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
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Licenţă
PIPP

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
PLR 4418Pedagogia comunităţii. Parteneriate socio-educaţionale
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. univ. dr. Dana Jucan
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect. univ. dr. Dana Jucan
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul VI 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
22
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Numărul de credite
2
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



Amfiteatru dotat cu videoproiector şi ecran de proiecţie



Sala de seminar

ore
4
8
8
2
-

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Proiectarea unor programe de instruire sau educationale adaptate pentru diverse niveluri de
vârsta/pregatire si diverse grupuri tinta


Utilizarea, interpretarea, prelucrarea si aplicarea cunostintelor de specialitate, psihopedagogice si metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a
activitatilor instructiv-educative si a materialelor didactice



Realizarea activitatilor specifice procesului instructiv-educativ din învatamântul primar si
prescolar



Transpunerea în practica a cunostintelor privind etapele metodologice de realizare a
activitatilor specifice procesului instructiv-educativ din învatamântul prescolar si primar.



Utilizarea cunostintelor de specialitate, psiho-pedagogice si metodologice în realizarea
activitatilor instructiv-educative din învatamântul prescolar si primar.



Aplicarea principiilor si metodelor didactice specifice activitatilor / disciplinelor predate
care sa asigure progresul prescolarilor / scolarilor mici.



Evaluarea eficacitatii strategiilor utilizate si a impactului lor asupra scolarilor
mici/prescolarilor prin raportare la standarde si obiective enuntate în documentele
curriculare.



Realizarea activitatilor instructiv-educative care sa respecte si sa ilustreze principiile si
metodologiile specifice didacticilor aplicate în învatamântul prescolar si primar.



Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni
valorice explicite specifice specialistului în Stiintele Educatiei



Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

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

Dezvoltarea în rândul studenţilor a comportamentului proactiv în raport cu
problematica socială cu implicaţii educaţionale
Identificarea şi înţelegerea elementelor specifice privind activităţile în
serviciul comunităţii
Proiectarea, organizarea şi realizarea activităţilor didactice de o manieră care
să valorifice la maxim valenţele socialului;
Optimizarea interacţiunilor dintre elevii şi preocupările de activism social

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Pedagogia comunităţii – delimitări conceptuale şi
specific

Metode de predare
Prelegerea interactivă

Activismul social – dispoziţie esenţială pentru Prelegerea interactivă
Problematizarea

Observaţii

accesarea programelor de servicii sociale
Metode şi tehnici de antrenare a activismului Prelegerea interactivă
social: metode de analiză de nevoi sociale
Metode şi tehnici de antrenare a activismului
social: metode de rezolvare de probleme: Metoda
câmpului de forţe, metode de finire a problemelor,
metode de identificare a demersurilor acţionale în
sensul rezolvării problemelor sociale

Prelegerea interactivă
Problematizarea

Probleme specifice ale proiectării, organizării şi
desfăşurării programelor de parteneriat social

Prelegerea interactivă

Probleme specifice ale proiectării, organizării şi
desfăşurării programelor de conştientizare socială

Prelegerea interactivă
Problematizarea

Probleme specifice ale proiectării, organizării şi
desfăşurării parteneriatelor socio-educaţionale

Prelegerea interactivă
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8.2 Seminar / laborator
Program de voluntariat

Metode de predare

Analiza unor exemple de programe de parteneriat

Prelegerea interactivă

Observaţii

Program de voluntariat
Analiză de nevoi sociale

Explicaţia
Problematizarea

Metode de identificare a demersurilor acţionale în Demonstraţia
sensul rezolvării problemelor sociale – aplicatii Studiul de caz
practice
Programele de voluntariat

Munca în grup
Problematizarea

Exersarea construcţiei de programe de parteneriat Explicaţia
Exerciţiul
socio-educaţional
Construcţia şi aplicarea de programe de parteneriat
socio-educaţional

Problematizarea
Dezbaterea
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Profesor pentru învăţământul primar COR 233201 Profesor pentru învăţământul preşcolar COR 233101
Mentor COR 235902/ Asistent de cercetare în pedagogie COR 235102/ Consilier învăţământ COR 235201/
Expert învăţământ COR 235202/Referent de specialitate învăţământ COR 235204
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 metode de evaluare
10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs

Cantitatea şi calitatea Realizarea stagiului de
activităţi în serviciul
cunoştinţelor însuşite
comunităţii

75%

10.5 Seminar/laborator

Elaborarea corectă a
materialelor din portofoliu

25%

Portofoliu

10.6 Standard minim de performanţă
Realizarea sarcinilor de proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor instructiv-educative specifice
disciplinelor pedagogice în condiţii de autonomie restrânsă şi de asistenţă calificată

Data completării,
Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
Semnătura directorului de departament

