
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

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 / 
Calificarea 

Consiliere Şcolară şi Asistenţă Psihopedagogică  (IF) 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PEDAGOGIA FAMILIEI ŞI CONSILIEREA PĂRINŢILOR 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Cătălin Glava  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Cătălin Glava  
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 6 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 108 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 
4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Competenţe privind iniţierea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere şcolară şi asistenţă 
psihopedagogică în unităţile şcolare, în probleme de cunoaştere ale elevilor, dezvoltare personală 
a elevilor, adaptarea elevilor la cerinţele şcolare, adaptarea activităţilor din şcoală la 
particularităţile elevilor; 

2. Competenţe de efectuare a examinărilor psihopedagogice ale elevilor din unităţile şcolare; 

3. Competenţe  de iniţiere şi realizare a programelor de orientare şcolară şi asistenţă 
psihopedagogică pentru elevi; 

4. Competenţe de sprijinire a cadrelor didactice în perfecţionarea psihopedagogică; 

5. Competenţe  de consiliere a părinţilor în probleme privind relaţionarea cu copilul. 
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1. Dezvoltarea personală și profesională continuă, bazată pe analiza reflexivă a propriei activități 
profesionale; 

2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 
activității de consiliere școlară și asistență psihopedagogică;  

3. Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor reziliente și de suport în asistarea 
psihopedagogică a copiilor, adolescentilor și familiilor, precum și a cadrelor didactice; 

4. Dezvoltarea unui comportament orientat umanist, prin respectarea principiilor, normelor și 
valorilor presupuse de etica și deontologia profesiei.

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Familia. Educaţia în familie. Definirea conceptului de 
familie. Funcţiile familiei, teorii privind familia. 
Tipurile de familii;  

Prelegere,  Dezbatere,   

Sarcini şi roluri în familie. Roluri şi tipuri 
parentale. Cunoaşterea copilului, relaţia părinte-
copil.  

Prelegere,  Dezbatere,   

Comunicarea în familie, strategii şi tehnici de 
comunicare în familie. Negocierea conflictelor 

Prelegere,  Dezbatere,   

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 formarea competenţelor cheie de educație a familiei şi de consiliere a 

părinţilor

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 transmiterea competenţelor de bază de consiliere a părinţilor;

 formarea competenţelor  fundamentale ale pedagogiei familiei;

 însuşirea cunoştinţelor fundamentale privind familia şi părinţii. 



părinte-copil.  
Căsătoria, concubinajul. Schimbări în cadrul familiei. 
Destrămarea familiei, divorţul, decesul. Impactul 
asupra dezvoltării copilului. 

Prelegere,  Dezbatere,   

Valorile familiei. Orientarea axiologică a familiei. Prelegere,  Dezbatere,   

Relaţia părinţi-şcoală, şcoala părinţilor.  Prelegere,  Dezbatere,   

Implicarea educaţională a părinţilor. Prelegere,  Dezbatere,   

Proiecte de consiliere a părinţilor. Redactare şi 
implementare. 

Prelegere,  Dezbatere,   

Bibliografie: 
1. Băban, A.., Consiliere educaţională, Imp. Ardealul, Cluj-Napoca, 2001
2. ***, Unicef – educaţia părinţilor, Ed. Marlink, Buxcureşti, 2006
3. Telleri, F., Pedagogia familiei, EDP. Bucureşti, 2003
4. Bărar-Pescaru, A., Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, ed. Aramis, Bucureşti, 2004
5. Andrei, C., Ciolompea, T., Niculae, I., Şerban, M., Manual pentru părinţi, Ed. Fundaţiei Salvaţi Copiii, 

Bucureşti, 2002
Site-uri relevante de analizat:

6. www.mamasitata.ro
7. www.parintisicopii.ro
8. www.nou-nascuti.ro
9. www.bucurie.ro
10. www.scoalaparintilor.ro
11. www.copilul.ro
12. www.parinti.ro
13. www.e-scoala.ro
14. www.mamasicopilul.ro
15. www.ecopii.ro
16. www.clopotel.ro
17. www.copilarie.ro
18. http://google.parinti.com
19. www.disney.ro
20. www.cartoonnetwork.ro
21. www.minimax.ro

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Analiza și definirea conceptului de familie. Analia 
educaţiei în familie. Analiza funcţiilor familiei, teoriile 
privind familia. Tipurile de familii;  

Aplicaţii  

Dezbatere privind sarcini şi roluri în familie. 
Analiza rolurilor şi tipurilor parentale. 
Cunoaşterea copilului, relaţia părinte-copil.  

