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
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
DIDACTICA ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE
Ştiinţe ale Educaţiei
Master
Management curricular /
Profesor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Multiculturalism, Interculturalism şi Educatie Interculturala
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Sorina Paula Bolovan
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. Sorina Paula Bolovan
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
Din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs
14 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
122
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie



Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie

1
14
Ore
55
35
15
15
2

Profesionale

Competenţe
transversale

Competenţe

6. Competenţele specifice acumulate
 sa perceapa, sa accepte, sa respecte si sa experimenteze alteritatea, in vederea
facilitarii intalnirii cu “celalalt”.
 sa-şi sporeasca eficienta relatiilor interculturale, sa-si mareasca gradul de
deschidere, de a accepta ceea ce este diferit.


Să organizeze şi să coordoneze proiecte în parteneriate cu autorităţi locale, alţi factori
educativi



comunicare şi interacţiunea socială eficiente în contexte profesionale şi personale;




leadership strategic;
învăţare continuă, metacognitivă şi auto-reglată;



reflecţie critică şi constructivă;



autonomie şi responsabilitate în realizarea sarcinilor profesionale şi auto-asumate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei



7.2 Obiectivele specifice





Sa-si insuseasca constructe teoretice si modele actionale ce vin in
sprijinul reorientarii perceptiei, gandirii, simtirii si actiunii in
sensul interculturalului.
Sa-si formeze atitudini si valori necesare proceselor educationale
care converg inspre realizarea acelui tip de model uman ce
corespunde cerintelor sociale ale momentului
dezvoltarea sensibilităţii şi receptivităţii studenţilor faţă de propria lor
interrelaţionare cu comunităţile diferite
dezvoltarea unor valori şi atitudini realiste şi optimiste privind rolul
educaţiei interculturale în dezvoltarea personalităţii umane.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Educatia ca investitie culturală
Dimensiuni culturale si interculturale
Cultura postmodernă
Constructia europeana a interculturalitatii
Comunicarea interculturala: posibilitati, limite,
interactiuni
Niveluri si tipuri de activitati interculturale
Intercultural si pluricultural in educatie

Metode de predare
Prelegerea
intensificată
Brainstorming

Observaţii
-

Prelegerea
intensificată
Conversaţia euristică
Demonstraţia
Brainstorming
Demonstraţia
Problematizarea
Discuţia

Formele si metodologiile de realizare a educatiei
interculturale

8.2 Seminar

Metode de predare

Observaţii

Exercitiu: medierea unui conflict intercultural
Exercitiu: simularea sau trairea interculturalitatii

Conversaţia euristică
Discuţia.
Demonstraţia
Brainstorming
Conversaţia euristică

Activitati didactice in spiritul educatiei interculturale

Brainstorming

Interculturalitatea in Romania: invatamantul romanesc
din perspectiva educatiei interculturale

Problematizarea

Globalizare şi interculturalitate

Brainstorming
Empatia

Introducere si problematica. Bibliografie
Documentele UE pentru educatia interculturală

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIE:
1.P.Dasen, Christiane Perregaux, Micheline Rey, Educatia interculturala. Experiente, politici, strategii, Iasi,
1999
2.Gh. Bunescu, Scoala si valorile morale, Bucuresti, 1998
3.Constantin Cucos, Educatia-dimensiuni culturale si interculturale, Iasi, 2000
4.Teodor Cozma (coord.), O noua provocare pentru educatie: interculturalitatea, Iasi, 2001
6.Jacques Delors (coord.), Comoara launtrica. Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru
Educatie in secolul XXI, Iasi, 2000
7.Anca Nedelcu, Fundamentele educatiei interculturale. Diversitate, minoritati, echitate, Iasi, 2008
BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ:
1.Constantin Cucos, Pedagogie, Iasi, 2002
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comunitatea în care îşi
desfăşoară activitatea
10.5 Seminar/laborator

activităţi aplicative
atestate/laborator/lucrări
practice/proiect etc.

