
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei 
1.4 Domeniul de studii Doctrine pedagogice şi instituţii educaţionale 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Pedagogia Învăţămâmtului Primar şi Preşcolar 
Pedagogie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Doctrine pedagogice şi instituţii educaţionale 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ. dr. Ion Albulescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ. dr. Ion Albulescu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 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 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 57 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 57 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: Nu este cazul.  
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. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• proiectarea unor activităţi didactice din perspectiva noilor modele şi orientări din 
domeniul ştiinţelor educaţiei 

• elaborarea proiectelor educaţionale utilizând conceptele, teoriile, paradigmele, 
modelele instructiv-educative, principiile şi metodologiile specifice proiectării 
pedagogice 

• realizarea nemijlocită a activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din 
învăţământul preşcolar şi primar 

• elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi/sau 
extracurriculare 

• utilizarea adecvată a cunoaşterii pedagogice în proiectarea activităţilor de 
educaţie şi formare: concepte, etape, modele, metode, tehnici şi scenarii 
alternative în proiectare, particularităţi psiho-sociale ale grupurilor educaţionale 
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• cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei 
• utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în 

vedere formării şi dezvoltării profesionale continue 
• aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate 

pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 
 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

•  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

•  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• asimilarea orientărilor, concepţiilor şi teoriilor despre 
educaţie, dintr-o perspectivă sincronică –diacronică a 
informaţiei prin coparticiparea problemelor trecutului 
pedagogic la arhitectura prezentă a educaţiei 

 



 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
ORIGINEA ARISTOCRATICĂ ŞI 
CAVALEREASCĂ A EDUCAŢIEI ÎN GRECIA 
PRECLASICĂ 

Prelegerea 
interactivă 
Dezbatere 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului 
precedent 

PEDAGOGIA CREŞTINĂ Prelegere interactivă 
Studiu de caz 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului 
precedent 
Munca în grup 
 

PEDAGOGIA RENAŞTERII Prelegere interactivă 
Controversă 
academică 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului 
precedent 

REALISMUL PEDAGOGIC MODERN Prelegere interactivă 
Dezbatere 
Studiu de caz 

Exemple oferite de 
studenţii care lucrează 
în învăţământ 
Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului 
precedent 

PEDAGOGIA NEOUMANISMULUI ILUMINIST Prelegere interactivă 
Dezbatere 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• să cunoască ideile pedagogice avansate de cei mai importanţi 
filosofi ai umanităţii 

• să evidenţieze dimensiunea educativă a religiei creştine 
• să încadreze doctrinele pedagogice în funcţie de împrejurările 

istorice 
• să prezinte istoria gândirii pedagogice ca un proces de 

evoluţie a unei ştiinţe, care prin intermediul educaţiei 
determină destinul omului şi al societăţii 

• să descrie dimensiunile valoroase ale ideilor pedagogice, care 
impulsionează şi inspiră arhitectura educaţiei 

• să încadreze doctrina pedagogică în funcţie  de împrejurările 
istorice, tendinţele şi aspiraţiile societăţii 

• să identifice problematica şi metodologia istorică în sens 
moral, etic şi epistemic 

• să analizeze doctrinele pedagogice evidenţiind fundamentul 
social-istoric şi cultural-filosofic 



precedent 
DOCTRINELE PEDAGOGICE ÎN SECOLUL AL 
XIX-LEA 

Prelegere interactivă 
Controversă 
academică 

Munca în grup 
Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului 
precedent 

PEDAGOGIA EXPERIMENTALĂ Prelegere interactivă 
Dezbatere 
Studiu de caz 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului 
precedent 
Munca în grup 

PEDAGOGIA SOCIALĂ Prelegere interactivă 
Dezbatere 

Munca în grup 
Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului 
precedent 

CURENTUL „EDUCAŢIA NOUĂ”  Prelegere interactivă 
Dezbatere 
Studiu de caz 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului 
precedent 

DEZVOLTAREA MIŞCĂRII „EDUCAŢIA 
NOUĂ”: ŞCOALA ACTIVĂ 

Prelegere interactivă 
Controversă 
academică 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului 
precedent 

PEDAGOGIA FILOSOFICĂ Prelegere interactivă 
Dezbatere 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului 
precedent 
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Ioan Gura de Aur, (2000)„Despre gloria desartă și educația copiilor”, în Maica Magdalena, Sfaturi 

pentru o educație ortodoxă a copiilor de azi, Editura Deisis, Sibiu 
 

Marrou, Henri-Irénée,(1996), Patristică și umanism, Editura Meridiane, București. 
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Platon, (2001)„Protagoras”, în Opere complete, vol. I, ediție îngrijită de P. Cretia, C. Noica, C. 
 Partenie, Editura Humanitas, București 
 
