PEDAGOGIE SI LIMBA ENGLEZA
FISA DISCIPLINEI

ANUL I
SEMESTRUL I
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Pedagogie ș i limba engleză
Licenţă
Fundamentele ştiinţelor educaţiei
Catedra Ştiinţe ale educaţiei
Ovcerenco N., dr., conf. univ.,
Ilaşcu Iu., dr., conf. univ.; Simcenco I., dr., lector univ.; Oboroceanu V.,
Cadre didactice implicate
lector.
e-mail elpida_57@mail.ru

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Codul cursului
F.01.O.001

Număr de
credite ECTS
3

Anul

Semestrul

Total ore

I

1

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Fundamentele ştiinţelor educaţiei este orientat spre examinarea conceptelor specifice pedagogiei (fundamentale,
operaţionale, preluate din alte domenii, valorificate pedagogic) şi conexiunea acestora în paradigma actuală a educaţiei;
acoperă problematica contemporană a ştiinţelor educaţiei; abordează fundamentele pedagogiei ca ştiinţă socio-umană
specializată în studiul educaţiei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Elucidarea pedagogiei ca ştiinţă a educaţiei valorificând terminologia specifică ştiinţelor pedagogice;

Descrierea paradigmelor pedagogiei şi a dimensiunilor educaţiei;

Interpretarea structurii de funcţionare a sistemului de educaţie şi a activităţii de educaţie;

Elaborarea obiectivelor operaţionale;

Proiectarea metodelor de cercetare pedagogică;

Evaluarea referenţialului profesional al cadrelor didactice;

Proiectarea/autoevaluarea proiectelor de activitate educativă;

Aplicarea criteriilor de evaluare a calităţii educaţiei.
Finalităţi de studii

să determine statutul epistemologic al pedagogiei;

să definească corect conceptele pedagogice fundamentale;

să argumenteze relaţiile pedagogiei cu alte ştiinţe;

să analizeze dimensiunile generale ale educaţiei conform modelului cunoscut;

să clasifice obiectivele educaţionale;

să elaboreze criterii de evaluare a calităţii sistemului de învăţământ;

să construiască referenţialul competenţelor didactice;

să evalueze calitatea proiectării activităţii educative şi a conduitei dirigintelui.
Precondiț ii
Cunoştinţe elementare din şcoală din domeniul pedagogiei/educaţiei; conceptul de elev, învăţător; conceptul de şcoală,
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familie, societate; relaţia elev – profesor – părinte; influenţa mediului educaţional asupra formării-dezvoltării elevului;
treptele sistemului de învăţământ; personalitatea învăţătorului, rolurile şi funcţiile învăţătorului.
Unităț i de curs
1. Statutul ştiinţelor educaţiei. Concepte fundamentale
2. Clasic, modern şi postmodern în educaţie. Formele generale ale educaţiei
3. Paradigmele pedagogiei – răspuns la problematica ştiinţelor educaţiei. Metodologia de cercetare specifică pedagogiei
4. Finalităţile educaţiei
5. Dimensiunile educaţiei. Modele de analiză a conţinuturilor generale ale educaţiei
6. Sistemul de educaţie. Managementul educaţional
7. Agenţii educaţiei. Organizarea şi evaluarea activităţii educative
8. Cultura mediatică în contextul provocărilor sociale
9. Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii educaț ionale. Tehnologii educaț ionale
10. Calitatea în educaţie
Strategii de predare ș i învăţare
Predare reflexivă, interactivă ș i participativă; expunere-prelegere asistată de calculator cu expunerea conț inuturilor
cursului în format Power Point; exemplificări; întrebări de evaluare pe parcurs; explicaț ii; problematizări; ilustrări cu
materiale video sau printate referitoare la bunele practici (de succes); discuț ii pe baza acestor prezentări, precum ș i pe baza
literaturii de specialitate studiate.
Învăț are creativă, reflexivă, studiu de caz, elaborarea şi susţinerea proiectului orei educative axată pe consultarea surselor
bibliografice de bază, elaborarea portofoliului.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii de participare intelectuală studenţilor în cadrul seminariilor.
Două probe de evaluare obligatorii:
Evaluare 1.: test de verificare a nivelului de cunoaştere;
Evaluare 2: proiect al activităţii didactice (nivel de aplicare - integrare a cunoştinţelor).
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral.
Nota de la examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cojocaru-Borozan M., Sadovei L.,Papuc L., Ovcerenco N. Fundamentele ș tiinț elor educaţiei. Manual universitar.
Chişinău: UPSC, 2015;
2. Bocoş M., Jucan D. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti: Ed. Paralela 45, 2008;
3. Cojocaru-Borozan M., Papuc L. et. al. Teoria educaţiei. Ghid metodologic. Chişinău. 2006;
4. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Polirom, 2010;
5. Guranda M. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei. Bucureşti: 2011.
Opţională:
1. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Chişinău: Litera Internaţional, 2002;
2. Garştea N., Callo T., Ora de dirigenţie. Ghid pentru elevi şi profesori. Chişinău: Epigraf. 2011;
3. Joita E., Ș tiinț a educaț iei prin paradigme. Iaș i, 2009;
4. Ovcerenco N., Gherman V., Untu V. Pedagogie. Curs universitar. Chişinău: Reclama, 2007;
5. Pânişoară I.O. Comunicarea eficientă. Iaşi: Polirom, 2009;
6. Păun E., Potolea D., Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Iaşi:Polirom, 2006;
7. Pânişoară I.O., Profesorul de succes. Iaşi: Polirom, 2009;
8. Sandu A.Ș ., Spiridon C., Someș anL., Stan E., Deschideri postmoderne în ș tiinț ele educaț iei. Bucureș ti:
Ed.Lumen, 2009.

3

Denumirea Universităţii
Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
F.01.O.002

Număr de
credite ECTS
3

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Pedagogie ș i limbă engleză
I (licenţă).
Psihologia generală
Facultatea de Psihologie, Catedra de Psihologie
Jelescu Petru, dr. hab., prof. univ.
jelescupetru@yahoo.com

Anul

Semestrul

Total ore

I

I

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Psihologia generală se înscrie reuşit printre disciplinele fundamentale de studiu în cadrul programului respectiv. Ea stă la
baza formării competenţelor cadrelor didactice în domeniul învăţământul primar prin studierea, însuşirea şi aplicarea în
procesul educaţional a legităţilor cu privire la procesele psihice cognitive (senzaţii, percepţii, memorie, imaginaţie, gândire
etc.), afective (emoţii, sentimente, afecte, stres etc.), volitive (trasarea scopului, premeditarea, decizia ş.a.), cu privire la
personalitate şi particularităţile ei individual – tipologice (ideal, convingeri, motivaţie, temperament, caracter, aptitudini etc.),
la relaţiile interpersonale (grup, colectiv, fenomene social – psihologice de masă ş.a.), la activitate (deprinderi, obişnuinţe,
abilităţi etc.), la creativitate (factori, faze, niveluri ş.a.). În acest sens, psihologia generală corelează optimal, atât pe vertical
cât ș i orizontală, cu celelalte cursuri din program - pedagogia, didacticile particulare etc., cât şi cu stagiile de practică
pedagogică şi de licenţă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e de cunoaș tere ș i înț elegere: cunoaşterea şi înţelegerea esenţei psihicului, a funcţiilor lui, a structurii şi
evoluţiei lui, a orientărilor de bază în psihologie, a proceselor cognitive, afective şi volitive, a personalităţii şi
particularităţilor ei individual – tipologice, a relaţiilor interpersonale, a activităţii şi creativităţii umane, a metodelor şi
tehnicilor de cercetare psihologică.
Competenț e de aplicare a cunoș tinț elor ș i înț elegerii: utilizarea cunoştinţelor asimilate, a deprinderilor, abilităţilor şi
atitudinilor formate, a metodelor şi tehnicilor de cercetare psihologică însuşite în practica instruirii şi educaţiei, în analiza
fenomenelor psihice; aplicarea lor în reglarea comportamentului propriu şi a celor din jur.
Competenț e de raţionare şi decizie: operarea corectă cu noţiuni psihologice; formularea competentă a judecăţilor de ordin
psihologic; construirea exactă a raţionamentelor; enunţarea adecvată a deciziilor; etc.
Competenţe de comunicare a cunoştinţelor şi a înţelegerii: formularea corectă a gândurilor, ideilor psihologice;
transmiterea exactă a informaţiilor psihologice; receptarea adecvată a mesajului psihologic; schimbul pertinent de informaţii
psihologice; etc.
Competenţe de dezvoltare profesională continuă: Formarea necesităţii de îmbogăţire permanentă a arsenalului de
cunoştinţe psihologice; formarea unor deprinderi şi abilităţi de lucru utile pentru viitor relativ la psihologia generală;
formarea obişnuinţei de desăvârşire continuă a cunoştinţelor, deprinderilor, atitudinilor, abilităţilor – competenţelor – în
domeniul psihologiei generale.
Finalităţi de studii
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Dezvoltarea cunoştinţelor şi înţelegerii: să identifice corect conţinutul,esenţa şi particularităţile psihicului; să explice just
structura lui, orientările de bază în psihologie; să distingă, să definească şi să exemplifice exact procesele de cunoaştere,
afective şi volitive; să diferenţieze precis şi să explice corect particularităţile individual – tipologice ale personalităţii,
structura ei, necesităţile şi motivele, relaţiile ei cu alte persoane; să distingă, să definească şi să explice drept activitatea şi
creativitatea umană.
Aplicarea cunoştinţelor şi a conceperii: să folosească adecvat metodele şi tehnicile psihologice în studierea fenomenelor
psihice; să utilizeze riguros cunoştinţele asimilate în practica instruirii şi educaţiei, în viaţa cotidiană, în cunoaşterea şi
reglarea comportamentului propriu şi a celor din jur etc.
Capacităţi de raţionare şi decizie: să argumenteze întemeiat noţiunile, judecăţile, raţionamentele psihologice, enunţarea
deciziilor respective etc.
Comunicarea cunoştinţelor şi a înţelegerii: să formuleze corect gândurile, ideile psihologice; să transmită exact
informaţiile psihologice; să recepţioneze adecvat mesajele psihologice, schimbul de informaţii etc.
Capacităţi de dezvoltarea profesională continuă: să dea dovadă de independenţă în îmbogăţirea permanentă a arsenalului
de cunoştinţe în domeniul psihologiei generale; să-şi formeze de sine stătător şi să posede noi deprinderi şi abilităţi în acest
domeniu; să-şi desăvârşească neîntrerupt cunoştinţele, deprinderile, abilităţile, atitudinile – competenţele – privind
psihologia generală.
Precondiț ii
Pentru a înţelege şi însuşi optimal cursul „Psihologia generală”, studenţii trebuie să posede cunoştinţe de anatomie şi
fiziologie a activităţii sistemului nervos central, a structurii şi funcţionării analizatorilor. Ei trebuie să ştie cum au apărut şi sau dezvoltat animalele, omul, societatea. Ei trebuie să deţină informaţii despre genetica umană, ADN, ARN, biocurenţi, unde
de lumină, unde sonore, drepturi, obligaţii, despre media aritmetică, calcularea procentelor, construirea graficului ş.a., pe
care psihologia generală se bazează ca disciplină de studiu, cunoaș terea limbii de instruire, operaț ionalizarea terminilor în
domeniul anatomiei şi fiziologie omului la diferite vârste,formarea deprinderilor de muncă intelectuală (a capacitatăţii de a
elabora un referat, de a căuta ș i rezuma sursele bibliografice, de organizare independentă a activităț ii de învăț are ş.a.).
Repartizarea orelor de curs
1. Obiectul psihologiei
2. Psihologia ca ştiinţă şi metodele ei
3. Senzaţiile
4. Percepţia
5. Memoria
6. Reprezentările
7. Imaginaţia
8. Gândirea
9. Comunicarea, limba şi limbajul
10. Atenţia
11. Afectivitatea
12. Voinţa
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13. Temperamentul
14. Caracterul
15. Aptitudinile
16. Personalitatea
17. Relaţiile interpersonale.
18. Activitatea
19. Creativitatea
Strategii de predare & învăţare
Ţinând cont de principiul interacţiunii active profesor – student, de caracterul materiei de studiu, de caz, situaţie etc., vor fi
aplicate: expunerea euristică, conversaţia, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, problematizarea, descoperirea, studiul de
caz,cooperarea, simularea, asaltul de idei, exerciţiul, experimentarea, consultaţia, referatul, extemporalul, prelegerea clasică,
masa rotundă, seminarul interogativ, proiectul ş.a.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă:
Testarea orală şi rezolvarea problemelor la seminare. Testarea în scris la lucrările de control. Proba I de evaluare curentă.
Proba II de evaluare curentă, Portofoliul cu prezentarea de către student a lucrărilor de control scrise, a notiţelor şi
conspectelor. (60 % din nota finală).
Evaluarea finală de examen:
Testarea orală la subiectele din psihologia generală. Portofoliul cu prezentarea de către student a lucrărilor de control, a
notiţelor şi conspectelor scrise pe parcursul semestrului I. (40 % din nota finală).
Bibliografie
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Bonchiş E.(coord.). Psihologie generală. Oradea, 2006.
2.
Cosmovici A. Psihologie generală. Iaşi, 1996.
3.
Golu M. Fundamentele psihologiei. Bucureşti, 2000.
4.
Psihologia generală. Autori P. Jelescu, Ig. Racu, I. Negură, E. Donica ş.a. Chişinău, 2007.
5.
Psihologia generală. Red. V. V. Bogoslovski ş.a. Chişinău, 1992.
Opţională:
6.
Baddeley, A. Memoria umană. Bucureşti, 1998.
7.
Elemente de cercetare la psihologia generală şi a copilului în cadrul practicii pedagogice continui. Aautori P.Jelescu,
R.Jelescu. Chiș inău, 1988.
8.

Jelescu P. Psihologia activităţii de gîndire. Chişinău, 1980.

9.

Lecţii practice la psihologie. Red. A.V.Petrovschii. Chişinău, 1984.

10.

Psihologia generală. Red. A. V. Petrovski. Chişinău, 1985.

11.

