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DESCRIEREA CURSULUI
Interesul pentru cercetarea comparativă în educație se datorează existenţei unor
problematici educative comune în diverse ţări, internaţionalizării lumii universitare şi a
cercetării ştiinţifice, care fac dificilă şi chiar contraproductivă reflecţia închisă în cadrele
naţionale. Globalizarea faptelor educative, influenţa pe care o au unul asupra altuia
diferitele sisteme educative, schimburile între parteneri din diferite ţări sunt de
necontestat. Într-o astfel de perspectivă, cercetările comparative pot fi de folos pentru
înţelegerea diferenţelor semnificative dintre sistemele naţionale de educaţie și pentru a
facilita împrumul şi adaptarea acelor idei sau măsuri ale căror efecte pozitive au fost
verificate în sistemul de învăţământ dintr-o altă ţară, pentru a le aplica în propria ţară.
Amploarea studiilor de educaţie comparată este legată de amploarea mişcării de
mondializare, care atinge toate domeniile vieţii sociale şi schimburile internaţionale care
o însoţesc. Mobilitatea a devenit un fapt curent şi în ceea ce priveşte programele de
cercetare şi de schimburi şcolare şi universitare.
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Fundamentală este contribuţia cercetării comparative la elaborarea unei politici
educaţionale adecvate şi optimale. Nu ne putem imagina viitorul educaţiei în lume fără a
avea în vedere datele pe care ni le oferă studiile comparative. Putem spune că există o
legătură foarte strânsă între cercetarea comparativă şi politica educaţională şi de
planificare a sistemelor de învăţământ. În mod firesc, rezultatele studiilor de pedagogie
comparată ar trebui să fie utilizate de factorii de decizie politică în domeniul educaţiei,
dezvoltatorii de programe de studii, specialişti în educaţie, aceştia având astfel
posibilitatea să îşi lărgească cunoaşterea cu privire la ideologiile referitoare la dezvoltarea
învăţământului, la teoriile privind învăţarea şi la consecinţele diferitelor practici
educaţionale în diverse contexte sociale. De asemenea, acestea ar trebui să intereseze
cadrele didactice. Profesorii ar putea beneficia de rezultatele studiilor de pedagogie
comparată în diverse moduri, de exemplu, în proiectarea curriculară, organizarea
activităţilor extracurriculare, folosirea unor metode de predare şi autoevaluare mai
eficiente etc.
TEMATICA
În acest curs abordăm cu deosebire metodologia cercetării comparative în educație.
Structura cursului încorporează cinci teme exhaustive, astfel articulate încât să le ofere
doctoranzilor o imagine comprehensivă asupra problematicii cercetării comparative în
educație. Temele sunt organizate astfel:
1)
Specificul cercetării comparative în educație;
2)
Problematici abordate prin cercetarea comparativă;
3)
Finalitatea cercetărilor comparative în educație;
4)
Metodologia cercetării comparative;
5)
Metode și tehnici auxiliare de cercetare.
OBIECTIVELE CURSULUI
Obiective profesionale:
1)
Să analizeze critic conceptele şi aplicaţiile practice ale cercetării comparative
în educație;
2)
Să analizeze și să aplice metodologia specifică cercetării comparative în
educație;
3)
Să utilizeze conceptele şi aplicaţiile în manieră inter- şi transdisciplinară;
4)
Să elaboreze analize şi sinteze personale prin valorificarea cunoştinţelor din
domeniu;
5)
Să elaboreze proiecte de cercetări comparative în educație şi să identifice
„bune practici”;
6)
Să identifice articulările şi deconcertările din sistemele educaţionale
contemporane şi să proiecteze acţiuni de optimizare.