Aplicaţii  

Analiza și dezbaterea strategiilor şi tehnicilor de 
comunicare în familie. Negocierea conflictelor 
părinte-copil.  

Aplicaţii  

Dezbatere pe tema Căsătoria, concubinajul. Schimbări 
în cadrul familiei. Destrămarea familiei, divorţul, 
decesul. Impactul asupra dezvoltării copilului. 

Aplicaţii  

Analiza valorilor familiei. Orientarea axiologică a 
familiei. 

Aplicaţii  



Analiza relaţiei părinţi-şcoală, şcoala părinţilor.  Aplicaţii  

Implicarea educaţională a părinţilor. Activități 
simulate. 

Aplicaţii  

Proiecte de consiliere a părinţilor. Redactare şi 
implementare. 

Aplicaţii  

Bibliografie:  
 Băban, A.., Consiliere educaţională, Imp. Ardealul, Cluj-Napoca, 2001
 ***, Unicef – educaţia părinţilor, Ed. Marlink, Buxcureşti, 2006
 Telleri, F., Pedagogia familiei, EDP. Bucureşti, 2003
 Bărar-Pescaru, A., Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, ed. Aramis, Bucureşti, 2004
 Andrei, C., Ciolompea, T., Niculae, I., Şerban, M., Manual pentru părinţi, Ed. Fundaţiei Salvaţi Copiii, 

Bucureşti, 2002
Site-uri relevante de analizat:

 www.mamasitata.ro
 www.parintisicopii.ro
 www.nou-nascuti.ro
 www.bucurie.ro
 www.scoalaparintilor.ro
 www.copilul.ro
 www.parinti.ro
 www.e-scoala.ro
 www.mamasicopilul.ro
 www.ecopii.ro
 www.clopotel.ro
 www.copilarie.ro
 http://google.parinti.com
 www.disney.ro
 www.cartoonnetwork.ro
 www.minimax.ro

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Ocupaţii posibile conform COR:  

 235902 mentor 
 235903 consilier şcolar 
 235905 dezvoltator de e-learning 
 235102 asistent de cercetare în pedagogie 
 235103 consilier învăţământ 
 235106 referent de specialitate învăţământ 
 235920 Consilier pentru tineret 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs -organizarea şi coerenţa 

conţinutului informaţional 
Examen scris 65% 

-evidenţierea aplicabilităţii   



temei teoretice 
 -limbajul psihopedagogic 

utilizat 
  

10.5 Seminar/laborator -capacitatea de transpunere 
în practică a conţinuturilor 
teoretice 

Activitate practica 25% 

-potenţialul creativ 
demonstrat pe parcursul 
activităţilor de seminar 

  

 -capacităţi de analiză şi 
sinteză a unui material  

  

 -originalitatea manifestată 
de student la activităţile de 
seminar, dar şi în 
întocmirea portofoliului 

  

Punctaj din oficiu   10% 
10.6 Standard minim de performanţă 

  delimitări conceptuale de specialitate 
 operaţionalizarea termenilor-cheie 
 repere fundamentale din domeniul consilierii familiei şi educaţiei părinţilor 
 parcurgerea integrală obligatorie a activităţilor de laborator  
 susţinerea a cel puţin un referat sau proiect de cercetare în faţa colegilor 
 realizarea proiectului final „Şcoala părinţilor” necesar promovării examenului 
 asimilarea de noţiuni teoretice şi practice, de comportamente şi atitudini, într-un demers coerent, 

reflectat de curriculumul universitar, în conformitate cu prevederile cadrului naţional al calificărilor 
din învăţământul superior. 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 30.04.2017          

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

 
14.05.2017 
        Prof. univ. dr. Ion Albulescu 

 
 

 



 