Platon,(1986), „Republica”, în Opere, vol. V, Editura Științifică și Enciclopedică, București  
 
Platon, (1999),Legile, Editura IRI, București 
 
Plutarh,(1996), Vieți paralele, București 
 
Quintilian, (1974),Arta oratorică, Editura Minerva, București 
 
Rabelais, Francois, (1962), Gargantua și Pantagruel, Editura pentru Literatură Universală, București 
 
Riboulet, L.,(1935), Histoire de la pédagogie, Libraire catholique Emmanuel Vitte, Paris 
 
Riché, Pierre,(2001), Educație și cultură în Occidentul barbar – secolele VI-VIII, Editura Meridiane, 
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Seneca,(1967), Scrisori către Luciliu, Editura Științifică, București 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Rolul paradigmei educaţionale platoniciană şi 
aristotelică în Grecia preclasică 
 

Dezbatere 
Abordare euristică 

Discuţii şi analize pe 
marginea referatelor 
întocmite  individual de 
studenţi 

Individualizarea paradigmei educaţionale 
creştine şi a premiselor sale moral-religioase. 
 

Proiectul de 
cercetare 
Analiza de text 

Discuţii şi analize pe 
marginea textelor 
prezentate 



 Idei pedagogice promovate de Epoca 
Renaşterii 
 

Dezbaterea 
Controversă 
academică 

Discuţii şi analize pe 
marginea referatelor 
întocmite  individual de 
studenţi 

Rolul sistemului pedagogic închegat şi coerent  
lui Comenius-Reformare şi sursă de inspiraţie 
pentru abordările ulterioare 

Dezbatere 
Abordare euristică 

Discuţii şi analize pe 
marginea referatelor 
întocmite  individual de 
studenţi 

Secolul luminilor între raţionalitate şi 
convingerea intuitivă a credinţei 

Controversă 
academică 
Analiza de text 

Discuţii şi analize pe 
marginea textelor 
prezentate 

Avantajele educaţiei în procesul de 
democratizare  a societăţii sub influenţa 
Declaraţiei drepturilor omului şi cetăţeanului 

Dezbaterea 
Introspecţia  
 

Discuţii şi analize pe 
marginea  portofoliilor 
întocmite  individual  şi 
în grup de către 
studenţi 

Avantajele cercetării experimentale în domeniul 
educaţiei 

Metoda activităţii pe 
grupe 
Problematizare 
 

Discuţii şi analize pe 
marginea  referatelor 
întocmite  în grup de 
către studenţi 

Rolul educaţiei prin societate/ 
Abordarea socială a educaţiei şi limitarea 
individualismului 

Controversă 
academică 
Analiza de text 

Discuţii şi analize pe 
marginea textelor 
prezentate 

Avantajele activităţii didactice conform 
exigenţelor Pedagogiei Montessori 

Dezbatere 
Abordare euristică 

Discuţii şi analize pe 
marginea  portofoliilor 
întocmite în grup de 
către studenţi 

Rolul şcolii active în promovarea unui nou 
sistem de valori  

Proiectul de 
cercetare 
Metoda activităţii pe 
grupe 
Analiza de text 
 

Discuţii şi analize pe 
marginea textelor 
prezentate 

Abordarea filozofică a educaţiei ,,ca un alt 
mod”  de cunoaştere şi acţiune 

Controversă 
academică 
Dezbatere 
 

Discuţii şi analize pe 
marginea  proiectelor 
întocmite  individual  şi 
în grup de către 
studenţi 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

• aplicarea modelelor şi ideilor pedagogice în instituţiile şcolare şi instituţiile de învăţământ 
special 

• abordarea  şi modelarea educaţiei din perspectiva problematicii sociale 
• promovarea ideilor  pedagogice în contexte educative şi didactice 

 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

Participare nemijlocită 
la activitatea didactică 

Fişă de observaţie 
curentă 

10% 10.4 Curs 

Valorificare experienţă 
personală 

Teste de cunoştinte 
ocazionale 

10%  

  Evaluare  70% 
 
 
10.5 Seminar/laborator 

Participare nemijlocită 
la activitatea didactică 
şi de cercetare 

Prezentare referate, 
portofolii, proiecte  

10% 

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 

26 septembrie 2012     

 

Data avizării în departament           Semnătura directorului de  departament  

...........................................      …............................  

 