Şchiopu U.(coord.). Dicţionar de psihologie. Bucureşti, 1997.
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12.
Zlate M. Introducere în psihologie. Iaşi, 2000.
Notă. Dat fiind faptul că în Planurile noi de studii numărul de credite la disciplina „Psihologia generală” a fost unificat la
toate specialităţile din UPS „Ion Creangă” (cu excepţia facultăţii de Psihologie), modelul dat de Descriere a Programei
cursului respectiv în cadrul celorlalte programe de studii la facultatea de Pedagogie este acelaşi.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenţă
Cultura comunicării pedagogice
Catedra Ș tiinț e ale educaț iei
Sadovei Larisa, dr., conf.univ.
Bârsan E., lector
sadovei.upsc.pedagogie@gmail.com

Număr de
credite ECTS
5

Codul cursului
U.01.O.003

Anul

Semestrul

Total ore

I

I

150

Total ore
contact direct
Studiu individual
75
75

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Acest curs contribuie la pregătirea de specialitate prin formarea competenţelor de comunicare pedagogică, indispensabilă
cadrului didactic în procesul de predare şi evaluare a disciplinelor şcolare. Fiind inclus în sem.I, anul I de studii, finalităţile
cursului facilitează abordarea de către studenţi a didacticii disciplinelor învăţământului primar, cursuri ce vor urma pe durata
programului de studii, ca acţiune de comunicare pedagogică pentru stimularea activităţilor de învăţare a elevului. Conţinutul
cursului prezintă într-o formă accesibilă comunicarea pedagogică în formarea climatului psihologic, favorabil dezvoltării
competenţei de comunicare didactică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1.
caracterizarea elementelor procesului de comunicare şi a triunghiului didactic din perspectiva specialităţii;
2.
identificarea barierelor de comunicare în activitatea pedagogică şcolară şi procesul de studii universitare;
3.
elaborarea activităţilor de învăţare în vederea comunicării mesajului didactic în cadrul diverselor etape ale lecţiei prin
intermediul formelor comunicării;
4.
proiectarea conţinuturilor comunicative ce asigură schimburile cognitiv şi afectiv-atitudinal în relaţia învăţător-elev prin
discursul cadrului didactic, constituit din strategii discursive şi relaţionale;
5.
evaluarea/autoevaluarea nivelului competenţei de comunicare pedagogică prin indicatorii culturii comunicării pedagogice
Finalităţi de studii
să definească elementele procesului de comunicare din perspectiva specialităţii şi tendinţele de evoluţie ale
conceptului de comunicare pedagogică;
să identifice funcţiile limbajului verbal, nonverbal şi paraverbal în comunicarea conţinutului didactic, identificînd
bariere în transmiterea şi receptarea mesajului;
să descrie modelele de exprimare a atitudinii prin conţinuturile afective şi a cunoştinţelor prin conţinuturi
informative;
să distingă strategiile discursive de cele relaţionale în elaborarea discursului didactic;
să proiecteze activităţi de dezvoltare a culturii comunicării pedagogice pe dimensiunile conţinuturilor cognitive şi
afective;
să simuleze activităţi de comunicare a mesajului didactic prin sincronizarea formelor comunicării;
să creeze situaţii de învăţare în vederea dezvoltării culturii comunicării limbajelor verbale, nonverbale şi
paraverbale;
să elaboreze un discurs educaţional festiv în vederea sporirii încrederii în comunicarea publică;
să proiecteze indicatori de evaluare/autoevaluare a culturii comunicării pedagogice pentru cadrele didactice şcolare
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în diverse perioade ale muncii de învăţător.
Precondiț ii
cunoştinţe elementare din şcoală despre cultură, comunicare, relaţii învăţător-elev, , regulile de bază ale comunicării;
cunoaşterea formelor de comunicare (verbal, nonverbal şi paraverbal); competenţă de prezentare a unei comunicări în faţa
grupului cunoscut şi nou; cunoaşterea nivelului competenţei de comunicare prin evaluarea la examenul de bacalaureat la
limba română.
Unităț i de curs
1.Semnificaţia pedagogică a culturii comunicării. distincţii conceptuale: cultura generală, cultura de specialitate, cultura
pedagogică, cultura cadrului didactic. Tendinţe de dezvoltare a comunicării pedagogice în diverse etape de dezvoltare.
2. Elemente ale procesului de comunicare pedagogică. Definire şi caracteristici. Scopul comunicării generale şi pedagogice.
Componentele pedagogiei comunicării (după L. Şoitu).
3.Comunicarea în triunghiul pedagogic. Conţinutul didactic în triunghiul pedagogic. Distincţie conceptuală: comunicare
pedagogică-comunicare didactică. Comunicare informaţională şi comunicare interpersonală.
4.Competenţa de comunicare a cadrului didactic: definire şi caracterizare. Structura competenţei de comunicare didactică.
Componente de bază ale competenţei de comunicare didactică: discursivă şi relaţională, integrate în Modelul competenţei de
comunicare didactică
5. Dimensiuni ale competenţei de comunicare a cadrului didactic: asertivă, empatică, emoţională, interculturală etc.
6.Tipologizarea profesorilor după criteriul competenţelor comunicative. Caracterizează tipologia profesorilor după criteriul
competenţelor comunicative din perspectivele: a) competenţei de a opera cu mesaje informaţionale;
b) competenţei de a opera cu mesaje interpersonale
7. Aplicaţii ale formelor comunicării în activitatea pedagogică. Blocajele de comunicare. Comportamentul de comunicare al
interlocutorilor: defensiv; evaluativ; dogmatic; manipulative.
8.Cultura comunicării nonverbale a cadrului didactic. Expresivitatea comunicării didactice influenţată de mimică, gesturi,
ţinuta fizică, distanţă.
9. Cultura comunicării paraverbale a cadrului didactic. Elemente de paraverbal : tonul vocii, viteza vorbirii, ritmul şi
inflexiunile rostirii, intensitatea, volumul vocii, pauzele, sublinierile, sunetele produse
10.Cultura comunicării verbale a cadrului didactic. Distincţii terminologice: limbaj verbal- limbaj pedagogic. Problemele de
limbaj – modalităţi de evitare şi eliminare
11.Discursul didactic al învăţătorului. Caracteristici şi etape în pprezentarea discursului
12. Strategii de optimizare a culturii comunicării cadrului didactic .
13. Evaluarea şi autoevaluarea nivelului culturii comunicării pedagogice.
Strategii de predare ș i învăţare
Predare reflexivă, interactivă ș i participativă; expunere-prelegere asistată de calculator cu expunerea conț inuturilor
cursului în format Power Point; exemplificări; întrebări de evaluare pe parcurs; explicaț ii; problematizări; ilustrări cu
materiale video sau printate referitoare la bunele practici (de succes); discuț ii pe baza acestor prezentări, precum ș i pe baza
literaturii de specialitate studiate.
Strategii de evaluare
Evaluare curentă: evidenţa implicării studenţilor în discuţii, dezbateri, realizarea sarcinilor; competenţe de exprimare liberă
în scris (eseuri); de argumentare în dezbatere; de comparare a cadrului didactic comunicativ pasionat, specialist, intrus şi
simpatic; de cunoaştere a normelor comunicării etc.
a. Proba obligatorie 1: Evaluarea calităţii prezentării unei secvenţe de informare comunicativă pentru imitarea rolului de
emiţător în baza unui subiect/conţinut tematic selectat la dorinţă, cercetat timp de 6-7 săptămîini şi prezentat în formă scrisă
şi orală.
b. Proba obligatorie 2: Evaluarea discursului pedagogic festiv elaborat pentru un public educaţional (festivitatea de 1
septembrie, ziua profesorului, Anul Nou etc.)
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Evaluare finală: examen (oral).

Bibliografie
Obligatorie:
1.
Agabrian M. Strategii de comunicare eficienta, 2008. 202 p.
2.
Ezechil L. Comunicarea educaţională în context şcolar. Bucureşti: E.D.P., 2005. 184 p.
3.
Iacob L. Comunicare didactică. În: Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Iaşi:
Polirom, 1998. 318 p.
4.
Palii A. Cultura comunicării. Chişinău: Epigraf, 2005. 190 p.
5.
Pânişoară O. Comunicarea eficientă: Metode de interacţiune educaţională. Iaşi: Polirom, 2010. 432 p.
6.
Prutianu Ş. Antrenamentul abilităţilor de comunicare. Iaşi: Polirom, 2004. 288 p.
7.
Sadovei L., Boţan A. Ghid de autoformare a culturii comunicării pedagogice a studenţilor. Chişinău: UPS „Ion
Creangă”, 2013. 140 p.
8.
Sadovei L. Criterii ș i indicatori de autoevaluare a culturii comunicării studenţilor pedagogi. În: „Probleme ale
ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţămîntului”. Chişinău, UPS „Ion Creangă”, 2012, Vol.1, p. 176-182. .
Opţională:
1.
Anghel P. Stiluri şi metode de comunicare. Bucureşti: Aramis, 2003. 207 p.
2. Avram M. Cuvintele limbii romane între corect şi incorect. Chişinău: Cartier, 2001. 304 p.
3. Cojocaru-Borozan M. Comunicarea didactică bazată pe cultură emoţională. În: Teoria şi metodologia instruirii. Chişinău:
UPS “Ion Creangă”, 2009, p. 35-66.
4.
Curriculumul şcolar: clasele I–IV. http://www.edu.md/ro/curriculum-national-modernizat-2010/
5.
Iacob L. Comunicarea în context educativ şi didactic. În: Didactica Pro, 2004, nr 2 (24), p.32-38.
6.
Marcus S. şi al.Empatia şi relaţia profesor-elev. Bucureşti: R.S.R., 1987. 145 p.
7.
Melinte D. Aprobarea şi deZAPROBAREA ÎN EDUCAŢIA FAMILIALĂ. GHID METODOLOGIC. CHIŞINĂU: CEP
USM, 2008. 156 P.
8.
Sadovei L. Competenţa de comunicare didactică: repere teoretice şi metodologie. Chişinău: UPS “Ion Creangă”,
2008. 172 p.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S.01.O.004

Număr de
credite ECTS
3

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenț ă
Iniț iere în cariera profesională
Facultatea Pedagogie, Catedra Ştiinţe ale educaţiei
Zagaievschi Corina, dr., conf. univ.
zagaevskycorina@yahoo.fr

Anul

Semestrul

Total ore

I

1

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45

45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul îşi propune să furnizeze studenţilor noţiunile teoretice şi cunoştinţe metodologice fundamentale în domeniul
carierei profesionale, necesare pentru realizarea unor planuri de carieră realiste, adaptate la cerinţele pieţii muncii,
formându-le, astfel, competenţe pentru optimizarea parcursului carierei profesionale proprii. Obiectivul major vizează
pregătirea studenţilor pentru succesiuni de bune decizii în diferite segmente ale vieţii personale şi profesionale, prin
utilizarea strategiilor de management al carierei şi a tehnicilor de construire a unui plan de carieră de succes.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
identificarea etapelor evoluţiei în carieră;
determinarea nivelurilor de calificare specifice domeniului pedagogic;
interpretarea competenţelor specifice cadrului didactic;
utilizarea criteriilor relevante pentru evoluț ia profesională şi luarea deciziilor profesionale;
realizarea activităț ilor de marketing vocaţional;
planificarea carierei;
aplicarea normativităţii legislative a domeniului pedagogic în vigoare;
motivaţia pentru carieră prin sporirea culturii emoț ionale ș i profesionale.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să definească conceptul de carieră profesională;
să interpreteze principiile şi mecanismele de alegere şi dezvoltare a carierei;
să identifice elementele constitutive ale teoriilor fundamentale de dezvoltare a carierei;
să argumentezi necesitatea proiectării demersului profesional;
să prevină eventualitatea eşecurilor în cariera profesională;
să elaboreze un plan de acţiuni privind alegerea carierei profesionale;
să aplice strategiile de management al carierei şi tehnicile de construire a unui plan de succes;
să elaboreze un cod individual de reguli referitoare la managementul stilului de viaţă - autonomia personală.
Precondiț ii
Discipline anterior studiate: Educaţie civică; Orientarea profesională, cunoştinţe de cultură generală, experienț e
profesionale personale.
Unităț i de curs
1. Obiectul de studiu al cursului, cariera profesională. Carierologia
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2. Teorii ale dezvoltării carierei profesionale
3. Managementul carierei profesionale. Evoluţia carierei
4. Cultura proiectării carierei
5. Cultura normativă a carierei pedagogice. Cultura profesională a cadrelor didactice
6. Cultura emoţională şi promovarea în cariera pedagogică
7. Marketing-ul personal (promovarea personală)
8. Orientarea carierei, consilierea în carieră, educaţia pentru carieră
9. Curs de sinteză
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Prelegerea problematizată, explicaț ia, demonstraț ia Pw Pt, expunerea, conversaț ia euristică, discuț ia-dezbatere,
organizatorul grafic, argumentarea, dezbaterea, organizatorul grafic, eseul, portofoliul, consultarea surselor bibliografice
de bază.
Strategii de evaluare
Discuț ia - dezbatere, conversaț ia euristică, explicaț ia argumentată, proiectul individual (Pw Pt), activităţi în grup,
proba orală, proba scrisă, portofoliul.
Evaluarea curentă (formativă) şi finală: evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice; probe
obligatorii (test, proiect de carieră personală), calitatea elaborării şi susţinerii proiectului individual de carieră.
Evaluare finală: Examen oral.
Bibliografie
1. Sadovei L. et al. Iniț iere în cariera profesională. Suport de curs. Chiș inău: UPSC, 2012;
2. Cheta D. (coord), Iniţiere în alegerea carierei profesionale. Arad: Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2010;
3. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoț ionale. Chiș inău: UPSC, 2010;
4. Dandara O. Proiectarea carierei. Dimensiuni ale procesului educaţional. Chişinău : CEP, USM, 2009.
5. Jigău M. (redactor). Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici. Bucureşti: Sigma, 2007;
6. Lemeni G. (coordonator), Miclea, Mircea (coordonator), Consiliere şi orientare. Ghid de educaţie pentru carieră,
Bucureşti: ASCR, 2004;
7. Băban A., Petrovai D., Lemeni G. Consiliere şi orientare. Ghidul profesorului. Bucureşti: Humanitas
Educaţional, 2001;
8. Jigău M. (coord.). Consilierea carierei adulț ilor. Bucureș ti: I.Ș .E., 2003;
9. www.edu.md
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Pedagogie ș i limbă engleză
I
Cultura Informaţiei şi Tehnologii informaţionale în domeniu
Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale,
catedra Informatică şi TII
Burlacu Natalia, doctor, lector superior

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

NatBurlacu@hotmail.ru

Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

Total ore

G.01.O.005

4

I

I / II

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul de “Cultura Informaţiei şi Tehnologii informaţionale în domeniu” contribuie la formarea ;i dezvoltarea de
competenţelor digitale la studenţii ce-şi efectuează studiile la diverse specialităţi ale facultăţilor UPSC “Ion Creangă”.
Disciplina studiază: cultura informaţiei şi componentele ei de bază; sistemele de operare şi soft-urile de birou, precum:
MS Word, MS Excel, MS Access. Formează abilităţi de elaborare a prezentărilor electronice; de recunoaştere a
imaginilor; modalităţi electronice de creare a publicaţiilor WEB 2.0.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe cognitive: de a defini mijloacele informaţionale ale studierii cursului; de a descrie principiile
prelucrării imaginii; de a recunoaşte diferenţele dintre grafica vectorială şi grafica de rastru; de a distinge şi ilustra
principiile utilizării prezentărilor; de a explica particularităţile utilizării INTERNET-ului; de a recunoaşte principiile
securităţii informaţiei electronice.

Competenţe de învăţare: de autoevaluare a performanţelor profesionale şi de formulare de obiective cognitive şi
de alegere a modalităţilor/căilor de atingere ale acestora, prin proiecte de individuale sau colective de perfecţionare
profesională elaborate în SO WINDOWS 7.0, 8.0-8.1. şi aplicaţiile MS Office, MA PhotoPaint, Hot Potateos, etc.

Competenţe de aplicare: de a utiliza unele metodologii eficiente de evaluare a performanţelor şi de optimizare a
aplicaţiilor generice; de a utiliza scanerul; de a prelucra şi recunoaşte o imagine; de a desena o imagine vectorială; de a
elabora o prezentare; de a traduce un text, utilizând sistemele automatizate de traducere; de a deduce informaţia necesară
în INTERNET; de a utiliza poşta electronică; de a proiecta şi a crea o pagină WEB; de a folosi aplicaţiile multimedia; a
utiliza reţelele de informaţii cu ajutorul calculatoarelor; de a se servi de facilităţile programelor antivirus; de a executa
fişiere cu date arhivate.

Competenţe de analiză: de a evalua şi de a implementa resurse şi instrumente cu acţiune digitală adecvate în
curriculumul şcolar; de a stabili locul obiectului în contextul altor ştiinţe; de a stabili locul obiectului în contextul
specialităţii alese; de a aprecia rolul acestui obiect în procesul educaţional; de a elabora proiecte de aplicare ale teoriei în
practică şi în procesul de învăţământ; de a aprecia importanţa cursului în folosirea lui practică.

Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând
terminologia specifică tehnologiilor informaţiei şi de comunicaţiei, în diverse contexte socio-culturale şi profesionale;
competenţe de comunicare în limba engleză (citirea textelor de specialitate).
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

Să explice conceptele de bază cu referire diversitatea tehnologii informaţionale din domeniul de instruire; să
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cunoască aspectele teoretice ale aplicaţiilor generice şi sistemelor de operare sub care funcţionează şi sunt validate
acestea, rolul, funcţiile şi aria de aplicare a aplicaţiilor generice, precum: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS
Access, MS Front Page, MS Photo Editor, etc.

Să aplice performanţele personale dobândite din cunoştinţele la curs în proiecte educaţionale individuale sau
colective în diverse formate electronice, potenţial printabile la modulele incluse de curriculum şcolar la disciplinele
prevăzute de formarea profesională în domeniu.

Să utilizeze în mod profesional metodologiile eficiente de evaluare a performanţelor şi de optimizare a efectivului
de aplicaţiilor generice şi mediilor specializate studiate.

Să aplice capacităţile sale aplicative de a elabora diverse proiecte educaţionale individuale sau colective în
formatele electronice ale mediilor şi aplicaţilor studiate la curs.

Să transpună în cadrul programelor de aplicaţii generice şi / sau mediilor studiate la curs proiectele: lucrărilor de
laborator; educaţionale individuale şi / sau colective în diverse formate electronice, , precum: *. docx; *.xlsx; *.ppts;
*.accdb; *.htm; *.html; *.png; *.jpeg; *.jpg; *.bmp, etc.

