilizează principiul

pe prelegere interactivă,

flexibilităţii

procedee discursive

metodologice cf. cu

(explicaţia, argumentarea,

caracteristicile grupului

Educaţia în contextul lumii

contemporane

demonstraţia ca proces logic) ţintă vizat
2.

Educația continuă in Uniunea

Europeană.

Strategii expozitive bazate

Se utilizează principiul

pe prelegere interactivă,

flexibilităţii

procedee

metodologice cf. cu

discursive(explicaţia,

caracteristicile grupului

argumentarea, demonstraţia

ţintă vizat

ca proces logic)
3.

Educaţia permanentă şi

autoeducaţia. Educația adulților.

Strategii de predare-învăţare

Se utilizează principiul

euristice. Strategii de

flexibilităţii

predare-învăţare bazate pe

metodologice cf. cu

problematizare

caracteristicile grupului
ţintă vizat

4.

Noile educaţii - direcţii de

evoluţie contemporană

Strategii de predare-învăţare

Se utilizează principiul

euristice. Strategii de

flexibilităţii

predare-învăţare bazate pe

metodologice cf. cu

problematizare

caracteristicile grupului
ţintă vizat

5.

Educaţia pentru schimbare şi

Strategii de predare-învăţare
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Se utilizează principiul

dezvoltare. Educaţia pentru inovaţie şi

euristice. Strategii de

flexibilităţii

invenţie. Educaţie pentru tehnologie şi

predare-învăţare bazate pe

metodologice cf. cu

progres.

problematizare

caracteristicile grupului
ţintă vizat

Strategii de predare-învăţare

Se utilizează principiul

internațională. Educaţia pentru pace şi

euristice. Strategii de

flexibilităţii

cooperare.

predare-învăţare bazate pe

metodologice cf. cu

problematizare

caracteristicile grupului

6.

Educația pentru noua ordine

ţintă vizat
7.

Educația interculturală. Educaţia

Strategii de predare-învăţare

Se utilizează principiul

pentru cetăţenie democratică. Educaţia

euristice. Strategii de

flexibilităţii

pentru participare, democraţie şi

predare-învăţare bazate pe

metodologice cf. cu

drepturile omului

problematizare

caracteristicile grupului
ţintă vizat

8.

Educaţia antreprenoriala.

Educaţia economică şi casnică modern.

Strategii centrate pe

Se utilizează principiul

exprimarea personalităţii

flexibilităţii

cursantului.

metodologice cf. cu
caracteristicile grupului
ţintă vizat

9.

Educaţia pentru mediu şi

dezvoltare durabilă. Educaţia ecologică

Strategii centrate pe

Se utilizează principiul

exprimarea personalităţii

flexibilităţii

cursantului.

metodologice cf. cu
caracteristicile grupului
ţintă vizat

10.

Educaţia pentru mass-media

Strategii centrate pe

Se utilizează principiul

exprimarea personalităţii

flexibilităţii

cursantului.

metodologice cf. cu
caracteristicile grupului
ţintă vizat

11.

Educaţia pentru sănătate.

Strategii expozitive bazate

Se utilizează principiul

pe prelegere interactivă,

flexibilităţii

procedee

metodologice cf. cu

discursive(explicaţia,

caracteristicile grupului

argumentarea, demonstraţia

ţintă vizat

ca proces logic)
12.

Educaţia pentru calitate şi

competenţă.

Strategii de predare-învăţare

Se utilizează principiul

euristice. Strategii de

flexibilităţii
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predare-învăţare bazate pe

metodologice cf. cu

problematizare

caracteristicile grupului
ţintă vizat

13.

Educaţia axiologică. Valorile

contemporane.

Strategii centrate pe

Se utilizează principiul

exprimarea personalităţii

flexibilităţii

cursantului.

metodologice cf. cu
caracteristicile grupului
ţintă vizat

14.

Educaţia pentru timpul liber.

Educaţia pentru viaţa de familie.

