
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 Masterat 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Management educațional (IF) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Parteneriatul școală-familie-comunitate 
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 II 2.5 Semestrul IV 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 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 44 
Tutoriat 2 
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) 
4.1 de curriculum  Management educaţional 

  
4.2 de competenţe   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Sală de curs dotată cu videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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 1.  Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor educaționale, documentelor 

curriculare, activităților manageriale. 

2. Comunicarea, relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor socio-educaționale cu actorii 

mediului intern şi extern organizaţiei educaţionale. 

3. Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica 

profesională, didactică şi managerială.  

 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

1. Dezvoltarea personală și profesională continuă, bazată pe analiza reflexivă a 

propriei activități profesionale şi manageriale. 

2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, specifice desfăşurării 

activității de management educațional. 

3. Comunicarea eficientă, bazată pe receptare şi ascultare activă, reflecţie 

personală, asertivitate, argumentare, respect faţă de membrii organizaţiei 

şcolare. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Pedagogia comunităţii – delimitări conceptuale şi 
specific 

Prelegere  

Activismul social – dispoziţie esenţială pentru 
accesarea programelor de servicii sociale 

Dezbatere  

Metode şi tehnici de antrenare a activismului 
social: metode de analiză de nevoi sociale 

Prelegere  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea în rândul studenţilor a comportamentului proactiv în 
raport cu problematica socială cu implicaţii educaţionale 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Identificarea şi înţelegerea elementelor specifice privind activităţile în cadrul 
parteneriatului 

Proiectarea, organizarea şi realizarea activităţilor didactice de o manieră care 
să valorifice la maxim valenţele socialului; 

Optimizarea interacţiunilor dintre elevi prin intermediul parteneriatelor 
inițiate 



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

Prelegere  

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

Prelegere  

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

Prelegere  

Analiza unor exemple de programe de parteneriat Prelegere  
Analiza unor exemple de programe de parteneriat scoală-
familie 

Prelegere  

Analiza unor exemple de programe de parteneriat 
școală-familie 

Dezbatere  

Analiza unor exemple de programe de parteneriat școală-
familie 

Prelegere  

Analiza unor exemple de programe de parteneriat școală-
comunitate 

Dezbatere  

Analiza unor exemple de programe de parteneriat școală 
-comunitate 

Prelegere  

Analiza unor exemple de programe de parteneriat Prelegere  
 Prelegere  
Bibliografie 

Bernat, S. (2003) – Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

Bocoş, M., Jucan, D., (2017), Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării., Editura 
Paralela 45, Piteşti 

Chiş, V., (2005), Pedagogia contemporană – pedagogia pentru competenţe. Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca 

De Bono (2006) –Şase pălării gânditoare, Ed. Curtea Veche, Bucureşti 

Doise, W. şi Mugny, G. (1998) – Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă, Polirom, Iaşi 

Golu, P., (1989) – Fenomene şi procese psihosociale, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 

MECT, UNICEF (2003)- Parteneriatul Strategic dintre MECT şi UNICEF în educaţia copiilor rromi. 
Realizări şi perspective, Ed. VANEMONDE, Bucureşti 

Temple, C. (2001) – Strategies for Use Across the Curriculum, Reading and Writing for Critical 
Thinking Project, Open Society Institute, New York. 

Temple, C. (2002) – Gândirea critică în abordare transcurriculară: un model de proiectare, în 
Cooperare şi interdisciplinaritate în învăţământul universitar, coord. Bernat, S.E. şi Chiş, V., Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

Zlate, M., (2005), Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iaşi 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Metode de identificare a demersurilor acţionale în 
sensul rezolvării problemelor sociale – aplicatii 
practice 

  

Metode de identificare a demersurilor acţionale în 
sensul rezolvării problemelor sociale – aplicatii 
practice 

Dezbatere 
Joc de rol 
Brainstorming 
Controversă 
academică 

 

Metode de identificare a demersurilor acţionale în 
sensul rezolvării problemelor sociale – aplicatii 

Exerciţiul  



practice 
Metode de identificare a demersurilor acţionale în 
sensul rezolvării problemelor sociale – aplicatii 
practice 

Dezbatere 
Joc de rol 

 

Exersarea construcţiei de programe de parteneriat 
socio-educaţional 

Dezbatere 
Joc de rol 

 

Exersarea construcţiei de programe de parteneriat 
socio-educaţional 

Exerciţiul  

Exersarea construcţiei de programe de parteneriat 
socio-educaţional 

Dezbatere 
Joc de rol 

 

Exersarea construcţiei de programe de parteneriat 
socio-educaţional 

Dezbatere 
Joc de rol 

 

Exersarea construcţiei de programe de parteneriat 
socio-educaţional 

Dezbatere 
Joc de rol 

 

Exersarea construcţiei de programe de parteneriat 
socio-educaţional 

Exerciţiul  

Construcţia şi aplicarea de programe de parteneriat 
socio-educaţional 

Dezbatere 
Joc de rol 

 

Construcţia şi aplicarea de programe de parteneriat 
socio-educaţional 

Exerciţiul  

 

Bibliografie  
Bernat, S. (2003) – Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

Bocoş, M., Jucan, D., (2017), Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării., Editura 
Paralela 45, Piteşti 

Chiş, V., (2005), Pedagogia contemporană – pedagogia pentru competenţe. Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca 

De Bono (2006) –Şase pălării gânditoare, Ed. Curtea Veche, Bucureşti 

Doise, W. şi Mugny, G. (1998) – Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă, Polirom, Iaşi 

Golu, P., (1989) – Fenomene şi procese psihosociale, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 

MECT, UNICEF (2003)- Parteneriatul Strategic dintre MECT şi UNICEF în educaţia copiilor rromi. 
Realizări şi perspective, Ed. VANEMONDE, Bucureşti 

Temple, C. (2001) – Strategies for Use Across the Curriculum, Reading and Writing for Critical 
Thinking Project, Open Society Institute, New York. 

Temple, C. (2002) – Gândirea critică în abordare transcurriculară: un model de proiectare, în 
Cooperare şi interdisciplinaritate în învăţământul universitar, coord. Bernat, S.E. şi Chiş, V., Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

Zlate, M., (2005), Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iaşi 

 
 

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

 Disciplina asigură consolidarea competențelor didactice de factură formativă dar și dotarea 



cursanților cu abilitățile necesare promovării/adaptării cu succes la schimbările și dinamica 
fenomenului educațional contemporan.   

 

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

nota finală 
10.4 Curs Participare nemijlocită la 

activitatea didactică 
  

Referinţe din notiţele de la 
curs şi din recomandările 
bibliografice 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar/laborator Valorificare experienţă 
personală 

Evaluare orală 15% 

Participare nemijlocită la 
activitatea didactică şi de 
cercetare 

Portofoliu 15% 

10.6 Standard minim de performanţă 
  delimitări conceptuale de specialitate 
 operaţionalizarea termenilor-cheie 
 susţinerea a cel puţin un referat sau proiect de cercetare în faţa colegilor 

 
 
 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 
 
  

30.04 2018 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

14.05 2018       Prof. univ. dr. Ion Albulescu 

 