Să elaboreze în mediile şi / sau platformele cu cod deschis resurse / proiecte educaţionale create în baza unor
scenarii individuale sau de grup.
Precondiţii
Cursanţii trebuie să deţină: cunoştinţe de bază din cursul gimnazial / liceal de informatică, abilităţi iniţiale de utilizate ale
sistemelor de operare din familia Windows şi ale aplicaţiilor generice.
Unităţi de curs
Cultura informaţiei şi componentele ei de bază. Identificarea bibliografică a documentelor şi aspecte informativbibliografice ale studiului ştiinţific. IT si societatea. Securitatea, Copyright-ul şi Legea. Sisteme de operare şi soft-uri de
birou. MS Word, MS Excel, MS Access. Traducerea automatizată a textului electronic. WINDOWS 7.0, 8.0-8.1, etc.
Programele arhivatoare ZIP şi WINRAR.
Prezentări electronice. Prelucrarea şi recunoaşterea imaginilor. Grafica vectorială. Reţele de Informaţii. Principiile creării
unei Pagini Web. Crearea manualelor electronice. Principiile creării unui manual electronic. Tipologia, aria de acoperire şi
modalităţi electronice de creare a publicaţiilor WEB 2.0. Medii vizuale pentru elaborare prototipurilor de aplicaţiilor
educaţionale interactive multimedia. Executarea produselor educaţionale realizate în mediul Hot Potatoes. Formate de
stocare a resurselor educaţionale.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Învăţare centrată pe student: predare frontală interactivă; lucrări de laborator; portofolii digitale, proiecte; consultaţii;
învăţarea prin cooperare; explicaţie; dialog profesor-student.
Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: practică (verificare şi analiza lucrărilor de laborator efectuate la calculator) şi în
scris; prezentări, portofolii, rapoarte; prezentarea rezultatelor lucrărilor de laborator elaborate în regim de lucru individual
(pe Moodle); participarea la discuţii, referate.
Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciţiilor, susţinerea lucrărilor de laborator, participarea la discuţii în timpul
orelor, prezentări orale a unor teme.
Evaluarea finală de examen se realizează printr-o lucrare care cuprinde: exerciţii: 50% şi / sau probleme de proiectare
(aplicative): 50%. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - lucrarea finală de examen, 60% notele
evaluărilor continue.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Burlacu N., “TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN INSTRUIRE. Lucrări de laborator”. Chişinău, 2011.
Tipografia UPS “Ion Creangă”.
2. Chriac Tatiana, Aplicaţii generice (suport de curs), Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chişinău,
Teacher Education Review and Update of Curriculum. – Chişinău: Continental Grup, 2014 (F.E.-P. ”Tipografia
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Centrală”). 128 p. ISBN 978-9975-4361-8-2.
3. Burlacu Natalia, “Sisteme de operare”, PARTEA I, // Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău,
Tipografia UPS “Ion Creangă”, Chişinău 2006.
4. Schwartz, Steve. Microsoft Office 2007. Ghid vizual rapid (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher).
Editura: NICULESCU, 2009. 432 p.
5. Steve Johnson, „Microsoft Windows 7”, Editura: Niculescu, Bucureşti-2010.
6. Traian Anghel, “Instrumente şi resurse WEB pentru profesori”, Editura: All, Colecţia: SOFTWARE/HARDWARE,
Bucureşti-2009.
Opţională:
1. Raluca Constantinescu, Ionut Danaila, „ECDL - Modulul 5. Baze de date - Microsoft Access 2013”. Editura:
Euroaptitudini, 2013. 80 p. ISBN: 9789731719283.
2. Raluca Constantinescu, Ionut Danaila, „Editare de text - Microsoft Word 2013”. Editura: Euroaptitudini, 2013. 80 p.
ISBN: 9789731719269.
3. Raluca Constantinescu, Ionut Danaila, „Prezentari - Microsoft PowerPoint 2013”. Editura: Euroaptitudini, 2013. 80
p. ISBN: 6422734000486.
4. Traian Anghel, “Instrumente WEB 2.0 utilizate în educaţie”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2009.
5. Alistair Croll, Sean Power, “Complete Web Monitoring: Watching your visitors, performance, communities, and
competitors”, Publisher – O’Reilly Media, 2009.
6. http://www.winzip.com/downwz.htm. (Vizitat: 11/10/2016).
7. http://ziparchiver.hamstersoft.com/. (Vizitat: 11/10/2016).
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S1.01.O.006

Număr de
credite ECTS
6

Pedagogie ș i Limbă Engleză
Licenț ă
Personalitatea studentului contemporan ș i educaț ie pentru
dezvoltare ș i participare
Catedra Ș tiinț e ale Educaț iei
Ț ărnă Ecaterina, doctor în pedagogie, conferenț iar universitar
ec.tarna@gmail.com

Anul

Semestrul

Total ore

1

1

180

Total ore
contact direct
Studiu individual
90

90

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cunoaș terea personalităț ii studentului constituie primul pas care facilitează integrarea acestuia în mediul universitar ș i
stabilirea relaț iilor de colaborare. Dezvoltarea personalităț ii trebuie să marcheze un început de drum în activitatea
studenț ească. Tânărul student nu poate fi complet înț eles decât studiindu-i personalitatea în ansamblul ei. Aceasta
înseamnă nu numai consolidarea relaț iei profesor-student, dar ș i o mai bună evaluare a cunoș tinț elor studentului.
Cursul Personalitatea studentului contemporan ș i ed. pentru dezvoltare ș i participare vizează deopotrivă dezvoltarea
personalităț ii studentului ca activitate teoretică ș i practică. Această disciplină constituie o punte între domeniile
pedagogiei ș i psihologiei, între sfera privată ș i cea publică a experienț ei studenț ilor. Cursul promovează formarea
specialiș tilor în educaț ie ș i presupune îmbinarea transmiterii unui sistem de cunoș tinț e ș i valori culturale pentru
dezvoltarea armonioasă a personalităț ii.
Competenț e dezvoltate în cadrul cursului
distincț ia termenilor necesari cunoaș terii personalităț ii, evaluarea problemelor generale ale devenirii ș i
maturizării personalităț ii studentului;
identificarea propriilor structuri de control asupra comportamentului ș i trăsăturile de personalitate care generează
dezvoltarea studentului;
specificarea diferenț elor individuale ca mod de structurare a personalităț ii studentului în raport cu dezvoltarea
pe vârste, starea de sănătate fizică ș i gen.
analiza factorilor favorizanț i în dezvoltarea ș i participarea personală în activitatea universitară;
identificarea factorilor de influenț ă în procesul de adaptare a studentului în mediul universitar;
proiectarea propriului plan de dezvoltare ș i educaț ie în mediul universitar;
dezvoltarea deprinderilor de autocontrol asupra reacț iilor emoț ionale în comportamentul universitar;
evaluarea valorilor culturale ș i comportamentale ale personalităț ii studentului.
Finalităț i de studii realizate la finele cursului
La nivel de cunoaș tere:
Să identifice, prin prisma teoriilor ș i modelelor, fenomenele ș i procesele care favorizează sau împiedică
dezvoltarea personalităț ii în mediul universitar.
Să eticheteze propriile structuri de control asupra comportamentului ș i trăsăturile de personalitate care generează
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autodezvoltarea ș i participarea.
Să caracterizeze particularităț ile individuale ale personalităț ii.
Să descrie factorii favorizanț i în dezvoltarea ș i participarea personală în activitatea universitară;
Să argumenteze propriului plan de dezvoltare ș i participare în mediul universitar;
La nivel de aplicare:
Să stabilească factorii determinanț i în procesul de dezvoltare a personalităț ii studentului contemporan.
Să aplice cunoș tinț ele acumulate la dezvoltarea ș i participarea personală în activitatea universitară;
Să analizeze procesele ș i patternurile de dezvoltare a studentului contemporan.
Să determine rolul autoprezentării în atribuirea succesului sau eș ecului universitar.
Să reflecteze asupra valorilor culturale, normelor sociale ș i a relaț iilor interpersonale în mediul universitar.
La nivel de integrare
Să demonstreze abilităț ile de management al informaț iei (capacitatea de a extrage, a analiza ș i a produce
informaț ii).
Să-ș i asume responsabilităț i de cercetare independentă ș i obligaț ii pentru calitatea lucrului efectuat.
Să demonstreze creativitate în elaborarea proiectul de dezvoltare personală ș i să manifeste iniț iativă în procesele
de management care includ dezvoltarea personalităț ii.
Să demonstreze autonomie în procesul de dezvoltare ș i un nivel ridicat de înț elegere a propriilor trăsături de
personalitate.
Să exprime viziuni personale asupra participării ș i dezvoltării personalităț ii studentului contemporan.
Să elaboreze aprecieri bazate pe cunoaș terea problematicii sociale ș i etice care apar în procesul de dezvoltare a
studentului contemporan.
Precondiț ii
Studenț ii trebuie să posede cunoș tinț e generale despre personalitate, structura, evoluț ia ș i rolul personalităț ii, să
dezvolte deprinderi de analiză a trăsăturilor de personalitate, să identifice ș i să interpreteze diverse aspecte cu referinț ă
la dezvoltarea personalităț ii studentului contemporan prin educaț ie ș i participare, să dezvolte atitudini pozitive pentru
lucrul efectuat în cunoaș terea multilaterală a personalităț ii.
Unităț i de curs
1.
Perspective teoretice asupra personalităț ii. Probleme generale ale devenirii ș i maturizării personalităț ii.
2.
Experienț a academică ș i rolul învăț ământului superior în dezvoltarea personalităț ii studentului.
3.
Diferenț ele individuale de structurare a personalităț ii studentului în raport cu dezvoltarea de vârste, starea de
sănătate psihofizică ș i gen.
4.
Personalitatea studentului ( temperament, caracter ș i aptitudini).
5.
Premisele de dezvoltare a personalităț ii studentului: inteligenț a academica ș i emoț ională.
6.
Comunicarea ș i creativitatea pedagogică - indicatori ai eficienț ei personalităț ii studentului.
7.
Criterii de evaluare a personalităț ii studentului pe dimensiunea personală ș i profesională.
8.
Dezvoltarea, adaptarea ș i integrarea studentului contemporan în mediul universitar.
9.
Mecanismele ș i patternurile de dezvoltare a studentului contemporan: dezvoltarea autonomiei, dezvoltarea
identităț ii, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea morală, dezvoltarea emoț ională.
10.
Trăsăturile de personalitate, stresul ș i atitudinea faț ă de sănătate a studentului contemporan.
11.
Dimensiunile educaț ionale: cooperarea, competiț ia, performanț a ș i nivelul de aspiraț ii.
12.
Studiul individual ș i cunoaș terea ș tiinț ifică – formă fundamentală de autoinstruire ș i autoeducaț ie a
studenț ilor.
13.
Rolul autocunoaș terii în dezvoltarea personală ș i profesională.
14.
Valorile culturale, normele sociale, motivaț ia ș i comportamentul universitar.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăț are
Prelegerea, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităț i în grup etc., elaborarea ș i susț inerea
17

proiectului de dezvoltare personală, consultarea ș i analiza surselor bibliografice.
Strategii de evaluare
Calitatea participării studenț ilor în cadrul seminariilor: discuț ii, dezbateri, răspunsuri orale, elaborarea ș i susț inerea
prezentărilor, consultarea surselor bibliografice de bază, totalizând ș i cele două probe obligatorii (proiectul de dezvoltare
personală, portofoliu). În scopul formării competenț elor de domeniu prezenț a la curs este obligatorie. Studenț ii sunt
responsabili de studierea conț inutului, realizarea sarcinilor ș i lucrărilor în cazul absenț elor motivate ș i nemotivate.
Activităț ile solicitate studenț ilor pentru evaluarea pe parcurs intră obligatoriu în nota finală. Portofoliul (proiectele,
referatele, testele etc.) predate după termenul fixat nu se iau în considerare. Rezultatele evaluării curente constituie 60%
din cota notei finale. Evaluarea finală – examen. Nota de la examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Adams G., Berzonsky M. Psihologia adolescenţei. Iaşi: Polirom, 2009. 701p
2.
Bar-On R., ParkerJ. Manual de inteligenţă emoţională. Bucureşti: Curte Veche. 2011
3.
Bulgaru M., Oceretnîi A. Tineretul studios: dimensiuni ale identităţii sociale. Chişinău: USM, 2012, 212p.
4.
Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoț ionale. Chişinău: UPSC, 2010. 239 p.
5.
Ţărnă E. Adaptarea studentului în mediul universitar. Chiș inău UPS: ”I. Creangă”, 2013, 192p
6.
Ț ărnă E. Dezvoltarea personalităț ii studentului din perspectiva valorilor culturale. În: Materialele Conferinț ei
Ș tiinț ifice Internaț ionale „Educaț ia din perspectiva valorilor.” Bucureș ti: Editura EIKON, 2015. pp 111- 118.
Opţională:
7.
Calancea A. Psihologia personalităţii. Chişinău: Tipografia Centrală, 2006. 271 p.
8.
Neacşu I. Învăţarea academică independentă – ghid metodologic. Bucureș ti: Univers. 2006, www.uinbuc.ro
9.
Vinţanu N. Educaţia universitară. Bucureşti: Aramis Print, 2001
10.
Ț ărnă E. Rolul portofoliului ca formă alternativă de lucru individual în procesul de adaptare în mediul universitar.
În: Ghid metodologic „Interacț iunea metodelor în învăț ământul superior”. Chiș inău: UST, 2010. pp.136-156.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Codul cursului
S2.01.O.007

Număr de
credite ECTS
6

Pedagogie si limba engleza
I (licenţă)
Limba engleză şi comunicare
Catedra Filologie Engleză
Petriciuc LIlia, lector superior ; Tatiana Creavcenco, lector superior ; Ș chiopu
Lucia, lector superior ; Gangan Olesea, lector superior
Petriciuc LIlia, lector superior ; Tatiana Creavcenco, lector superior ; Ș chiopu
Lucia, lector superior
barbalat1@hotmail.com, lilia22.wishes@yahoo.com,
tatianacravchenco@yahoo.com

