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
Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Licenţă
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Metodologia cercetării în ştiinţele educaţiei
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. univ. dr. Muşata Bocoş
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. Cornelia Stan
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 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
46
3.8 Total ore
pe semestru
3.9 Numărul
de credite

2
28
ore
15
15
10
3
3
0

112
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
· Parcurgerea curriculumului disciplinelor pedagogice studiate anterior
4.1 de curriculum
şi în paralel (ca bază pentru ilustrările aplicative realizate pentru
diferite teme de cercetare)
· Utilizarea operaţională a conceptelor pedagogice studiate anterior şi în
4.2 de competenţe
paralel (ca bază pentru formarea limbajului pedagogic)

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
·
5.1 De desfăşurare a
cursului
·
5.2 De desfăşurare a

Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice
desfăşurate în spirit activizant, euristic, problematizant.
Condiţii de învăţare practic-aplicativă, inteligibilă, în spirit activizant,

seminarului/laboratorului

euristic, problematizant.

Competenţe transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1. Managementul procesului instructiv-educativ şi al activităţilor specifice acestuia în
învăţământul primar şi preşcolar
Rezultatele învăţării:
1.1. Absolventul proiectează programe de instruire sau de intervenție educaţională pentru
învăţământul primar şi preşcolar, în scopul realizării de intervenţii educaţionale cu rol
compensator, corectiv, ameliorativ, formativ etc.
1.3. Absolventul conduce și realizează activități educaţionale specifice învăţământului primar şi
preşcolar, cu respectarea normativităţii didactice, în vederea atingerii finalităţilor educaţionale
prestabilite
1. Comunicarea şi cooperarea eficiente în contexte profesionale specifice domeniului ştiinţelor
educaţiei
Rezultatele învăţării:
1.4. Absolventul este capabil să coopereze eficient în echipe de lucru profesionale,
interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor
educaţiei, cu respectarea normelor de conduită proprii domeniului educației
2. Dezvoltarea în carieră şi managementul carierei profesionale
Rezultatele învăţării:
2.3. Absolventul manifestă preocupări concrete pentru autoinstruire şi autoeducaţie, dorinţă şi
capacitate de autoperfecţionare continuă, în vederea obținerii unor succese viitoare și a unei
deveniri remarcabile
2.5. Absolventul poate să îndeplinească atribuţiile profesiei didactice cu responsabilitate, cu
respectarea valorilor, principiilor şi normelor specifice, precum şi cu respectarea eticii şi
deontologiei profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
· Conştientizarea statutului special al cercetării pedagogice – factor de
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
progres în educaţie, atât la micro, cât şi la macronivel educaţional
· Să definească operaţional conceptul de cercetare pedagogică,
7.2 Obiectivele specifice
evidenţiindu-i specificul şi caracteristicile
· Să inventarieze şi să expliciteze funcţiile cercetării pedagogice din
perspectivă teoretică şi practică
· Să enumere principalele modalităţi de clasificare a cercetării
pedagogice şi să exemplifice diferitele tipuri şi subtipuri
· Să descrie designul unei cercetări pedagogice, să expliciteze fiecare
etapă şi să îl exemplifice
· Să elaboreze proiecte de cercetare pedagogică în care să se sesizeze
interdependenţele dintre titlul cercetării, întrebările de cercetare,
ipoteza/ ipotezele cercetării, variabilele cercetării, metodele şi
instrumentele de cercetare şi concluzii
· Să definească următoarele concepte: eşantion, eşantion de subiecţi,
eşantion de conţinut, eşantionare, sondaj statistic, reprezentativitate
statistică
· Să enumere modalităţi practice de realizare a eşantionării
· Să enumere şi să caracterizeze sistemul principalelor metode de

·
·

colectare a datelor cercetării
Să explice principalele metode componente ale sistemului metodelor
de măsurare a datelor cercetării
Să inventarieze şi să exemplifice principalele metode de organizare şi
prezentare a datelor cercetării

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode didactice
Structurarea cursului (4 module) este graduală,
de la simplu la complex, de la abordări teoreticoexplicative la abordări ilustrative, pragmatice, realizate
în manieră intra- şi interdisciplinară şi chiar în
modalităţi prospective.

