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 studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Drept şi Ştiinţe Sociale
DPPD
Ştiinţe ale educaţiei
Masterat
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici - PETSM

STUDIUL AVANSAT AL EDUCAŢIEI ÎN
Cod: MET 1101
COMUNITATE
2.2. Titularul activităţilor de curs
Prof. univ. dr. Mărioara LUDUŞAN
2.3. Titularul activităţilor de seminar
Prof. univ. dr. Mărioara LUDUŞAN
2.4. Anul de studiu
I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare
E 2.7. Regimul disciplinei
SI
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
din care 3.2. curs
din care 3.3. seminar/laborator
2
1
1
3.4. Total ore din Planul de învăţământ
28 din care 3.5. curs
14 din care 3.6. seminar/laborator
14
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs pe platformele electronice
30
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren
30
Pregătire seminarii/laboratoare/activităţi practice, referate, proiecte, portofolii
37
Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus.
Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al activităţilor
enumerate mai sus.
3.7. Total ore studiu individual
97
3.8. Total ore din planul de învăţământ
28
3.9. Total ore pe semestru
125
3.10. Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
 Cunoştinţe de bază în domeniul ştiinţelor educaţiei dobândite pe parcursul
4.1. de curriculum
studiilor de licenţă, prin experienţă profesională sau/şi în contexte nonformale
ori informale de învăţare.
 Competenţe de operare pe calculator (minimal: Word, Excel, PowerPoint,
4.2. de competenţe
InternetExplorer).
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
 Participare activă
5.1. de desfăşurare a cursului
 Lectura bibliografiei recomandate
5.2. de desfăşurare a
 Documentare suplimentară
seminarului/laboratorului
 Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate
 Participare activă
6. Competenţe specifice acumulate
6.1. Competenţe
 Cunoştinţe cu privire la politici şi practici educaţionale în cadrul comunităţii locale
profesionale
 Capacitatea de a argumenta rolul educaţiei în, prin şi pentru comunitate
 Capacitatea de a facilita colaborarea între actorii locali pentru realizarea de programe,
proiecte şi strategii educaţionale
6.2. Competenţe
 Atitudine pozitivă de lucru în cadrul unei echipe interdisciplinare
transversale
 Conduită profesională şi deontologică adecvată
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul
 Însuşirea noţiunilor şi conceptelor de bază privind educaţia în, prin şi pentru comunitate
general al disciplinei
şi formarea abilităţilor de a crea şi susţine parteneriate comunitare pentru educaţie
Prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili:
 Să cunoască politicile şi practicile cu privire la educaţie în, prin şi pentru comunitate
 Să explice funcţiile educative ale subsistemelor comunitare în formarea personalităţii
7.2. Obiectivele
copilului
specifice
 Să analizeze aspectele specifice ale relaţiilor dintre formele educaţiei şi mediul
comunitar
 Să elaboreze strategii de optimizare a educaţiei în comunitate
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8. Conţinuturi
8.1. Curs (unităţi de învăţare)
1. Realizarea educaţiei în, prin şi pentru comunitate: instituţii,
actori, forme, funcţii şi roluri
1.1. Instituţiile din comunitate cu rol de facilitare a educaţiei.
1.2. Actorii comunitari implicaţi în dezvoltarea programelor educaţionale
1.3. Educaţia în comunitate; forme şi funcţii
1.4. Rolul educaţiei în comunitate.
2. Provocări şi tendinţe pentru educaţia timpurie şi şcolaritatea mică
în abordarea problemelor educaţiei în comunitate
2.1. Schimbări de paradigmă în educaţia timpurie şi şcolaritatea mică:
rolul comunităţii
2.2. Implicarea comunităţii în elaborarea politicilor educaţionale
3. Strategii în proiectarea, implementarea şi optimizarea educaţiei
timpurii şi a şcolarităţii mici în comunitate
3.1. Proiectarea
3.2. Implementarea
3.3. Optimizarea
4. Parteneriatul şcoală - comunitate în proiecte de dezvoltarea a
serviciilor educaţionale la nivel local
4.1. Noi abordări ale parteneriatului şcoală-comunitate
4.2. Servicii educaţionale derulate prin parteneriate comunitare

Metode de predare
Prelegere, Conversaţie,
Suporturi video

4

Prelegere, Conversaţie,
Suporturi video

2

Prelegere, Conversaţie,
Suporturi video

4

Prelegere, Conversaţie,
Suporturi video

4

TOTAL
8.2. Seminar/laborator (tematicile pentru dezbateri şi aplicaţii)
Profilul comunităţii locale
Analiza nevoilor comunităţii
Metode participative în elaborarea politicilor locale. Studii de caz
Modele de bună practică în relaţia familie - şcoală - comunitate.
Studii de caz
5. Modalităţi de identificare a reţelelor parteneriale locale
1.
2.
3.
4.

Nr. ore

Prezentări, dezbateri
Prezentări, dezbateri
Prezentări, dezbateri

14
Nr. de
ore
2
2
4

Prezentări, dezbateri

4

Prezentări, dezbateri
TOTAL

2

Metode de predare

14

8.3. BIBLIOGRAFIE

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Agabrian, M., Millea, V. (2005), Parteneriatul şcoală - familie - comunitate, Editura Institutul European, Iaşi
Bray, M. (2001), Community Partnerships in Education; Dimensions, Variations and Implication, World
Education Forum, disponibil la http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001234/123483e.pdf
Brannelly, L., Sullivan-Owomoyela, J. (2009), Promoting participation. Community contributions to
education in conflict situation, International Institute for Education Planning & CfBT Education Trust,
disponibil la http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001833/183364e.pdf
Buţiu, C.A. (2008), Profilul comunitatii - schita monografica in fundamentarea proiectelor de dezvoltare
comunitară, în Colocviul international de stiinte sociale ACUM 2007, Braşov, Editura Universităţii
Transilvania din Brasov
Henderson, A.T., Mapp, K.L. (2002). A new wave of evidence: The impact of school, family, and community
connections on student achievement. Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory, disponibil
la http://www.sedl.org/pubs/catalog/items/fam33.html
Knudsen, H. J. (f.a.), Politici şi proceduri de creare a unor parteneriate locale, disponibil la
http://www.cnfp.ro/Downloads/Documents/Parteneriate-locale.pdf
Popescu, M. (2000), Implicarea comunităţii în procesul de educaţie. Ghid pentru părinţi şi cadre didactice,
Corint, Bucureşti.
Sandu, D. (2005), Dezvoltare comunitară. Cercetare, practică, ideologie, Polirom, Iaşi
Zani, B., Palmonari, A. (2003), Manual de psihologia comunităţii, Polirom, Iaşi

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinuturile disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionale la nivel de masterat, fiind
în acord cu aşteptările comunităţii specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi ale angajatorilor din
domeniul educaţiei timpurii şi al şcolarităţii mici.
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10. Evaluare
Tip de activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Lucrare scrisă
Organizarea conţinutului
Elaborarea unui portofoliu cu instrumente şi
Fişă de evaluare a
aplicaţii în conformitate cu standardele
10.5. Seminar
portofoliului
precizate
/laborator
Participare activă la seminarii
Fişă de evaluare seminar
10.6. Standard minim de performanţă
 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.
10.4. Curs

Data completării
___________

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Marioara Luduşan
______________________

Data avizării în Departament
______________

10.3. Pondere
din nota finală
30
10
10
30
20

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Marioara Luduşan
_________________________
Semnătura Directorului de Departament
Conf. univ. dr. Ioana Todor
_____________________
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