Anul

Semestrul

Total ore

I

I

180

Total ore
contact direct
Studiu individual
120
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii: Curriculum la cursul Limba engleză ș i comunicare
este realizat după modelul de proiectare de curriculum modular. Fiecare modul vizează dezvoltarea unui set de competenț e
punînd accent pe competenț ele de ascultare, citire, scriere ș i vorbire.
Competenț ele specifice din fiecare modul au fost astfel elaborate încît parcurgerea lor să asigure, pînă la finalul
programului atingerea tuturor criteriilor de performanț ă în concordanț ă cu condiț iile de aplicabilitate descrise în cadrul
Cadrului European Comun de Referinț ă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e dezvoltate în cadrul cursului:
Cunoș tinț e :
Să cunoască structurile gramaticale de bază;
Să definească unităț ile lexicale, gramaticale, fonetice;
Să însuș ească vocabularul de specialitate.
Abilităț i:
Să interpreteze ș i să identifice sensul global al mesajelor audiate;
Să participe la discuț ii, dezbateri în timpul orelor de limba engleză;
Să creeze ș i prezinte mesaje scrise ș i orale;
Să relateze conț inutul textelor citite;
Să relateze, argumenteze clar opiniile personale vis-à-vis de textul citit, audiat;
Să implementeze cu uș urinț ă cunoș tinț ele ș i strategiile metacognitive în domenii particulare;
Să înț eleagă diverse mesaje audiate ș i să descrie situaț ii concrete.
Atitudini:
Să formeze competenț e de analiză contrastivă a sistemelor de învăț ămînt din Republica Moldova, S.U.A ș i Marea
Britanie;
Să comunice eficient prin adaptarea vorbirii la partricularităț ile auditoriului;
Să dezvolte comunicarea interpersonală, relaț ionarea în echipă ș i să-ș i asume roluri specifice;
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Să dezvolte interesul pentru studiul limbii engleze ș i civilizaț iei anglo-americane.
Finalităţi de studii
Obiectivul general al cursului: formarea ș i dezvoltarea următoarelor competenț e: lingvistică, sociolingvistică,
pragmatică.
Obiectivele specifice:
Formarea abilităț ilor de comunicare orală ș i scrisă;
Dezvoltarea capacităț ii de receptare a textului audiat ș i reproducerea acestuia;
Redactarea mesajelor de diferite tipuri;
Relatarea clară ș i fluentă oral ș i în scris a experienț ei personale sau imaginare;
Rezumarea în scris a informaț iilor citite sau audiate;
Extinderea vocabularului activ;
Conș tientizarea particularităț ilor specifice ale sistemului limbii engleze.
Precondiţii
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe despre noţiunile de bază din domeniul limbilor (limba maternă şi limba străină care
a fost studiată în şcoală).
Unităţi de curs
Personal identification; House and home; Free time and entertainment; Travelling; Present simple; Present Continuous; The
Article; The Noun; The Adjective; The Adverb; Cappuchino and Chips; Pretty Woman; Possessives; Shopping; Can/Cannot.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Chestionare orală, lucrări scrise, lucrări practice, eseuri tematice.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă în cadrul lecț iilor de limba engleză trebuie văzută ca o parte integrantă a predării ș i învăț ării
personalizate a limbii engleze. Monitorizarea, supervizarea continuă a progresului studenț ilor pedagogi are loc sub forma de
observaț ii, comentarii, discuț ii pe baza performanț ei studenț ilor menț inînd în permanenț ă un caracter pozitiv
(focalizat pe identificarea reuș itelor) ș i constructiv. Studenț ii vor fi implicaț i activ în procesul de evaluare continuu, prin
completarea testelor, fiș elor de autoevaluare, discutarea rezultatelor, stabilirea cursului de acț iune pentru îmbunătăț irea
rezultatelor personale.
Pentru evaluarea formativă a achiziț iilor studenț ilor, se recomandă utilizarea următoarelor metode ș i instrumente:
• Jurnale reflexive completate la intervale regulate;
• Observarea sistematică;
• Testări periodice;
• Proiectul individual sau de grup;
• Evaluarea finală de modul se va desfăș ura printr-o probă scrisă tip test, prin care studentul demonstrează abilităț i de
receptare a mesajului ș i să realizeze diverse însărcinări (deducă semnificaț ii, să utilizeze expresii, să redacteze mesaje).
Examenul de la sfîrș itul semestrului prin probă orală, la care studentul demonstrează că este capabil să reacț ioneze ș i să
stabilească legături între mesaje, să identifice componentele logice, să enunț e ș i să argumenteze opiniile personale, să
utilizeze vocabularul de specialitate, să relateze consecutivitatea desfăș urării evenimentelor.
Bibliografie
Bibliografie:
1..Cadrul European Comun de Referinț ă pentru Limbi: învăț are, predare, evaluare,” Consiliul Europei, 1998, 2000
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/Languages/Language_Policy/Common_Framework_of_Reference/d
efault.asp
2. OxendenC., Christina Latham-Koenig. New English File, Oxford University Press, Pre intermediate (B1), 2006. 145p.
3. English Language Portfolio, http://culture2.coe.int/portfolio
4. Murphy R. English Grammar in use. Fourth edition, Cambridge University Press, 2012. 399p.
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5. Nicolaev E., Ș chiopu L, Rusu I. English Lexicology. Suport de curs: Tipografia UPS „Ion Creangă”, Chisinău 2015. 168
p.
6. Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004 – 2006” . Communication from the
Commission of the European Communities, Brussels, 24.07.2003 “Good Assessment Practice in Modern Foreign
Languages,” Ofsted, HMI 1478, © Crown copyright 2003.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

G.01.O.008

Număr de
credite ECTS

Anul

-

I

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenţă
Educaț ie Fizică
Educaț ie Fizică
C.Ciorbă, dr. hab., prof. univ.
A.Anghel, I.Ț apu, A.Lungu, M.Bodiu
ciorbaconst@yahoo.com
Semestrul

1-2

Total
ore

contact direct

60

60

Total ore
contact
indirect
-

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile actuale, când marea majoritate din rândurile tineretului studenț esc duc un mod de viaț ă sedimentar, iar
majoritatea timpului este efectuat în faț a calculatoarelor, televizoarelor, la orele de curs ș i aș a mai departe, starea fizică ș i
funcț ională a acestora este una destul de ș ubredă. Conform actelor normative, în cadrul instituț iilor de învăț ământ
superior, cursurile de educaț ie fizică sunt foarte limitate în numărul de ore (2 pe săptămână) ș i sunt prevăzute doar pentru
anul întâi de studii, fapt ce duce la scăderea nivelului pregătirii fizice ș i funcț ionale a acestora.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” este o instituţie de orientare pedagogică, ori cursul de EDUCAȚ IE FIZICĂ
este unul important pentru cultivarea modului sănătos de viaț ă a cetăţeanului, care îl va promova în rândurile elevilor.
Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral dezvoltate, capabile să facă faț ă tuturor condiț iilor
de viaț ă. Cursul are conexiune cu disciplinele de pedagogie, economie, biologie, fiziologie, psihologie unde componenta
asanativă este una foarte importantă pentru viitoarele cadre didactice din Republica Moldova..
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaştere
Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni ș i noț iuni din domeniul educaț iei fizice;
Familiarizarea studenț ilor cu cele mai avansate metodologii în domeniul educaț iei fizice universitare;
Posedarea informaţiei cu privire la practicarea independentă a exerciț iului fizic;
Capacităţi
Evidenţierea cauzelor ce duc la scăderea nivelului pregătirii fizice în condiț iile actuale;
Însuşirea metodicilor de practicare a exerciț iului fizic în funcț ie de scopurile puse în faț a sa;
Însuș irea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii fizice generale;
Însuș irea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii funcț ionale.
Atitudini
A-şi manifesta poziţia faţă de practicarea exerciț iului fizic în regimul zilei;
Exprimarea poziţiei faţă de practicarea exerciț iului fizic;
Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la formele de practicare a exerciț iului fizic;
Trezirea interesului faț ă de modul sănătos de viaț ă;
Finalităţi de studii
Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii fizice;
Să cunoască cauzele ce determină nivelul dezvoltării fizice;
Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii funcț ionale;
22

Să fie în stare să alcătuiască complexe de exerciț ii fizice pentru diferite grupuri de muș chi;
Să cunoască modalităț ile organizării practicării independente a exerciț iului fizic;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii motrice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului dezvoltării fizice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii funcț ionale;
Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională;
Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.
Precondiț ii
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare independentă a exerciț iului fizic, să fie în stare să selecteze complexe de
mijloace fizice pentru organizarea ș i desfăș urarea activităț ilor motrice la lecț iile de educaț ie fizică, la lecț iile
independente, lucrul individual la domiciliu etc.
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare de evaluare a nivelului pregătirii fizice, nivelului dezvoltării fizice, precum
ș i a nivelului pregătirii funcț ionale.
În cadrul orelor practice se va determina nivelul pregătirii teoretice ș i practice al studenţilor, iar la finele acestora se va evalua
prin calificativul ”admis” – ”respins”.
Unităţi de curs:
Tema 1. Caracteristica sistemului naţional de educaţie fizică ș i sport;
Tema 2. Baschetul în sistemul educaț iei fizce universitare
Tema 3. Voleiul în sistemul educaț iei fizce universitare
Tema 4. Badmintonul în sistemul educaț iei fizce universitare
Tema 5. Atletismul în sistemul educaț iei fizce universitare
Tema 6. Pregătirea fizică generală
Strategii de predare şi învăţare
1.
Lecț ii practice cu aplicarea aparatelor nestandarde;
2.
Lecț ii practice cu folosirea largă a inventarului sportiv;
3.
Prezentări de filme documentare tematice.
4.
Oferirea bibliografiei obligatorii şi opţionale etc.
Strategii de evaluare
Se vor aplica următoarele strategii de evaluare: evaluarea nivelului pregătirii sportive (tehnic, tactic, motric, teoretic),
evaluarea stării funcț ionale (pulsul, tensiunea arterială, proba Rufierr, Testul Sergent), evaluarea nivelului pregătirii
practico-metodice (desfăș urarea antrenamentelor sportive), evaluarea la concursuri sportive

Bibliografie
Obligatorie:
1. Barbu C., Stoica M., Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de educatie fizica, Ed. Printech, 2000, 265 p.
2. Ciorbă C. Modelarea teoretică a conț inutului învăț ământului superior de cultură fizică. ț tiinț a culturii fizice.
Chiț inău, 2006, nr.4, P. 5-13. ISSN 1841-1606.
3. Ciorbă Constantin. Teoria ș i metodica educaț iei fizice. Chiș inău, Valinex, 2016, 140 p
Opţională:
1. Ciorbă C., Cucereavîi O. Rotaru A. Jocuri sportive (curs de lecț ii). Chiș inău, ”Valinex”, 2007 - 152 p.
2. Fleancu J., Ciorbă C. Baschet, îndrumar prectico-metodic, Cultura-Piteș ti, 2001, 290 p.
3. Conohova T., Richicinschi G.- Jocuri sportive – curs de bază. Chiș inău 2007.
4. Roman, D., Rugină, Gh., - Metodica predării exerciţiilor de atletism, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2001
5. Petrescu, T., Gheorghe, D., Sabău, E.,- Atletism. Curs de bază, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007,
23

236 p.

24

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

G.01.O.09

-

I

Pedagogie si limba engleza
I, licenţă
Protecţia civilă
Pedagogie, Catedra Stiinte ale Educatiei
Cibric Iurie, lector universitar
Boţan Aliona, lector universitar
cibric67@mail.ru

Semestrul

Total ore
contact direct

1

60

30

Total ore
Studiu individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Protecţia civilă prezintă o parte integră a procesului instructiv-educativ şi vine să completeze cunoştinţele şi
deprinderile practice ale studenţilor pentru Protecţia Civilă, vizate de noile orientări şi principii de organizare ale
protecţiei populaţiei bunurilor materiale şi valorilor culturale în situaţii excepţionale posibile pe teritoriul Republicii
Moldova
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe gnoseologice: cunoaşterea convenţiilor internaţionale şi legislaţiei Republicii Moldova referitor la
Protecţia Civilă, misiunilor Protecţiei Civile, drepturilor şi obligaţiunilor cetăţenilor în domeniul Protecţiei Civile;
definirea noţiunilor de Protecţie Civilă, situaţie excepţională; determinarea caracteristicii situaţiilor excepţionale,
urmăririlor calamităţilor naturale, avariilor, catastrofelor etc.
Competenţe praxiologice: vizează capacitatea studenţilor de a fundamenta cunoştinţele; efectuarea corectă a
bandajelor; simularea acţiunilor de protecţie în diverse situaţii excepţionale.
Competenţe de cercetare: identificarea acţiunii populaţiei în situaţiile excepţionale; efectuarea crearea mijloacelor
de protecţie; determine scopurile şi prognozarea rezultatelor aşteptate în cadrul diverselor situaţii excepţionale; crearea
deprinderilor de acordare a primului ajutor în cazul situaţiilor excepţionale.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenț ii vor fi capabili:
Să relateze despre situaţiile excepţionale posibile pe teritoriul Republicii Moldova;
Să generalizeze urmăririle calamităţilor naturale, avariilor, catastrofelor etc;
Să respecte regulile de comportare în zonele focarelor epidemice, contaminări chimice şi radioactive;
Să utilizeze corect mijloacele individuale de protecţie;
Să posede deprinderi de acordare a primului ajutor medical sinistraț ilor;
Să prognozeze şi să evite în măsura posibilităţilor crearea unor situaţii excepţionale;
Să decidă operativ cum să acţioneze în anumite situaţii excepţionale;
Să proiecteze volumul de lucru pentru salvare-deblocare şi a altor acţiuni de localizare şi lichidare a urmărilor
situaţiilor excepţionale.
Precondiţii
Pentru realizarea obiectivelor puse studenţii trebuie să posede cunoştinţe din cursurile preuniversitare Geografia,
Anatomia omului, Protecţia Civilă, Fizica şi Chimia.
Unităţi de curs
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Organizarea, structura şi misiunile Protecţiei Civile în Republica Moldova. Scurt istoric al Protecţiei Civile. Situaţii
excepţionale în Republica Moldova. Urmările calamităţilor naturale şi catastrofelor. Principii de organizare şi efectuare a
acţiunilor în vederea asigurării protecţiei populaţiei şi proprietăţii în situaţii excepţionale. Arma nucleară, avariile cu
caracter tehnogenic – efectele produse asupra oamenilor. Utilizarea mijloacelor de protecţie în situaţii excepţionale.
Aparataj de cercetare radioactivă şi chimică. Principii de organizare ale măsurilor de salvare – deblocare în focarele
situaţiilor excepţionale. Traumatismele şi maladiile ca consecinţe ale situaţiilor excepţionale. Clasificarea traumatismelor.
Clasificarea plăgilor şi acordarea primului ajutor medical. Primul ajutor medical de importanţă vitală. Arsurile,
degerăturile, electrocutarea, înecul şi primul ajutor medical. Moartea clinică şi etapele de reanimare. Focarele epidemice
şi combaterea maladiilor infecţioase. Efectele produse asupra oamenilor de factorii distructivi ai armei nucleare şi
avariilor cu caracter tehnogenic. Forme, metode de organizare şi instruire la Protecţia Civilă în instituţiile de învăţămînt şi
unităţile economice naţionale.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Explicaţia, modelarea, demonstraţia, observaţia, predarea reciprocă.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă: calitatea participării studenţilor în cadrul orelor prelegeri şi seminarii (discuţii, dezbateri); simularea
unei activităţi de salvare; posedarea unor manopere medicale de acordare a primului ajutor medical sinistraţilor, lucrare
de control în formă scrisă.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Bacalov Iu., Croitoru I. Protecţia civilă: îndrumar instructiv-metodic pentru elevi şi studenţi. Chişinău: CEP USM,
2006.
2.
Bejan O., Ţurcan V. şi alţ. Cum să eviţi crimele şi criminali. Chişinău, 2002.
3.
Protecţia civilă: material didactic pentru studenţi a instituţiilor de învăţămînt superior. Departamntul Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova. Chişinău, 2003.
4.
Recomandări pentru populaţie în caz de situaţii excepţionale. Departamentul Situaţiilor excepţionale a R.
Moldova. Chişinău, 2002.
5.
Legea Republicii Moldova „Cu privire la Protecţia Civilă” din 09.11.1994
6.
Culegere de lecţii privind pregătirea în domeniul protecţiei civile. Bucureşti, 1993
7.
Programul de pregătire pentru Apărarea Civilă a statelor majore, comisiilor, formaţiunilor, populaţiei. Bucureşti,
1993
8.
Zepca V. Protecţia populaţiei în caz de dezastre. Chişinău, 2002
9.
Buletinul apărării civile nr.1 – Bucureşti, 1993
10.
Buletinul apărării civile nr.2 – Bucureşti, 1992

26

ANUL I
SEMESTRUL II
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Pedagogie şi limbă engleză
I
Didactica generală
Pedagogie/ Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Ovcerenco Nadejda, dr., conf., univ
Simcenco Irina dr.lect.univ.
elpida_57@mail. ru