Observaţii

În organizarea temelor este valorificată
viziunea sistemică, astfel încât studenţii să fie sprijiniţi
să realizeze corelaţii, abordări globale, comprehensive,
să sesizeze legăturile intradisciplinare din cadrul
disciplinei, dar şi pe cele interdisciplinare, realizând
legături între diferite discipline componente ale
sistemului ştiinţelor educaţiei.
Modul 1: Cercetarea pedagogică: esenţă, statut şi rol

Expunerea
Prelegerea interactivă
Conversaţia euristică
Explicaţia
Reflecţia individuală
şi colectivă
Modulul 2: Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea Conversaţia euristică
cercetării pedagogice
Reflecţia individuală
şi colectivă
Explicaţia
Problematizarea
Modulul 3: Populaţie şi selecţie în cercetările Expunerea
pedagogice
Explicaţia
Problematizarea
Exerciţiul
Modulul 4: Metodologia cercetării pedagogice
Expunerea
Conversaţia euristică
Explicaţia
Exerciţiul
Bibliografie:

Valorificarea intuiţiei
studenţilor
Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor
Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor

Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor

·

Bocoş, M. (2007), Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.

·

Drăgan, I., Nicola, I. (1995), Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomur, Târgu-Mureş.

·

Hassenforder, J. (1976), Inovaţia în învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

·

Huberman, A.M. (1978), Cum se produc schimbările în educaţie. Contribuţie la studiul inovaţiei,

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
·

Ionescu, M. (1992), „Inovaţia şi difuziunea ei în practica şcolară”, în Revista de pedagogie, nr. 10.

·

Ionescu, M., Bocoş, M. (2000), „Reforma şi inovaţia în învăţământ”, în Studii de pedagogie. Omagiu
profesorului Dumitru Salade, coord. M. Ionescu şi V. Chiş, Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca.

·

Ionescu, M., Bocoş, M. (2001), „Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învăţământ”, în Pedagogie.
Suporturi pentru formarea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

·

King, G., Keohane, R., Verba, S. (2000), Fundamentele cercetării sociale, Editura Polirom, Iaşi.

·

Pălăşan, T. (2001), „Cercetarea pedagogică”, în Pregătirea iniţială psihologică, pedagogică şi
metodică a profesorilor, coord. R.M. Niculescu, Editura Universităţii „Transilvania”, Braşov.

·

Planchard, E. (1972), Cercetarea în pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

·

Radu, I., Ionescu, M. (1987), „Cercetarea pedagogică – moment al perfecţionării şi creativităţii”, în
Experienţă didactică şi creativitate, I. Radu, M. Ionescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca.

·

Salade, D. (1997), „Receptarea noului în practica şcolară”, în Dezbateri de didactică aplicată, coord.
M. Ionescu, I. Radu, D. Salade, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

·

Stan, L. (1994), „Cercetarea pedagogică şi inovarea în învăţământ”, în Psihopedagogie pentru
examenul de definitivat şi gradul didactic II, coord. A. Neculau şi T. Cozma, Editura Spiru Haret, Iaşi.

·

Stanciu, St. (1969), Cercetarea pedagogică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

·

Thomas, J. (1977), Marile probleme ale educaţiei în lume, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

·

Văideanu, G. (1988), Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti.

·

Vlăsceanu, L. (1989 a), „Structura unui proiect de cercetare pedagogică”, în Revista de pedagogie, nr.
1.

·

Vlăsceanu, L. (1989 b), „Ipoteza în cercetare: funcţii şi forme de manifestare”, în Revista de
pedagogie, nr. 2.

8.2 Seminar / laborator
Obiectul şi scopurile cercetării pedagogice

Metode didactice
Reflecţia individuală
şi colectivă
Metoda dezbaterii
Exemplificarea diferitelor tipuri şi subtipuri de
Reflecţia colectivă
cercetare pedagogică
Metoda dezbaterii
Exerciţiul
Cercetarea-acţiune şi relevanţa sa
Explicaţia
Reflecţia individuală
şi colectivă
Metoda dezbaterii
Alegerea temei de cercetare: posibilităţi, surse, Exerciţiul
dificultăţi, erori, cerinţe
Conversaţia
Reflecţia individuală
şi colectivă
Metoda dezbaterii
Realizarea de demersuri de proiectare a cercetărilor Exerciţiul
pedagogice, de designuri de cercetare
Conversaţia

Observaţii
Valorificarea cunoştinţelor
anterioare ale studenţilor

Valorificarea intuiţiei
studenţilor

Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ

Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care

Reflecţia individuală
şi colectivă
Metoda dezbaterii

Descrierea şi ilustrarea diferitelor metode de cercetare
pedagogică

Reflecţia colectivă
Metoda dezbaterii
Explicaţia
Conversaţia
Exerciţiul

lucrează în învăţământ în
dezbaterile referitoare la
problemele practice ale
proiectării şi realizării
cercetărilor pedagogice
Valorificarea cunoştinţelor
anterioare ale studenţilor

Bibliografie:
·

Bocoş, M. (2007), Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.