Obiective personale de autonomie şi interacţiune în învăţare
1)
Să utilizeze strategii de învăţare multiple şi stiluri de învăţare adecvate
situaţional;
2)
Să analizeze, să proiecteze şi să parcurgă traseul personal de învăţare;
3)
Să evalueze şi să optimizeze performanţa proprie în învăţare;
4)
Să comunice, să negocieze şi să proiecteze activităţi de învăţare în echipă.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

COMPETENŢE ÎN FORMARE
Competenţe de analiză şi sinteză pedagogică;
Competenţe practice de realizare de instrumente şi metodologii de proiectare
şi evaluare;
Competenţe de autoevaluare şi interevaluare;
Competenţe de lucru în echipă;
Competenţe de proiectare a dezvoltării profesionale şi personale;
Competenţe de comunicare, negociere şi muncă în echipă.
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MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR
- Prelegeri interactive;
- Învăţarea prin cooperare;
- Activităţi de grup;
- Dezbateri;
- Elaborarea de proiecte, prezentarea şi evaluarea în grup;
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Expunerea concluziilor, a unor aspecte ale proiectului elaborat şi dezbaterea
acestora;
- Analiza / evaluarea unor materiale existente pe site-uri educaţionale relevante.
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII:
Curs – prelegeri interactive, dezbateri, studii de caz, teste de verificare a
cunoştinţelor pe parcurs.
Seminar – studiu individual, elaborare de proiecte, dezbateri în grup mare.
Alocarea timpului / activitate: muncă independentă, elaborare de proiecte: aprox.
50 – 60 min. per sesiune, dezbateri în grup mare: aprox. 40 min. per sesiune, prelegere
interactivă: aprox. 30 min. per sesiune, evaluare şi sinteze aprox. 30 min. per sesiune.
MATERIALE ŞI MIJLOACE:
Suporturi de studiu, de dezbatere sau de lucru, tipărite şi în format electronic, listă
de bibliografie selectivă, mijloace multimedia de prezentare, prezentări powerpoint,
calculator, videoproiector (asigurate de facultate), e-group – pe yahoo groups– materiale
şi informaţii postate pe e-grupul destinat activităţilor specifice seminarului şi proiectelor.
LOCAŢIE: sala de curs + seminar, capacitate 20 studenţi.
-

PLANIFICAREA /CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR ŞI A VERIFICĂRILOR / EVALUĂRILOR PE
PARCURS:
C1 – Curs introductiv.
Se prezintă structura cursului, tematică, obiective, sarcini de lucru pe parcurs,
modalitatea de evaluare finală şi alte detalii la solicitarea doctoranzilor. Se
discută asupra surselor bibliografice, sarcinilor de studiu, proiectelor, conţinutului
dosarului de portofoliu ş.a.
S1 - Seminar introductiv. Formularea obiectivelor de învăţare specifice. Discuţii
cu doctoranzii asupra obiectivelor de învăţare specifice, potrivit cu nevoile lor de
pregătire în vederea cercetării de teren şi elaborării tezei de doctorat. Doctoranzii
vor elabora în scris lista obiectivelor de învăţare, în baza cărora se vor defini şi
selecta teme de seminar şi se vor negocia modalităţile de realizare. Fiecare
doctorand va pregăti în detaliu şi va modera câte o temă de dezbatere.
C2-C3 – Prelegere interactivă, tema: Specificul cercetării comparative în educație
(Sarcini specifice; Caracterul interdisciplinar).
S2-S3 – Prezentarea şi dezbaterea în grupul de doctoranzi a 2-4 teme per seminar,
în funcţie de aria de cuprindere tematică. Temele vor fi pregătite individual sau în
grupuri mici şi vor fi prezentate cu ajutorul unor postere, slide-uri ppt, descrieri
concise, studii de caz etc.
C4 - Prelegere interactivă, tema: Problematici abordate prin cercetarea
comparativă.
S4 - Activităţi individuale, activităţi de grup, scurte work-shopuri, dezbateri şi
evaluări frontale privind problematica în discuție.