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Codul cursului
F.02.O.012

Număr de
credite ECTS
3

Anul

Semestrul

Total ore

1

2

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul abordează problemele fundamentale ale didacticii, precum şi unele probleme pedagogice complementare de interes
major. La acest curs studenţii vor studia componentele ideatice de bază ale teoriei şi metodologiei instruirii. Aceste
componente sunt: problematica şi dimensiunile procesului de învăţământ, sistemul de învăţământ, principiile didactice,
finalităţile microstructurale, conţinuturile procesului de învăţământ, tehnologia didactică, strategia didactică, metode de
învăţământ, mijloace didactice, proiectarea şi evaluarea activităţii didactice.
Cunoaşterea şi aplicarea datelor ce constituie conţinutul cursului oferă posibilitatea manifestării iniţiativei pedagogice
ideatice şi practice a viitorilor profesori.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- definirea termenilor de bază ai teoriei şi metodologiei instruirii;
- studierea metodologiei realizării procesului de învăţământ;
- utilizarea / îmbinarea eficientă a diverselor metode didactice în proiectarea / realizarea / evaluarea activităţilor didactice;
- proiectarea / realizarea / evaluarea activităţilor didactice;
- implementarea cunoştinţelor teoretice în abordarea creativă a actului educaţional.
Finalităţi de studii
să prezinte un scurt istoric al didacticii ca teorie generală a procesului de învăţământ;
să analizeze caracteristicile de bază ale procesului de învăţământ;
să definească conceptele pedagogice: didactica, proces de învăţământ, sistem de învăţământ;
să explice relaţia dintre predare-învăţare-evaluare, ca laturi ale procesului de învăţământ;
să explice şi să prezinte schematic structura sistemului de învăţământ din R. Moldova;
să definească conceptele: normativitate didactică, principiu didactic;
să descrie funcţiile principiilor didactice;
să furnizeze exemple concrete de aplicare în practică a fiecărui principiu didactic studiat;
să definească noţiunea de finalitate microstructurală;
să formuleze corect, după algoritmul prezentat obiectivele operaţionale pentru o lecţie;
să definească corect noţiunea conţinuturile procesului de învăţământ;
să elaboreze o strategie didactică adecvată unei situaţii instructiv-educative concrete;
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să definească corect conceptul de proiectare didactică;
să proiecteze o activitate didactică în baza materialului studiat.
Precondiț ii
Discipline studiate anterior: Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Cultura comunicării, Psihologia generală, Iniţiere în carieră
profesională. De asemenea studenţii trebuie să posede cunoştinţe generale şi să explice semnificaţia termenilor: lecţie, clasă,
orar, profesor, elev, diriginte, repaus, notă, etc.
Unităț i de conț inut
1.
Proiectarea şi dimensiunile procesului de învăţămînt
2.
Sistemul de învăţămînt
3.
Principiile didactice
4.
Finalităţile microstructurale
5.
Conţinuturile procesului de învăţămînt
6.
Tehnologia didactică.Strategia didactică
7.
Metode de învăţămînt
8.
Mijloace de învăţămînt
9.
Proiectarea şi evaluarea activităţii didactice
Strategii de evaluare
Calitatea participării studenţilor în cadrul orelor practice: discuţii dezbateri, răspunsuri orale, elaborarea şi susţinerea
proiectului unei lecţii, consultarea surselor bibliografice de bază, sumarizarea celor două probe obligatorii: 1-test, 2-proiectul
didactic al unei lecţii; evaluare finală-examen.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Cerghit I.Metode de învăţământ. Bucureşti, 2006.
2.
Chiş V. Provocările pedagogiei contemporane.Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,2002.
3.
Cristea S.Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Litera Educaţional. Bucureşti, 2010
4.
Jinga I., Istrate E.Manual de pedagogie. ALL, Bucureşti, 2008.
5.
Negreţ-Dobridor I.,Pânişoară I.O.Ştiinţa învăţării.De la teorie la practică.Polirom, 2005.
6.
Negură I., Papuc L., Pâslaru Vl. Curriculum psihopedagogic universitar de bază. Chişinău, 2000.
7.
Papuc L. , Cojocaru M., Sadovei L.Teoria şi metodologia instruirii. Suport de curs. Chişinău, 2006.
8.
Romiţă B.I. Instruirea şcolară.Perspective teoretice şi aplicative. Polirom,2008
Opţională:
1. Antonesei, L. O introducere în pedagogie. Dimensiuni axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei. Iaşi: Polirom,
2002.
2. Cozma, T. O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea. Iaşi: Polirom, 2002.
3. Cristea G. Pedagogie generală. Bucureşti: Editura Didactică şi pedagogică, 2002.
4. Educaţia centrată pe cel ce învaţă. Ghid metodologic, CEP USM, Chişinău, 2009.
5. Papuc L. Epistemologia şi praxiologia curriculumului pedagogic universitar.Studiu monografic, Chişinău,2005.
6. Păun, E., Potolea D. ( coord.) Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom, 2002.
7. www.edu.md
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Denumirea Universităţii
Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
F.02.O.013

Număr de
credite ECTS
3

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Pedagogie ș i limbă engleză
I (licenţă).
Psihologia dezvoltării
Facultatea de Psihologie, Catedra de Psihologie
Jelescu Petru, dr. hab., prof. univ.
jelescupetru@yahoo.com

Anul

Semestrul

I

II

Total ore
90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Psihologia dezvoltării se înscrie reuşit printre disciplinele fundamentale de studiu în cadrul programului respectiv. Ea
urmează după psihologia generală şi se sprijină pe aceasta. Psihologia dezvoltării stă la baza formării competenţelor cadrelor
didactice în domeniul învăţământul primar prin studierea, însuşirea şi aplicarea în procesul educaţional a legităţilor
dezvoltării psihice, formării personalităţii, relaţiilor interpersonale în ontogeneză, a particularităţilor psihologice de vârstă şi
individuale, a rolului forţelor motrice, factorilor dezvoltării, a crizelor, accelerării, neoformaţiunilor, perioadelor senzitive,
situaţiilor sociale, activităţii primordiale, zonei proxime ş.a. în dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii, a relaţiilor
interpersonale în plan de vârstă. În acest sens, psihologia dezvoltării coreleazăoptimal atât pe vertical cât ș i pe orizontalăcu
celelalte cursuri din program - psihologia generală, pedagogia, didacticile particulare etc., cât şi cu stagiile de practică
pedagogică şi de licenţă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e de cunoaș tere ș i înț elegere:cunoaşterea, înţelegerea şi identificarea esenţei dezvoltării psihice, formării
personalităţii, relaţiilor interpersonale în ontogeneză, a particularităţilor psihologice de vârstă şi individuale, a rolului forţelor
motrice, factorilor, crizelor, accelerării, neoformaţiunilor, perioadelor senzitive, situaţiilor sociale, activităţii primordiale,
zonei proxime etc. în dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii, a relaţiilor interpersonale în plan de vârstă.
Competenț e de aplicare a cunoș tinț elor ș i înț elegerii:utilizarea cunoştinţelor asimilate, a deprinderilor, abilităţilor şi
atitudinilor formate, a metodelor şi tehnicilor de cercetare psihologică însuşite la psihologia dezvoltării în practica instruirii şi
educaţiei, în studierea dezvoltării psihice, formării personalităţii, relaţiilor interpersonale în ontogeneză, în studierea
particularităţilor psihologice de vârstă şi individuale, în investigarea rolului factorilor dezvoltării psihice, a forţelor motrice,
crizelor, accelerării, neoformaţiunilor, perioadelor senzitive, situaţiilor sociale, a activităţii primordiale, zonei proxime etc. în
dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii, a relaţiilor interpersonale în plan ontogenetic, cât şi în reglarea
comportamentului propriu şi a celor din jur.
Competenț e de raţionare şi decizie: operarea corectă cu noţiuni din psihologia dezvoltării, cu legi privind dezvoltarea
psihică, formarea personalităţii, relaţiile interpersonale în ontogeneză, particularităţile psihologice de vârstă şi individuale,
rolul forţelor motrice, a factorilor, crizelor, accelerării, neoformaţiunilor, perioadelor senzitive, situaţiilor sociale, activităţii
primordiale, zonei proxime etc. în dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii, a relaţiilor interpersonale la acea sau altă
vârstă; construirea logicăa raţionamentelor respective; enunţarea adecvată a deciziilor corespunzătoare.
Competenţe de comunicarea cunoştinţelor şi a înţelegerii: formularea justă a gândurilor, ideilor privind dezvoltarea
psihică şi formarea personalităţii în ontogeneză, a relaţiilor interpersonale în cadrul vârstei date;transmiterea exactă a
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informaţiilorrespective; receptarea adecvată a mesajului psihologic corespunzător; schimbul pertinent de informaţii cu
privire la dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii .
Competenţe de dezvoltare profesională continuă: Formarea necesităţii deîmbogăţire permanentă a arsenalului de
cunoştinţe în domeniul psihologiei dezvoltării; formarea unor deprinderi şi abilităţi de lucru utile pentru viitor cu privire la
psihologia dezvoltării; formarea obişnuinţei de desăvârşire continuă a cunoştinţelor, deprinderilor, abilităţilor, atitudinilor –
competenţelor – în domeniul psihologiei dezvoltării.
Finalităţi de studii
Dezvoltarea cunoştinţelor şi înţelegerii: să identifice just obiectul şi structura psihologiei dezvoltării; să explice corect
categoriile ei; să cunoască, să definească şi să explice adecvat legităţile apariţiei şi dezvoltării psihicului în ontogeneză; să
cunoască şi să distingă precis particularităţilor psihologice de vârstă şi individuale;
Aplicarea cunoştinţelor şi a conceperii: să folosească adecvat metodele şi tehnicile psihologiei dezvoltării în studierea
particularităţilor psihologice de vârstă şi individuale; să utilizeze corect cunoştinţele asimilate, deprinderilor şi abilităţilor
formate în practica instruirii şi educaţiei, în viaţa cotidiană, în cunoaşterea şi reglarea comportamentului propriu şi a celor
din jur.
Capacităţi de raţionare şi decizie: să opereze exact cu noţiunile din psihologia dezvoltării; să formuleze în conştiinţă de
cauză judecăţile privind dezvoltarea psihică, formarea personalităţii, relaţiile interpersonale în ontogeneză, particularităţile
psihologice de vârstă şi individuale, rolul forţelor motrice, a factorilor dezvoltării psihice, crizelor, accelerării,
neoformaţiunilor, perioadelor senzitive, situaţiilor sociale, activităţii primordiale, zonei proxime etc. în dezvoltarea psihică şi
formarea personalităţii, a relaţiilor interpersonale la vârsta dată; să construiască exact raţionamentele respective; să exprime
adecvat deciziile corespunzătoare.
Comunicarea cunoştinţelor şi a înţelegerii: să formuleze corect gândurile, ideile cu referire la psihologia dezvoltării; să
transmită exact informaţiile privind psihologia dezvoltării; să recepţioneze adecvat mesajele,schimbul de informaţii în ceea
ce priveşte psihologia dezvoltării.
Capacităţi de dezvoltarea profesională continuă: să dea dovadă de independenţă în îmbogăţirea permanentă a arsenalului
de cunoştinţe în domeniul psihologiei dezvoltării; să-şi formeze de sine stătător şi să posede noi deprinderi şi abilităţi în
acest domeniu; să dispună de noi competenţe în această ramură a psihologiei; să-şi desăvârşească permanent cunoştinţele,
deprinderile, abilităţile, atitudinile – competenţele - în domeniul psihologiei dezvoltării.
Precondiț ii
Pentru a înţelege şi însuşi optimal cursul „Psihologia dezvoltării”, studenţii trebuie să posede cunoştinţe din psihologia
generală, cât şi din anatomia şi fiziologia omului la diferite vârste. Ei trebuie să deţină informaţii despre genetica umană,
ADN, ARN, biocurenţi, unde de lumină, unde sonore, drepturi, obligaţii, despre media aritmetică, calcularea procentelor,
construirea graficului ş.a., pe care psihologia dezvoltării se bazează ca disciplină de studiu,cunoaș terea limbii de instruire,
operaț ionalizarea terminilor în domeniul psihologiei generale, anatomiei şi fiziologie omului la diferite vârste,formarea
deprinderilor de muncă intelectuală(a capacităţii de a elabora un referat, de a căuta ș i rezuma sursele bibliografice, de
organizare independentă a activităț ii de învăț are ş.a.).
Unităț i de curs
Tema 1. Psihologia dezvoltării ca ştiinţă.
Tema 2. Bazele conceptuale ale psihologiei dezvoltării
Tema 3. Dezvoltarea psihică a nou-născutului
Tema 4. Dezvoltarea psihică a pruncului
Tema 5. Dezvoltarea psihică a copilului de vârstă timpurie
Tema 6. Dezvoltarea psihică a copilului de vârstă preşcolară
Tema 7. Dezvoltarea psihică a copilului de vârstă şcolară mică
Tema 8. Dezvoltarea psihică a preadolescentului
Tema 9. Dezvoltarea psihică a adolescentului
Tema 10. Dezvoltarea psihică a tânărului
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Tema 11. Dezvoltarea psihică a maturului
Tema 12. Particularităţile psihologice ale omului bătrân
Strategii de predare & învăţare
Ţinând cont de principiul interacţiunii active profesor – student, de caracterul materiei de studiu, de caz, situaţie etc., vor fi
aplicate: expunerea euristică, conversaţia, demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, problematizarea, descoperirea, studiul de
caz, cooperarea, simularea, asaltul de idei, exerciţiul, experimentarea, consultaţia, referatul, extemporalul, prelegerea clasică,
masa rotundă, seminarul interogativ, proiectul ş.a.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă:
Testarea orală şi rezolvarea problemelor la seminarii. Testarea în scris la lucrările de control, de laborator.. Proba I de
evaluare curentă. Proba II de evaluare curentă, Portofoliul cu prezentarea de către student a lucrărilor de control scrise,de
laborator, a notiţelor şi conspectelor.(60 % din nota finală).
Evaluarea finală de examen: Testarea orală la subiectele din psihologia dezvoltării. Portofoliul cu prezentarea de către
student a lucrărilor de laborator, de control şi a referatului, executate pe parcursul semestrului II. (40 % din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Birch A. Psihologia dezvoltării. Bucureşti, 2000.
2. Golu F. Psihologia dezvoltării umane.Bucureşti, 2010.
3. Jelescu P. Lucrări de laborator la psihologia dezvoltării. Chişinău, 2002.
4. Muntean A. Psihologia dezvoltării umane.Iasi, 2010.
5. Psihologia dezvoltării. Psihologia pedagogică. I. Racu, C.Perjan, P. Jelescu ş.a. Chişinău, 2007.
6. Racu Ig., Racu Iu. Psihologia dezvoltării. Chişinău, 2007.
7. Şchiopu U., Verza E. Psihologia vîrstelor: ciclurile vieţii. Bucureşti, 1997.
Opţională:
1. Donica E., Vîrlan M. Activitatea psihologului cu copii de vârstă preşcolară şi şcolară mică. Chiș inău, 2005.
2. Elemente de cercetare la psihologia generală şi a copilului în cadrul practicii pedagogice continui. Autori P.Jelescu,
R.Jelescu. Chiș inău, 1988.
3. Elkonin D. Psihologia jocului.Bucureşti, 1980.
4. Harwood R. Psihologia copilului. Iaşi, 2010.
5. Jelescu P. Geneza negării la copii în perioada preverbală. Chişinău, 1999.
6. Jelescu P., Jelescu R. Eşti gata pentru şcoală? Probe de verificare şi exersare. Chiș inău, 2005.
7. Jelescu P., Jelescu R. Valorificarea şi exersarea experienţei afective la copii de vârstă preşcolară mare şi şcolară
mică. Chişinău, 2004.
8. Psihologia vîrstelor şi pedagogică. Red. V. Vlas. Chişinău, 1992.
9. Trofăilă L. Psihologia dezvoltării. Chişinău, 2007.
10. Ştefaneţ D., Jelescu P. Preadolescenţii. Chişinău, 2014.
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Pedagogie ș i limbă engleză
Licenț ă
Istoria pedagogiei
Pedagogie/Ştiinţe ale Educaţiei
Papuc L., dr., conf. univ.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
F.02.O.014