Strategii centrate pe

Se utilizează principiul

exprimarea personalităţii

flexibilităţii

cursantului.

metodologice cf. cu
caracteristicile grupului
ţintă vizat
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Illeris, Knud (2014), Teorii contemporane ale învățării, Autori de referință, Editura Trei,
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Senge, Peter, Cambron – McCabe, Nelda, Lucas, Timothy, Smith, Bryan, Dutton, Janis, Kleiner,
Art (2016), Școli care învață – a cincea disciplină aplicată în educație, Editura Trei,
București.
Sicinski, A. (1984), „Obiectifs éducatifs et valeurs culturelles”, în Réflection sur le
developpement futur de l’éducation, UNESCO, Paris.
Suchodolski, B. (1960), La pédagogie et les grands courants philosophiques, Edition du
Scarabée, Paris.
Thomas, J. (1977), Marile probleme ale educaţiei în lume, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
Toffler, A. (1983), Al treilea val, Editura Politică, Bucureşti.
Văideanu, G. (1988), Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti.
Wagner, Tony (2014), Formarea inovatorilor. Cum crești tinerii care vor schimba lumea de
mâine, Editura Trei, București.

8.2 Seminar / laborator
1.

Metode de predare

Observaţii

Educaţia în contextul lumii contemporane Strategii de predare- Se utilizează principiul
învăţare euristice.

flexibilităţii

Strategii de predare- metodologice cf. cu
învăţare bazate pe
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caracteristicile grupului

problematizare
2.

ţintă vizat

Educatia continuă in Uniunea Europeană. Strategii de predare- Se utilizează principiul
învăţare euristice.

flexibilităţii

Strategii de predare- metodologice cf. cu

3.

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul

Educaţia permanentă şi autoeducaţia.

Educatia adulților

învăţare euristice.

flexibilităţii

Strategii de predare- metodologice cf. cu

4.

Noile educaţii - direcţii de evoluţie

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul

contemporană

învăţare euristice.

flexibilităţii

Strategii de predare- metodologice cf. cu

5.

Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare.

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul

Educaţia pentru inovaţie şi invenţie. Educaţie

învăţare euristice.

pentru tehnologie şi progres.

Strategii de predare- metodologice cf. cu

6.

Educatia pentru noua ordine

flexibilităţii

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul

internatională. Educaţia pentru pace şi

învăţare euristice.

cooperare.

Strategii de predare- metodologice cf. cu

7.

Educatia interculturală. Educaţia pentru

flexibilităţii

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul

cetăţenie democratică. Educaţia pentru

învăţare euristice.

participare, democraţie şi drepturile omului

Strategii de predare- metodologice cf. cu

8.

Educaţia antreprenoriala. Educaţia

flexibilităţii

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul

economică şi casnică modern.

învăţare euristice.

flexibilităţii

Strategii de predare- metodologice cf. cu

9.

Educaţia pentru mediu şi dezvoltare

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul
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durabilă. Educaţia ecologică

învăţare euristice.

flexibilităţii

Strategii de predare- metodologice cf. cu

10.

Educaţia pentru mass-media

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul
învăţare euristice.

flexibilităţii

Strategii de predare- metodologice cf. cu

11.

Educaţia pentru sănătate.

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul
învăţare euristice.

flexibilităţii

Strategii de predare- metodologice cf. cu

12.

Educaţia pentru calitate şi competenţă.

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul
învăţare euristice.

flexibilităţii

Strategii de predare- metodologice cf. cu

13.

Educaţia axiologică. Valorile

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul

contemporane.

învăţare euristice.

flexibilităţii

Strategii de predare- metodologice cf. cu

14.

învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat

Strategii de predare- Se utilizează principiul

Educaţia pentru timpul liber. Educaţia

pentru viaţa de familie.

învăţare euristice.

flexibilităţii

Strategii de predare- metodologice cf. cu
învăţare bazate pe

caracteristicile grupului

problematizare

ţintă vizat
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mâine, Editura Trei, București.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale
în concordanţă cu Sistemul Operaţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România,
în general şi specifice Domeniului Ştiinţelor Educaţiei în special.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs

Referinţe din notiţele de Evaluare scrisă
la

curs

şi

50%

din

recomandările
bibliografice
10.5 Seminar/laborator Participare

activă

la Prezentare

activitatea didactică şi portofolii,
de cercetare

referate, 50%
proiecte

de

cercetare

10.6 Standard minim de performanţă
Cunoaşterea conceptelor de bază ale disciplinei, a interdependenţelor dintre ele.
Aplicarea cunoștințelor în realizarea documentelor curriculare.
Integrarea de manieră sistemică a achiziţiilor acestei discipline cu achiziţii proprii altor
discipline studiate anterior.
Data completării
1.03.2017

Semnătura titularului de curs
...............................

Semnătura titularului de seminar
...................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

...........................................

…............................
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