·

Drăgan, I., Nicola, I. (1995), Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomur, Târgu-Mureş.

·

Hassenforder, J. (1976), Inovaţia în învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

·

Huberman, A.M. (1978), Cum se produc schimbările în educaţie. Contribuţie la studiul inovaţiei,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

·

Ionescu, M. (1992), „Inovaţia şi difuziunea ei în practica şcolară”, în Revista de pedagogie, nr. 10.

·

Ionescu, M., Bocoş, M. (2000), „Reforma şi inovaţia în învăţământ”, în Studii de pedagogie. Omagiu
profesorului Dumitru Salade, coord. M. Ionescu şi V. Chiş, Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca.

·

Ionescu, M., Bocoş, M. (2001), „Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învăţământ”, în Pedagogie.
Suporturi pentru formarea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

·

Planchard, E. (1972), Cercetarea în pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

·

Radu, I., Ionescu, M. (1987), „Cercetarea pedagogică – moment al perfecţionării şi creativităţii”, în
Experienţă didactică şi creativitate, I. Radu, M. Ionescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca.

·

Salade, D. (1997), „Receptarea noului în practica şcolară”, în Dezbateri de didactică aplicată, coord.
M. Ionescu, I. Radu, D. Salade, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

·

Stan, L. (1994), „Cercetarea pedagogică şi inovarea în învăţământ”, în Psihopedagogie pentru
examenul de definitivat şi gradul didactic II, coord. A. Neculau şi T. Cozma, Editura Spiru Haret, Iaşi.

·

Stanciu, St. (1969), Cercetarea pedagogică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

·

Thomas, J. (1977), Marile probleme ale educaţiei în lume, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

·

Văideanu, G. (1988), Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti.

·

Vlăsceanu, L. (1989 a), „Structura unui proiect de cercetare pedagogică”, în Revista de pedagogie, nr.
1.

·

Vlăsceanu, L. (1989 b), „Ipoteza în cercetare: funcţii şi forme de manifestare”, în Revista de
pedagogie, nr. 2

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
· Afirmarea argumentativă a caracterului ştiinţific al cercetării pedagogice

·
·
·
·

Analizarea raporturilor reciproce dintre teorie şi practica educaţională şi precizarea statutului şi
rolului cercetării pedagogice în asigurarea progresului educaţional la macro- şi micronivel pedagogic
Analizarea specificului cercetării pedagogice ţinând cont de specificul disciplinelor pedagogice ca
discipline socio-umane
Evidenţierea legăturilor dintre cercetarea din domeniul ştiinţelor exacte şi din domeniul ştiinţelor
socio-umane
Conştientizarea rolului cercetării pedagogice în validarea deciziilor şi măsurilor educaţionale

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Corectitudinea
răspunsurilor
Capacitatea de a realiza
analize reflexive şi criticconstructive, inferenţe,
transferuri cognitive şi
exerciţii aplicative
Capacitatea de realiza
operaţionalizări şi
(re)semnificări
Capacitatea de a aplica
achiziţiile în diverse
situaţii concrete
Capacitatea de a realiza
analize reflexive şi criticconstructive, inferenţe şi
transferuri cognitive
Capacitatea de a elabora
designuri de cercetare
corecte şi pertinente

Examen

Evaluare continuă, prin
probe de evaluare orală

10.3 Pondere din
nota finală
60 % (6 p.)

30 % (3 p.)

Portofolii

Precizări:
1) Studenţii au obligaţia de a se prezenta la examenul scris.
2) Se acordă un punct (10 %) din oficiu.
10.6 Standard minim de performanţă
· Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi sesizarea interdependenţelor dintre ele.
· Aplicarea achiziţiilor în oferirea de exemple, în conceperea de ilustrări, în realizarea de exerciţii
aplicative, în proiectarea de cercetări pedagogice, în conceperea de designuri de cercetare.
· Valorificarea achiziţiilor proprii altor discipline pedagogice studiate anterior sau în paralel, în oferirea
de exemplificări şi de ilustraţii practice.

Data completării:
2021

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament:

Semnătura directorului de department