Număr de
credite ECTS
4

Anul

Semestrul

1

2

lpapuc@yahoo.com

Total ore
120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul are caracter introductiv în istoria celor mai reprezentative idei şi doctrine pedagogice. Demersul presupune
prezentarea analitică şi geneza concepţiilor cu insistenţa pe caracteristic, particular,esenţial ,prevalînd dimensiunile
epistemologice şi istorico-cronologice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Identificarea relaţiilor evolutive a pedagogiei naţionale in contextul pedagogiei universale;
relatarea analitică a ideilor pedagogice avansate de personalităţi ș i instituţii ș i reliefarea notelor specifice ;
valorizarea teoriilor şi conceptelor educaţionale apărute la diferite etape ale istoriei din perspectiva prezentului ;
interpretarea textului pedagogic;
Finalităţi de studii
Să relateze despre diverse idei , concepţii educaţionale din diferite etape ale evoluţiei societăţii umane;
să compare paradigmele pedagogiei moderne ș i postmoderne: psihocentrismul, sociocentrismul,curriculum;
să stabilească legătura dintre ideile despre educaţie şi practica educaţională;
să aplice ideile pedagogice viabile ,apărute în diferite perioade istorice la soluț ionarea problemelor actuale ale
educaț iei ;
să comenteze teze susț inute de personalităț i marcante în istoria educaț iei;
Precondiț ii:
Cunoș tinț ele obț inute la Fundamentele pedagogiei
conferă posibilitatea de a opera cu termeni şi concepte din
domeniul educaț iei. Sunt necesare competente referitoare la analiza si comentariul de text, interpretare si relaț ionare a
cunoș tinț elor, elaborare de eseuri, procesare, comparare si sistematizare a cunoș tinț elor .
Unităț i de conț inut
1.
Educaţia în antichitate şi evul mediu
2.
Educaţia şi pedagogia în perioada modernă
3.
Educaţia şi pedagogia în perioada modernă.
4.
Gândirea pedagogică în perioada contemporană
5.
Evoluţia pedagogiei în II jum. a sec. al XX- lea.
Strategii de evaluare
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Discuț ii interactive pe teme determinate direct sau pe forum ,sesiuni de consultaț ii,interpretare ,sinteză,.corelarea
cunoș tinț elor ,participare activă. Pe parcursul semestrului se va realiza o evaluare formativa continua, bazata pe observarea
comportamentului studenț ilor, pe calitatea intervenț iilor lor în discuț ii, consistenta reflecț iilor personale, pertinenta
problemelor puse în discuț ie, modalităț ile de rezolvare a problemelor, soluț iile propuse. Rezultatele evaluării curente
constituie 60 % din cota notei finale.
Evaluare 1. Test(în scris). Ideile pedagogice reprezentative în antichitate şi evul mediu.
Evaluare 2. Test (în scris). Paradigma educaț iei în perioada contemporană.
Evaluare finală:examen. Se vor evalua formativ produsele elaborate de studenț i . Eseu academic (în scris) 3pag. A 4, in
care sunt comparate paradigmele pedagogiei: psihocentrismul, sociocentrismul, curriculumul in baza indicatorilor (3)
elaboraț i de studenț i. Rezultatele comparaț iei vor fi comentate. Nota de la examen va constitui 40 % din cota notei
finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Axentii I. Gândirea pedagogică în Basarabia (1918-1940),Chişinău,Civitas,2006
2. Albulescu, I., Istoria gândirii şi practicii pedagogice româneș ti, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005
3. Cucoş, C. Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice contemporane. Bucureşti,Polirom,2001
4. Istoria învăț ământului şi a gândirii pedagogice în Moldova. Coordonator T. Cibotaru. Chişinău.,1987
5. Ilica,A., Modele pedagogice de la origini până în prezent. Idei şi instituţii, concept şi doctrine. Editura Virtual ,2011
6. Cristrea S. Fundamentele pedagogiei. Bucureşti, Polirom,2010.
7. Visan,M., MartinM. Istoria pedagogiei. Educaţia intre existenţa şi esenţa umană,Iaşi. Demiurg Plus,2013
Opţională:
1. Bordeianu, C. Ion Creangă. Opera didactică. Chişinău,1999.
2. Soare E.,Evoluţii ale paradigmei curriculumului în societatea postmodernă. Teza de doctor. Chişinău, 2010
3. Prodan G., Paradigma curriculumului în perioada modernă ș i postmodernă. Autoreferatul tezei de doctorat.
Chiș inău,2011
4. Cristea S.,Dicț ionar enciclopedic de pedagogie.Vol.,I,Bucureș ti,Didactica,Publishing House,2015.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
F.02.O.015

Număr de
credite ECTS
4

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenț ă
Tehnologii educaț ionale
Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Răileanu O. , lector univ.
Oboroceanu V., lector univ.
olga_co@list.ru

Anul

Semestrul

1

2

Total
Ore
120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina universitară Tehnologii educaț ionale reprezintă conț inuturi curriculare complexe ș i importante pentru formarea
profesională a cadrelor didactice, deoarece tehnologiile educaț ionale reprezintă componenta cea mai flexibilă a
curriculumului. Rezultat al studierii cursului studenţii vor putea să identifice problemele teoretice şi practice ale tehnologiilor
educaţionale şi să definească termenii de bază a cursului, avînd drept obiectiv cunoaşterea TIC pentru realizarea procesului
educaţional la nivelul treptelor şcolare/universitare.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
identificarea problemelor teoretice şi practice ale tehnologiilor educaţionale;
definirea termenilor de bază ai cursului;
descrierea tehnologiilor realizării procesului educaţional la nivelul trpetelor şcolare şi universitare;
comparea tehnologiilor modeme şi tradiţionale;
realizarea activităţilor educative conform tehnologiilor elaborate;
restructurarea tehnologiilor actuale la nivelul studiului la distanţă şi tehnologiilor compiuterizate;
estimarea calitatăţii tehnologiilor educaţionale ale curricululmului şcolar;
proiectarea tehnologiilor educaţionale;
coordonarea tehnologiilor educaţionale cu finalităţile şi conţinuturile curriculare;
dezvoltarea tehnologiilor programului de autoformare profesională;
Finalităţi de studii
să estimeze calitatea tehnologiilor educaţionale ale curricululmului şcolar;
să proiecteze tehnologii educaţionale;
să ofere soluţii pentru eficientizarea tehnologiilor educaţionale;
să coordoneze tehnologiile educaţionale cu finalităţile şi conţinuturile curriculare;
să creeze tehnologii educaţionale alternative;
să dezvolte tehnologia programului de autoformare profesională.
Precondiț ii
Discipline studiate anterior: Teoria instruirii, Fundamentele educaț iei etc.
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Conț inutul unităț ilor de curs
1.
Repere teoreticeîn aria tehnologiilor educaț ionale
2.
Modelul educaț ionale promovat de instruirea interactivă.
3.
Metodologia didactică orientată spre dezvoltarea spiritului active, critic ș i creative.
4.
Tehnologii informaț ionale ș i comunicaț ionale orientate spre învăț area electronic
5.
Tehnologia diferenț iată ș i inddividdualizată bazată pe teoria inteligenț elor multiple
6.
Tehnologii educaț ionale alternative
7.
Autoeducaț ia-strategie de formare personal ș i profesională
8.
Curs de sinteză.
Strategii de evaluare
Susţinerea celor două probe obligatorii
Evaluarea 1. Test de evaluare a cunoştinţelor.
Evaluarea 2. Proiect de grup. Utilizarea metodelelor interactive de predare/învăţare/evaluare – condiţie obligatorie
pentru asigurarea succesului în activitatea didactică.
Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale.
finală - examen. Nota la examen va contstitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Bunăiaș u, C. M., Elaborarea ș i managementul proiectelor educaț ionale. Bucureș ti: Editura Universitară. 2012;
2.
Cojocaru V., Secară L., Elaborarea ș i manmagementul proiectelor pedagogice. Ghid metodologic. 2005.
3.
Cojocaru-Borozan M., Sadovei L., Papuc L., Ovcerenco N., Fundamentele ș tiinț elor educaț iei. Manual
universitar. Chiș inău, 2014;
4.
Cristea S., Fundamentele pedagogiei. Iaș i: Polirom. 2010;
5.
Guț u Vl., Muraru E., Dandara O., Proiectarea standardelor de formare profesională iniț ială în învăț ămîntul
universitar. Ghid metodologic. U.S.M. Chiș inău, 2003.
6.
Guț u Vl., Proiectarea didactică în învăț ămîntul superior. Chiș inău, 2007;
Opţională:
1.
Bocoş M., Jucan D. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. Repere şi instrumente
didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti: Paralela 45, 2008.
2.
Cristea S., Dicț ionar de pedagogie. Chiș inău: Litera internaț ional, 2002;
3.
Garș tea N., Callo T., Ora de dirigenț ie. Ghid pentru elevi ș i profesori. Chiș inău: Epigraf. 2011;
4.
Guranda M., Fundamente pentru o ș tiinț ă a educaț iei. Bucureș ti: 2011;
5.
Păniș oară I.O. Profesorul de succes. Iaș i: Polirom, 2009;
6.
Păun E., Potolea D., Pedagogie. Fundamentări teoretice ș i demersuri aplicative. Polirom, Iaș i, 2006;
7.
Socoliuc N., Formarea competenț elor pedagogice pentru cadrele didactice din învăț ămîntul universitar:
[monografie], Academia de Ș tiinț e a R.M. Chiș inău: Cartea Moldovei, 2007.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S1.02.O.016

Număr de
credite ECTS
4

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenț ă
Educaț ia nonformală ș i informală
Catedra Ştiinţe ale educaţiei
Ovcerenco N., dr., conf. univ.
elpida_57@mail.ru

Anul

Semestrul

I

II

Total ore
120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Educaț ia nonformală ș i informală (ENI) este orientat spre examinarea conceptelor specifice domeniului studiat;
cunoaș terea cadrului de referinţă pentru ENI în învăţământul preuniversitar ș i a reperelor strategice pentru ENI;
cunoaș terea principiilor de construire a strategiilor pentru ENI ș i a indicatorilor de ENI ; determinarea problematicii
contemporane a ENI în relaţie cu şcoala modernă; în relaţie cu formarea formatorilor; în relaţie cu piaţa muncii; în relaţie cu
voluntariatul; formarea la studenț i a competenț ele necesare pentru conceperea activităţilor ș colare drept oportunităţi de a
valorifica învăţarea pe tot parcursul vieţii; favorizează dezvoltarea competenț elor de a învăţa pe tot parcursul vieţii; creează
condiț ii de implicare a studenț ilor în activităţile nonformale ș i informale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Analiza conceptului de educaț ie nonformală ș i informală;

Elucidarea cadrului de referinţă pentru ENI în învăţământul preuniversitar ș i a reperelor strategice pentru ENI;

Determinarea principiilor de construire a strategiilor ENI ș i a indicatorilor de educaţie nonformală / informală;

Analiza activităţilor ș colare drept oportunităţi de a valorifica învăţarea pe tot parcursul vieţii;

Determinarea problematicii contemporane a educaţiei nonformale/ informale în relaţie cu şcoala modernă; în relaţie
cu formarea formatorilor; în relaţie cu piaţa muncii; în relaţie cu voluntariatul;

Argumentarea specificului formării la elevi a competenț elor de a învăţa pe tot parcursul vieţii;

Elucidarea condiț ii de implicare a studenț ilor în activităţile nonformale ș i informale ;

Elaborarea proiectului educaț ional de autor;

Autoevaluarea / evaluarea proiectelor educaț ionale de autor ș i proiectelor colegilor de grupă.
Finalităţi de studii

să definească corect conceptul de educaț ie nonformală ș i informală;

să determine cadrul de referinţă pentru ENI în învăţământul preuniversitar ș i a reperelor strategice pentru ENI;

să analizeze principiile de construire a strategiilor pentru ENI ș i a indicatorilor de educaţie nonformală / informală;

să demonstreze că activităţile ș colare sunt oportunităţi de valorificarea învăţării pe tot parcursul vieţii;

să elucideze specificul formării la elevi a competenț elor de a învăţa pe tot parcursul vieţii;

să determine condiț iile de implicare a studenț ilor în activităţile nonformale ș i informale;

sa identifice ș i să supună unei analize de esenț ă;

să identifice problematica contemporană a educaţiei nonformale/ informale în relaţie cu şcoala modernă; în relaţie cu
formarea formatorilor; în relaţie cu piaţa muncii; în relaţie cu voluntariatul;

să elaboreze ș i să susț ină un proiect educaț ional de autor cu tema la libera alegere;
37


să realizeze autoevaluarea / evaluarea proiectelor educaț ionale de autor ș i a proiectelor colegilor de grupă.
Precondiț ii
Cunoştinţe elementare din şcoală din domeniul pedagogiei/educaţiei; conceptul de elev, învăţător; conceptul de şcoală,
familie, societate; relaţia elev – profesor – părinte; influenţa mediului educaţional asupra formării-dezvoltării elevului;
treptele sistemului de învăţământ; personalitatea învăţătorului, rolurile şi funcţiile învăţătorului.
Unităț i de curs
1. Educaţia nonformală/ informală: scurt istoric
2. Cadrul de referinţă pentru educaţia nonformală ș i informală în învăţământul preuniversitar
3. Elemente purtătoare de educaţie nonformală/informală în programele şcolare
4. Repere strategice pentru educaţia nonformală şi informală
5. Modalităț i de realizare a obiectivelor europene privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi
6. Oportunităţi de valorificare a învăţării pe tot parcursul vieţii
7. Arii de conţinuturi privind educaţia nonformală /informală
8. Educaţia nonformală şi informală în relaţie cu şcoala
9. Învăţarea nonformală/informală şi curriculum-ul şcolii
10. Educaţia nonformală / informală în relaţie cu formarea formatorilor
11. Educaţia nonformală / informală în relaţie cu piaţa muncii
12. Educaţia nonformală / informală în relaţie cu voluntariatul
13. Valorizarea conceptului de voluntariat prin intermediul transferului învăţării
14. Condiț iile ș i principiile construirii strategiilor pentru educaţia nonformală/ informală
15. Indicatori pentru educaţia nonformală /informală
Strategii de predare ș i învăţare
Predare reflexivă, interactivă ș i participativă; expunere-prelegere asistată de calculator cu expunerea conț inuturilor
cursului în format Power Point; exemplificări; întrebări de evaluare pe parcurs; explicaț ii; problematizări; ilustrări cu
materiale video sau printate referitoare la bunele practici (de succes); discuț ii pe baza acestor prezentări, precum ș i pe baza
literaturii de specialitate studiate. Învăț are creativă, reflexivă, studierea surselor bibliografice de bază, studiu de caz,
elaborarea şi susţinerea proiectului educaț ional de autor, elaborarea portofoliului.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii de participare intelectuală studenţilor în cadrul seminariilor.
Două probe de evaluare obligatorii:
Evaluare 1.: test de verificare a nivelului de cunoaştere;
Evaluare 2: proiect al activităţii didactice (nivel de aplicare - integrare a cunoştinţelor).
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral. Nota de la examen va
constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Costea O., (coord.), Cerkez M.,, Sarivan L., Educaţia nonformală şi informală: Realităţi şi perspective în şcoala
românească, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.
2. Cojocaru-Borozan M., Sadovei L., Papuc L., Ovcerenco N., Fundamentele ș tiinț elor educaţiei. Manual
universitar, Chişinău. 2014.
3. Neacşu, I., Zgaga, P., Velea, S. Formarea cadrelor didactice. Experienţe europene. Bucureşti: Ed. Universitară, 2007.
4. Săsărman, M., (coordonator), Manualul Comunităţii Terapeutice, Bucureşti, 2003.
5. Vlăsceanu, L. (Ed.) Şcoala la răscruce. Reformă şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Iaşi:
Polirom, 2003.
Opţională:
1. Bîrzea, Cezar, et al. Sistem de indicatori ai învăţământului românesc în perspectiva integrării europene. Ed. Trei,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

1999.
Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Polirom, Iaşi, 2010.
Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Litera Internaţional, Chişinău, 2002.
Garştea N., Callo T., Ora de dirigenţie. Ghid pentru elevi şi profesori. Epigraf, Chişinău, 2011.
Guranda M. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei. Bucureşti, 2011.
Ovcerenco N., Gherman V., Untu V. Pedagogie. Curs universitar. Reclama, Chişinău, 2007.
Păun E., Potolea D., Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Iaşi, 2006.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
Număr
de Anul
cursului
credite ECTS

Pedagogie şi limba engleză
I licenţă
Pedagogia toleranț ei ș i pedagogii alternative

S1.02.O.017

2

6

I

Ș tiinț e ale Educaț iei
Ţurcan Lilia
lilianaturcan25@yahoo.com
Semestrul
Total ore