C5 - Prelegere interactivă, tema: Finalitatea cercetărilor comparative în educație;
S5 - Prezentarea şi dezbaterea în grupul de doctoranzi a 2 -4 teme per seminar, în
funcţie de aria de cuprindere tematică Temele vor fi pregătite individual sau în
grupuri mici şi vor fi prezentate cu ajutorul unor postere, slide-uri ppt, descrieri
concise, studii de caz etc.
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C6-C7-C8 - Prelegere interactivă, tema: Metodologia cercetării comparative.
S6-S7-S8 - Prezentarea şi dezbaterea în grupul de doctoranzi a 2 -4 teme per
seminar, în funcţie de aria de cuprindere tematică Temele vor fi pregătite
individual sau în grupuri mici şi vor fi prezentate cu ajutorul unor postere, slideuri ppt, descrieri concise, studii de caz etc.
S9-S10 - Prelegere interactivă, tema: Metode și tehnici auxiliare de cercetare.
S9-S10 - Prezentarea şi dezbaterea în grupul de doctoranzi a 2 -4 teme per
seminar, în funcţie de aria de cuprindere tematică Temele vor fi pregătite
individual sau în grupuri mici şi vor fi prezentate cu ajutorul unor postere, slideuri ppt, descrieri concise, studii de caz etc.
C11-C12 și S11-S12 - Activitate interactivă de recapitulare, analiză şi sinteză
tematică, în vederea finalizării proiectelor şi portofoliilor finale.
C13-C14 şi S13-S14: Evaluare formativă: prezentarea şi dezbaterea proiectelor şi
a portofoliilor individuale.
OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR PENTRU CURS ŞI SEMINAR:
- Participare la schimburi de mesaje pe e-group;
- Accesarea şi parcurgerea materialelor de curs şi seminar şi a reperelor
bibliografice disponibile;
- Realizarea pas cu pas a portofoliului pe care se va lucra la seminar/ curs şi
prezentarea portofoliului final;
- Parcurgerea bibliografiei, îmbogăţirea bibliografiei;
- Elaborarea unui proiect (8-10 Pagini) şi prezentarea lui spre dezbaterea grupei de
doctoranzi;
- Identificarea, elaborarea unor studii de caz pentru prezentare şi dezbatere în
grupul de doctoranzi.
FORME DE EVALUARE
Portofoliul de seminar/ curs, construit secvenţial (evaluare de progres) şi
portofoliu final (Evaluare sumativă).
- Evaluare în activităţile interactive sau de grup, pe parcursul dezbaterilor,
wotkshop-urilor ş.a.
Calificativul (satisfăcător, bine şi foarte bine) se bazează pe evaluarea compozită a trei
criterii:
a) Calitatea şi complexitatea intervenţiilor şi a prezentărilor individuale la
cursuri şi seminarii.
b) Calitatea şi complexitatea portofoliului final.
c) Calitatea şi complexitatea proiectului elaborat ş acurateţa pezentării.
-

DETALII ORGANIZATORICE, GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE
Prezenţa la cursuri şi seminarii : Se propune şi se negociază cu doctoranzii un număr minim de
prezente la cursuri şi seminarii, prezenţă care condiţionează accesul la evaluarea finală, astfel:
- Între 8 – 10 prezenţe din totalul de 14 cursuri;
- Între 4 – 5 prezenţe din totalul de 7 seminarii
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Recuperare – nu se organizează recuperări pentru doctoranzii care absentează. In
asemenea cazuri, doctoranzii trebuie să refacă integral activităţile în anul următor, cu
aprobarea conducătorilor de doctorat şi a Institutului de studii doctorale.
BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ
Bibliografia opţională se decide de către fiecare doctorand, cu sprijinul titularului de curs
şi a coordonatorilor de doctorat, în funcţie de nevoile specifice de învăţare.
Cluj – Napoca
15 octombrie 2017
Prof. univ. dr. Ion Albulescu
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