180

Total ore
contact direct

Studiu individual

90

90

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Pedagogia toleranț ei studiază educaț ia pentru toleranț ă la nivelul principiilor, obiectivelor, conț inutului ș i
strategiilor specifice. Cursul Pedagogii alternative actualizează conț inuturi vizînd sisteme educaț ionale alternative
valorificate pe plan global ș i oferă oportunităț i de analiză comparată ș i integrare a concepț iilor educaț iei alternativă în
context naț ional.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
definirea conceptelor operaț ionale ale pedagogiei toleranț ei ș i a pedagogiilor alternative;
interpretarea teoretică a conceptului pedagogic de educaț ie pentru toleranț ă;
elaborarea obiectivelor, conț inutului ș i metodologiei educaț iei pentru toleranț ă;
argumentarea determinărilor psihopedagogice ale dezvoltării toleranț ei cadrelor didactice
integrarea toleranț ei pedagogice în referenț ialul profesional al cadrelor didactice;
descrierea obiectivelor ș i conţinutului sisteme educaţionale alternative;
proiectarea strategiilor de dezvoltare a toleranț ei pedagogice;
valorificarea principiilor ș i valorilor toleranț ei în comunicarea pedagogică;
evaluarea culturii profesionale a cadrelor didactice în baza criteriilor ș i indicatorilor toleranț ei pedagogice.
Finalităţi de studiu:
să explice esenţa noţiunilor operaț ionale necesare pentru interpretarea ș tiinț ifică a ET ș i EAlt
să identifice problemele educaț iei tradiţionale ș i alternative;
să elaboreze obiectivele, conț inutul ș i metodologia educaț iei pentru toleranț ă;
să valorizeze toleranț a pedagogică în referenț ialul profesional al cadrelor didactice;
să descrie concepț ia sistemelor educaţionale alternative;
să demonstreze valoarea pedagogică a sistemelor de instruire alternativă,
să cunoască metodologia educaț iei în ș colile de alternativă,
să compare sistemele educationale alternative în învăț ămîntul contemporan;
să integreze competenţe de cercetare a sistemelor educaţionale alternative respectând principiile diversităţii, alternanţei
şi complementarităţii în activitatea pedagogică;
să valorifice preceptele teoretice ale pedagogiei toleranț ei ș i a pedagogiilor alternative în practica educaț ională.
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Precondiț ii: Studenţii trebuie să posede cunoştinţe generale despre personalitate, structura, evoluţia şi rolul personalităţii,
să interpreteze diverse aspecte cu referinţă la dezvoltarea personalităţii studentului contemporan prin educaț ie ș i
participare.
Teme de bază:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dimensiuni teoretice ale pedagogiei toleranț ei
Educaț ie pentru toleranț ă - obiect de studiu al pedagogiei toleranț ei.
Principiile, obiective, conț inutul ș i metodologia educaț iei pentru toleranț ă.
Determinări educaț ionale ale dezvoltării toleranț ei pedagogice.
Toleranț a pedagogică în referenț ialul profesional al cadrelor didactice.
Strategii de dezvoltare a toleranț ei pedagogice
Evaluarea toleranț ei pedagogice. Criterii – indicatori – valori ale toleranț ei pedagogice.
Cadrul teoretic al pedagogiilor alternative
Sisteme educaț ionale alternative – obiectul de studiu al pedagogiilor alternative.
Expectanț ele sociale ș i principiile educaț iei alternative.
Analiza comparativă a eficienț ei programelor de alternativă.
Referenț ialul profesional al cadrelor didactice. Exigenț e actuale ale educaț iei alternative.
Profesorul contemporan în faţa nevoii de acţiune alternativă.
Transferul inovaț ional al programelor educaț ionale de alternativă în context naț ional. Compatibilizarea cu
sistemul naţional de învăţământ.
15. Curs de sinteză.
Strategii de predare & învăţare: Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în
grup etc., elaborarea şi susţinerea proiectului de dezvoltare personală, consultarea surselor bibliografice de bază.
Strategii de evaluare: Calitatea participării studenţilor în cadrul seminariilor: discuţii, dezbateri, răspunsuri orale,
elaborarea şi susţinerea prezentărilor, consultarea surselor bibliografice de bază, totalizând şi cele două probe obligatorii
(proiectul de dezvoltare personală, portofoliu). În scopul formării competenţelor de domeniu prezenţa la curs este
obligatorie. Studenţii sunt responsabili de studierea conţinutului, realizarea sarcinilor şi lucrărilor în cazul absenţelor
motivate şi nemotivate. Activităţile solicitate studenţilor pentru evaluarea pe parcurs intră obligatoriu în nota finală.
Portofoliul (proiectele, referatele, testele etc.) predate după termenul fixat nu se iau în considerare. Rezultatele evaluării
curente constituie 60% din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral. Nota de la examen va constitui 40 % din cota
notei finale.
Bibliografie
1. Bar-On R., Parker J. Manual de inteligenţă emoţională. Bucureşti: Curte Veche. 2011
2. Cerghit I. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Bucureşti: Editura Aramis, 2002
3. Cojocaru-Borozan M. Valori ale culturii emoţionale promovate în învăţămîntul superior. În: Materialele
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Priorităţi actuale în procesul educaţional”. Chişinău: CEP USM, 2010. p. 10
4. Cramarenco C. Toleranţă - Comunicare – Relaţionare. Sibiu: 2010. p160
5. Cucoş C. Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale. Iaşi: Editura Polirom, 2001
6. Cucoş C. Pedagogie. Ed.a II-a, Bucureşti: Editura Polirom, 2002
7. Handrabura L. Toleranţa ca valoare personală şi interpersonală. În: Revista Didactica Pro., Nr. 2-3 (36-37),
Chişinău 2006. p 76
8. Joiţa E. Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente. Strategii. Bucureşti: Editura AramisNeacşu I.
41

Învăţarea academică independentă – ghid metodologic. Universitatea din Bucureș ti, 2006, www.uinbuc.ro
Joiţa E. Management educaţional. Profesorul – manager. Roluri.Metodologie. Iaşi: Editura Polirom, 2000
Joiţa E. Pedagogia – ştiinţa integrativă a educaţiei. Iaşi : Editura Polirom, l999
Şova T., Balţat L. Toleranţa la stres.Chişinău: Tipografia UPS „I. Creangă”, 2014. 97 p.
Ț urcan (Balț at) L. Formarea cadrelor didactice prin valorile toleranț ei. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din
Chiș inău. - Chiș inău: S.n., 2015 (Tipogr.UPSC „Ion Creangă”). -324 p.
13. Ț urcan (Balț at) L. Pedagogia toleranț ei. Ghid metodologic. Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 2013. 150 p.
Opţională:
9.
10.
11.
12.

1. Macavei El. Toleranţă religioasă şi ecumenism. În volumul „Armonie comunitară în spirit european”, editor
coordonator, Ludwig Holzinger, Timişoara, 2004.
2. Adams G., Berzonsky M. Psihologia adolescenţei. Iaşi: Polirom, 2009. 701p
3. Joiţa E.(coord). Pedagogie – educaţie şi curriculum. Craiova: Editura Universitaria, 2003
4. Neculau A.(coord.) Câmpul universitar si actorii săi. Iaşi: Polirom, 1997
5. Vinţanu N. Educaţia universitară. Bucureşti: Aramis Print, 2001

42

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S2.02.O.018

Număr de
credite ECTS
6

Pedagogie ș i limbă engleză
I (licenţă)
Limba engleză şi comunicare
Catedra Limba Engleză
Auzeac Sergiu, lector universitar
Ș chiopu Lucia, drd, lector superior; Gangan Olesea, lector universitar
barbalat1@hotmail.com, gangan.olesea@gmail.com, sergiu_as@mail.md

Anul

Semestrul

Total ore

I

II

180

Total ore
contact direct
Studiu individual
120
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii: Curriculum la cursul Limba engleză ș i comunicare
este realizat după modelul de proiectare de curriculum modular. Fiecare modul vizează dezvoltarea unui set de competenț e
punînd accent pe competenț ele de ascultare, citire, scriere ș i vorbire.
Competenț ele specifice din fiecare modul au fost astfel elaborate încît parcurgerea lor să asigure, pînă la finalul
programului atingerea tuturor criteriilor de performanț ă în concordanț ă cu condiț iile de aplicabilitate descrise în cadrul
Cadrului European Comun de Referinț ă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e dezvoltate în cadrul cursului:
Cunoș tinț e :
Să cunoască structurile gramaticale de bază;
Să definească unităț ile lexicale, gramaticale, fonetice;
Să însuș ească vocabularul de specialitate.
Abilităț i:
Să interpreteze ș i să identifice sensul global al mesajelor audiate;
Să participe la discuț ii, dezbateri în timpul orelor de limba engleză;
Să creeze ș i prezinte mesaje scrise ș i orale;
Să relateze conț inutul textelor citite;
Să relateze, argumenteze clar opiniile personale vis-à-vis de textul citit, audiat;
Să implementeze cu uș urinț ă cunoș tinț ele ș i strategiile metacognitive în domenii particulare;
Să înț eleagă diverse mesaje audiate ș i să descrie situaț ii concrete.
Atitudini:
Să formeze competenț e de analiză contrastivă a sistemelor de învăț ămînt din Republica Moldova, S.U.A ș i UK
Să comunice eficient prin adaptarea vorbirii la partricularităț ile auditoriului;
Să dezvolte comunicarea interpersonală, relaț ionarea în echipă ș i să-ș i asume roluri specifice;
Să dezvolte interesul pentru studiul limbii engleze ș i civilizaț iei anglo-americane.
Finalităţi de studii
Finalităț i de studii realizate la finele cursului:
Obiectivul general al cursului: formarea ș i dezvoltarea următoarelor competenț e: lingvistică, sociolingvistică,
pragmatică.
Obiectivele specifice:
Formarea abilităț ilor de comunicare orală ș i scrisă;
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Dezvoltarea capacităț ii de receptare a textului audiat ș i reproducerea acestuia;
Redactarea mesajelor de diferite tipuri;
Relatarea clară ș i fluentă oral ș i în scris a experienț ei personale sau imaginare;
Rezumarea în scris a informaț iilor citite sau audiate;
Extinderea vocabularului activ;
Conș tientizarea particularităț ilor specifice ale sistemului limbii engleze.
Precondiţii
Studentul trebuie să aibă un bagaj lexical ș i cunoș tinț e la nivel începător (A1).
Unităţi de curs
Seasons and Weather; Writing a letter; Going out; Meals; Some, any, no; Prepositions; Holiday report; Be going to for plans,
predictions; Would you like to..?; The Present Perfect Tense; Cinema Experiences; I hate weekends; Family conflicts; What
makes you feel good?; Conditional I.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Chestionare orală, lucrări scrise, lucrări practice, eseuri tematice.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă în cadrul lecț iilor de limba engleză trebuie văzută ca o parte integrantă a predării ș i învăț ării
personalizate a limbii engleze. Monitorizarea, supervizarea continuă a progresului studenț ilor pedagogi are loc sub forma de
observaț ii, comentarii, discuț ii pe baza performanț ei studenț ilor menț inînd în permanenț ă un caracter pozitiv
(focalizat pe identificarea reuș itelor) ș i constructiv. Studenț ii vor fi implicaț i activ în procesul de evaluare continuu, prin
completarea testelor, fiș elor de autoevaluare, discutarea rezultatelor, stabilirea cursului de acț iune pentru îmbunătăț irea
rezultatelor personale.
Pentru evaluarea formativă a achiziț iilor studenț ilor, se recomandă utilizarea următoarelor metode ș i instrumente:
• Jurnale reflexive completate la intervale regulate;
• Observarea sistematică;
• Testări periodice;
• Proiectul individual sau de grup;
• Evaluarea finală de modul se va desfăș ura printr-o probă scrisă tip test, prin care studentul demonstrează abilităț i de
receptare a mesajului ș i să realizeze diverse însărcinări (deducă semnificaț ii, să utilizeze expresii, să redacteze mesaje).
Examenul de la sfîrș itul semestrului prin probă orală, la care studentul demonstrează că este capabil să reacț ioneze ș i să
stabilească legături între mesaje, să identifice componentele logice, să enunț e ș i să argumenteze opiniile personale, să
utilizeze vocabularul de specialitate, să relateze consecutivitatea desfăș urării evenimentelor.
Bibliografie
1. Аракин В. Д. - Практический курс английского языка. 1 курс. Владос, 2008. 215p.
2.Cadrul European Comun de Referinț ă pentru Limbi: învăț are, predare, evaluare,” Consiliul Europei, 1998, 2000
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/Languages/Language_Policy/Common_Framework_of_Reference/d
efault.asp
3. OxendenC., Christina Latham-Koenig. New English File, Oxford University Press, Pre intermediate (B1), 2006.
145p.
4. English Language Portfolio, http://culture2.coe.int/portfolio
5. Murphy R. English Grammar in use. Fourth edition, Cambridge University Press, 2012. 399p.
6. Nicolaev E., Ș chiopu L, Rusu I. English Lexicology. Suport de curs: Tipografia UPS „Ion Creangă”, Chisinău 2015. 168
p.
7. Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004 – 2006” . Communication from the
Commission of the European Communities, Brussels, 24.07.2003 “Good Assessment Practice in Modern Foreign
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

Număr
de Anul
credite ECTS

G.02.O.019

3

I

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenţă
Educaț ie Fizică
Educaț ie Fizică
C.Ciorbă, dr. hab., prof. univ.
A.Anghel, I.Ț apu, A.Lungu, M.Bodiu
ciorbaconst@yahoo.com
Semestrul

1-2

Total
ore
60

Total ore
contact
contact
direct
indirect
60

-

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile actuale, când marea majoritate din rândurile tineretului studenț esc duc un mod de viaț ă sedimentar, iar
majoritatea timpului este efectuat în faț a calculatoarelor, televizoarelor, la orele de curs ș i aș a mai departe, starea fizică ș i
funcț ională a acestora este una destul de ș ubredă. Conform actelor normative, în cadrul instituț iilor de învăț ământ
superior, cursurile de educaț ie fizică sunt foarte limitate în numărul de ore (2 pe săptămână) ș i sunt prevăzute doar pentru
anul întâi de studii, fapt ce duce la scăderea nivelului pregătirii fizice ș i funcț ionale a acestora.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” este o instituţie de orientare pedagogică, ori cursul de educaț ie fizică este
unul important pentru cultivarea modului sănătos de viaț ă a cetăţeanului, care îl va promova în rândurile elevilor.
Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral dezvoltate, capabile să facă faț ă tuturor
condiț iilor de viaț ă. Cursul are conexiune cu disciplinele de pedagogie, economie, biologie, fiziologie, psihologie unde
componenta asanativă este una foarte importantă pentru viitoarele cadre didactice din Republica Moldova..
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaştere
Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni ș i noț iuni din domeniul educaț iei fizice;
Familiarizarea studenț ilor cu cele mai avansate metodologii în domeniul educaț iei fizice universitare;
Posedarea informaţiei cu privire la practicarea independentă a exerciț iului fizic;
Capacităţi
Evidenţierea cauzelor ce duc la scăderea nivelului pregătirii fizice în condiț iile actuale;
Însuşirea metodicilor de practicare a exerciț iului fizic în funcț ie de scopurile puse în faț a sa;
Însuș irea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii fizice generale;
Însuș irea metodelor de evaluare a nivelului pregătirii funcț ionale.
Atitudini
A-şi manifesta poziţia faţă de practicarea exerciț iului fizic în regimul zilei;
Exprimarea poziţiei faţă de practicarea exerciț iului fizic;
Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la formele de practicare a exerciț iului fizic;
Trezirea interesului faț ă de modul sănătos de viaț ă;
Finalităţi de studii
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Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii fizice;
Să cunoască cauzele ce determină nivelul dezvoltării fizice;
Să cunoască cauzele ce determină nivelul pregătirii funcț ionale;
Să fie în stare să alcătuiască complexe de exerciț ii fizice pentru diferite grupuri de muș chi;
Să cunoască modalităț ile organizării practicării independente a exerciț iului fizic;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii motrice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului dezvoltării fizice;
Să cunoască metodele de autoevaluare a nivelului pregătirii funcț ionale;
Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională;
Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.
Precondiț ii
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare independentă a exerciț iului fizic, să fie în stare să selecteze complexe de
mijloace fizice pentru organizarea ș i desfăș urarea activităț ilor motrice la lecț iile de educaț ie fizică, la lecț iile
independente, lucrul individual la domiciliu etc.
Studenţii trebuie să posede deprinderi de practicare de evaluare a nivelului pregătirii fizice, nivelului dezvoltării fizice,
precum ș i a nivelului pregătirii funcț ionale.
În cadrul orelor practice se va determina nivelul pregătirii teoretice ș i practice al studenţilor, iar la finele acestora se va evalua
prin calificativul ”admis” – ”respins”.
Unităţi de curs:
Tema 1. Caracteristica sistemului naţional de educaţie fizică ș i sport;
Tema 2. Baschetul în sistemul educaț iei fizce universitare
Tema 3. Voleiul în sistemul educaț iei fizce universitare
Tema 4. Badmintonul în sistemul educaț iei fizce universitare
Tema 5. Atletismul în sistemul educaț iei fizce universitare
Tema 6. Pregătirea fizică generală
Strategii de predare şi învăţare
Lecț ii practice cu aplicarea aparatelor nestandarde; Lecț ii practice cu folosirea largă a inventarului sportiv; Prezentări de
filme documentare tematice. Oferirea bibliografiei obligatorii şi opţionale etc.
Strategii de evaluare
Se vor aplica următoarele strategii de evaluare: evaluarea nivelului pregătirii sportive (tehnic, tactic, motric, teoretic),
evaluarea stării funcț ionale (pulsul, tensiunea arterială, proba Rufierr, Testul Sergent), evaluarea nivelului pregătirii
practico-metodice (desfăș urarea antrenamentelor sportive), evaluarea la concursuri sportive
Bibliografie
Obligatorie:
4. Barbu C., Stoica M., Metodica predarii exercitiilor de atletism in lectia de educatie fizica, Ed. Printech, 2000, 265 p.
5. Ciorbă C. Modelarea teoretică a conț inutului învăț ământului superior de cultură fizică. ț tiinț a culturii fizice.
Chiț inău, 2006, nr.4, P. 5-13. ISSN 1841-1606.
6. Ciorbă Constantin. Teoria ș i metodica educaț iei fizice. Chiș inău, Valinex, 2016, 140 p
Opţională:
6. Ciorbă C., Cucereavîi O. Rotaru A. Jocuri sportive (curs de lecț ii). Chiș inău, ”Valinex”, 2007 - 152 p.
7. Fleancu J., Ciorbă C. Baschet, îndrumar prectico-metodic, Cultura-Piteș ti, 2001, 290 p.
8. Conohova T., Richicinschi G.- Jocuri sportive – curs de bază. Chiș inău 2007.
9. Roman, D., Rugină, Gh., - Metodica predării exerciţiilor de atletism, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2001
10. Petrescu, T., Gheorghe, D., Sabău, E., - Atletism. Curs de bază, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2007, 236 p.
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Pedagogie si limba engleza
Licenț ă
Proiectarea educaț ională
Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Ovcerenco N., dr., conf. univ.;
Ilaș cu Iu., dr., conf. univ.; Oboroceanu V., lector univ., Răileanu O.,
Cadre didactice implicate
lector univ.
e-mail elpida_57@mail.ru

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Codul cursului
F.03.A.022

Număr de
credite ECTS
2

Anul

Semestrul

2

3

Total
Ore
60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Proiectarea educaț ională este orientat spre examinarea conceptelor specifice domeniului studiat; abordează rolul ș i
locul proiectării educaț ionale în sistemul ș tiinț elor educaț iei; acoperă problematica contemporană a proiectării
educaț ionale; contribuie la cunoaș terea specificului demersului pedagogic al procesului proiectării curriculare; formează la
studenț i, competenț ele necesare pentru determinarea specificului activităț ii de proiectare educaț ională, tipologiei ei;
favorizează dezvoltarea competenț elor de planificare a activităț ii didactice /educative; creează condiț ii de implicare a
studenț ilor în organizarea ș i realizarea proiectării curriculare la nivelul activităț ii didactice/educative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
definirea conceptului de proiectare educaț ională,;
descrierea tendinț elor de dezvoltare a teoriei ș i practicii proiectării;
distingerea formelor ș i etapelor de proiectare didactică;
determinarea tipologiei proiectării educaț ionale;
analiza modelului de proiectare educaț ională;
identificarea documentelor fundamentale ș i auxiliare de tip proiectiv;
aplicarea adecvată a strategiilor de instruire ș i evaluare în cadrul proiectării didactice;
analiza algoritmului realizării proiectării curriculare la nivelul activităț ii didactice/educative;
autoevaluarea/ evaluarea proiectelor educaț ionale de autor ș i proiectele colegilor de grupă.
Finalităţi de studii
 să definească corect conceptul de proiectare didactică;
 să descrie tendinţele de dezvoltare a proiectării didactice;
 să argumenteze relaț iile proiectării educaț ionale cu ș tiinț ele educaț iei;
 să enumere formele ș i etapele proiectării didactice;
 să identifice structura taxonomică a tipurilor de proiectare didactică;
 să elucideze structura modelului de proiectare curriculară;
 să identifice documentele curriculare fundamentale ș i auxiliare de tip proiectiv;
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 să elaboreze ș i să susț ină un proiect educaț ional de autor cu tema la libera alegere;
 să aplice strategii de instruire ș i evaluare în cadrul activităț ii de proiectare didactică;
 să realizeze autoevaluarea/evaluarea proiectelor educaț ionale de autor ș i a colegilor de grupă.
Precondiț ii
Cunoș tinț ele elementare din ș coală în domeniul pedagogiei/educaț iei: conceptul de elev; treptele sistemului de
învăț ământ; personalitatea, rolurile ș i funcț iile profesorului.
Discipline anterior studiate: Fundamentele ș tiinț elor educaț iei; Teoria instruirii, Tehnologii educaț ionale,
Psihologia vârstelor, Pedagogia comparată.
Unităț i de curs
1. Proiectarea educaț ională: delimitări conceptuale.
2. Conț inuturile proiectării educaț ionale.
3. Nivele ș i perspective ale proiectării educaț ionale.
4. Proiectarea tradiț ională ș i curriculară
5. Designul proiectării educaț ionale.
6. Metodologia proiectării, realizării ș i evaluării proiectului instituț ional/curricular/tematic.
7. Modele de proiectare a activităț ii didactice curriculare/ extracurriculare /extraș colare.
8. Curs de sinteză.
Strategii de predare ș i învăţare
Predare reflexivă, interactivă ș i participativă; expunere-prelegere asistată de calculator cu expunerea conț inuturilor
cursului în format Power Point; exemplificări; întrebări de evaluare pe parcurs; explicaț ii; problematizări; ilustrări cu
materiale video sau printate referitoare la bunele practici (de succes); discuț ii pe baza acestor prezentări, precum ș i pe baza
literaturii de specialitate studiate.
Învăț are creativă, reflexivă, studierea surselor bibliografice de bază, studiu de caz, elaborarea şi susţinerea proiectului
educaț ional de autor, elaborarea portofoliului.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului ș i a calităț ii de participare intelectuală a studenț ilor în cadrul
seminariilor.
Aprecierea formulării răspunsurilor, a capacităț ii de argumentare; exersarea în mod organizat a activităț ii
de elaborare ș i aplicare a proiectului educaț ional.
Două probe de evaluare obligatorii:
Evaluare 1. Test de verificare a nivelului de cunoaș tere;
Evaluare 2. Proiect al activităț ii didactice (nivel de aplicare-integrare a cunoș tinț elor);
Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale.
Evaluarea finală - examen oral.
Nota de la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bunăiaș u, C. M., Elaborarea ș i managementul proiectelor educaț ionale. Bucureș ti: Editura Universitară. 2012;
2. Cojocaru V., Secară L., Elaborarea ș i managementul proiectelor pedagogice. Ghid metodologic. 2005.
3. Cojocaru-Borozan M., Sadovei L., Papuc L., Ovcerenco N., Fundamentele ș tiinț elor educaț iei. Manual
universitar. Chiș inău, 2014;
4. Cristea S., Fundamentele pedagogiei. Iaș i: Polirom. 2010;
5. Guț u Vl., Muraru E., Dandara O., Proiectarea standardelor de formare profesională iniț ială în învăț ământul
universitar. Ghid metodologic. U.S.M. Chiș inău, 2003.
6. Guț u Vl., Proiectarea didactică în învăț ământul superior. Chiș inău, 2007;
Opţională:
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1. Bocoş M., Jucan D. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. Repere şi instrumente didactice
pentru formarea profesorilor. Piteşti: Paralela 45, 2008.
2. Cristea S., Dicț ionar de pedagogie. Chiș inău: Litera internaț ional, 2002;
3. Garș tea N., Callo T., Ora de dirigenț ie. Ghid pentru elevi ș i profesori. Chiș inău: Epigraf. 2011;
4. Guranda M., Fundamente pentru o ș tiinț ă a educaț iei. Bucureș ti: 2011
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Pedagogie ș i limbă engleză
I
Managementul resurselor umane
Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Răileanu O. , lector univ.

Număr de
credite ECTS
2

Codul cursului
F.03.A.023

olga_co@list.ru

Anul

Semestrul

Total ore

2

3

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30/12
30/48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Managementul resurselor umane, face parte din pachetul disciplinelor pedagogice opț ionale propus studenţilor
anului II. Dimensiunea teoretică ș i practică vizează calitatea serviciilor educaţionale, determinată de: competenţa
managerială a cadrelor de conducere, calitatea resurselor materiale, resursele financiare disponibile, implicarea activă a
elevilor, părinţilor, comunităţii locale, calitatea documentelor curriculare etc. Este cunoscut faptul că excelenţa în educaţie
este determinată esenţialmente de calitatea capitalului uman, ceea ce solicită angajarea în cadrul sistemului/instituţiei de
învăţămînt a cadrelor didactice competente, competitive, cu prestaţie pedagogică înaltă, motivate intrinsecă pentru activitate
de calitate, pentru formare şi dezvoltare continuă, cu atitudine proactivă faţă de schimbare. În sensul acestor idei, factorul
uman devine o prioritate a oricărei instituţii, un capital activ, iar sistemul/instituţia de învăţămînt este solicitat să-şi dezvolte,
în mod special, capacitatea de a valorifica eficient acest capital. Apare deci, necesitatea implimentării unui curs universitar
de management al resurselor umane de calitate, orientat spre valorificarea optimă a competenţelor, atitudinilor, aspiraţiilor,
creativităţii, inteligenţei, experienţei, energiei cadrelor didactice, astfel contribuind efectiv la dezvoltarea capitalului uman al
societăţii.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- definirea bazelor teoretice ale managementului resurselor umane;
- identificarea etapelor de dezvoltare a managementului resurselor umane;
- analiza dimensiunilor pedagogice ale managementului resurselor umane în învăţămînt;
- determinarea şi integrarea teoriilor fundamentale ale managementului resurselor umane;
- configurarea praxiologică a managementului resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar şi identificarea
oportunităţilor de dezvoltare;
- elaborarea standardelor şi a indicatorilor de performanţă a managementului resurselor umane;
- determinarea direcţiilor esenţiale de îmbunătăţire a nivelului de satisfacţie profesională, conform nevoilor
profesionale şi personale ale cadrelor didactice;
Finalităţi de studii
- să identifice etapele de dezvoltare a managementului resurselor umane;
- să analizeze conceptul de management al resurselor umane;
- să determine dimensiunile pedagogice ale managementului resurselor umane în învăț ămînt;
- să realizeze integrarea teoriilor fundamentale ale managementului de resurse umane în contextul învăț ămîntului;
- să elaboreze configurarea praxiologică a managementului resurselor umane;
- să stabilească standarde ș i indicatori de performanț ă a managementului resursele umane;
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să valideze direcț iile esenț iale de îmbunătăț ire a nivelului de satisfacț ie profesională, conform nevoilor
profesionale ș i personale ale cadrelor didactice;
Precondiț ii
Discipline anterior studiate: Psihologia, Pedagogia, Psihologia comunicării, Teoria instruirii, Teoria şi metodologia
curriculumului, Teoria şi metodologia evaluării, Tehnologii educaţionale, Cultura comunicării pedagogice.
Conț inutul unităț ilor de curs
1. Introducere în managementul resurselor umane.
2. Metodologia managementului resurselor umane.
3. Modele de planificare a resurselor umane.
4. Recrutarea ș i selecț ia resurselor umane în cadrul învăț ămîntului preuniversitar.
5. Managementul carieirei ș i evaluarea performanț elor în cadrul sistemului de invăț ămînt;
6. Structurile organizaţionale responsabile de MRU in invăţămint;
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului ș i a calităț ii de participare intelectuală a astudenț ilor în
cadrul seminariilor. Aprecierea formulării răspunsurilor, a capacităț ii de argumentare;
Două probe de evaluare obligatorii:
Evaluare 1. elaborarea unei schiţe - rezumat cu tema: „Profilul profesional al cadrului didactic competent”
Enumerarea calităţilor şi competenţelor pe care trebuie să le deţină,folosind în acest scop metodele interactive.
Evaluare 2. Elaborarea unui set de recomandări în care vor fi promovate competenţele profesionale.
Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale. Evaluarea finală-examen oral.
Nota de la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Daniels D., Aubrey C. Managementul performanţei. Strategii de obţinere a rezultatelor maxime de la angajaţi. Iaşi:
Polirom, 2007. 188 p.
2. Armstrong M. Managementul resurselor umane. Bucureşti: Editura Codecs, 2003. 376 p.
3. Bucun N. Managementul resurselor umane. Program de formare continuă оn domeniul managementului educaţional..
Chişinău: Institutul de Instruire Continuă, 2004. 311 p.
4. Chişu V. A. Manualul specialistului în resurse umane. Bucureşti: IRECSON, 2002. 286 p.
5. Cojocaru V. Management educaţional. Chişinău: Cartea Moldovei, 2007. 264 p.
6. Cristea S. Managementul organizaţiei şcolare. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2001. 239 p.
7. Păuș V.A. Comunicare ș i resurse umane. Iaș i: Polirom, 2006. 307 p.
8. Pitariu, Horia D. Managementul resurselor umane: Evaluarea performanţelor profesionale. –Bucureşti: Editura ALL
BECK, 2000.
Opţională:
1. Chişu V. A. Managementul strategic al resurselor umane. Note de curs. Bucureşti: ŞNSPA, 2002. 197 p.
2. Cuzneţov L. Dimensiuni psihopedagogice şi etice ale parteneriatului educaţional. Chişinău: UPS “I.Creangă”, 2002
3. Deaconu A., Podgoreanu S., Raşcă L. Factorul uman şi performanţele organizaţiei.Bucureşti: Editura ASE, 2004. 226
p.
-
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

F.03.O.024

Număr de
credite
ECTS

Anul

4

II

Pedagogie si limba engleza
Licenț ă
Psihologia educaț iei
Facultatea Psihologie ș i Psihopedagogie Specială/ catedra Psihologie
Vinnicenco Elena, dr. în ped. lector univ.
elena_vinnicenko@yahoo.com
Semestrul

3

Total ore

60

contact
direct
30

Total ore
Studiu individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Psihologia educaţiei face parte din seria de discipline ale modulului psihopedagogic ce au misiunea să asigure
pregătirea viitorului cadru didactic pentru activitatea profesională. Psihologia educaţiei are drept obiectiv general formarea
sistemului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini privind mecanismele şi legităţile formării competenţelor în aspectul psihologic
de educaţie şi dezvoltare la elevi a unei personalităţi integre, formarea concepț iei privind legităț ile ce guvernează
activităț ile psihocomportamentale ale indivizilor supuș i influenț elor educaț iei.
Cursul urmăreşte dezvoltarea la studenţi atît a competenţelor ştiinţifice cît şi a competenţelor comunicaţionale, de
relaţionare socială, precum şi a competenţelor metodologice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- Descrierea problematicii cursului Psihologiei educaț iei;
- Caracterizarea disponibilităț illor motivaț ional-afective privind aspectele învăț ării în mediul ș colar;
- Redarea dimensiunilor psihologice ale agenț ilor educaț ionali integraț i în activităț ile instructiv-educative;
- Identificarea modalităț ilor de cunoaș tere a personalităț ii elevului;
- Elaborarea strategiilor conceptuale de abordare a personalităț ii elevilor;
- Elaborarea strategiilor psihopedagogice de optimizare a relaț iei profesor-elev;
- Formarea unei atitudini implicite privind aspectele psihologice ale educaț iei;
Finalităţi de studii
- Să definească conceptele-cheie ale cursului;
- Să descrie perspective psihologice ale instruirii ș i educaț iei;
- Să caracterizeze factorii motivaț iei învăț ării;
- Să explice procesualitatea actului de învăț are;
- Să analizeze teoriile psihologice privind mecanismele educaț iei;
- Să identifice modalităț ile de ameliorare a comunicării asertive;
- Să exprime opinii personale cu privire la formele de organizare a instruirii ș i educaț iei elevilor;
- Să se implice în desfăș urarea activităț ilor educative;
- Să elaboreze strategii de prevenire a conflictelor educaț ionale;
Precondiț ii
Disciplinele anterior studiate: Psihologia generală, Psihologia dezvoltării.
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Studenț ii trebuie să cunoască conceptele de educaț ie, vîrstă, particularităț ile de vîrstă, forme de instruire, să posede
cunoştinţe despre evoluţia psihicului în ontogeneză; abilităţi de analiză a proceselor cognitive.
Conț inutul unităț ilor de curs
1. Introducere în psihologia educaț iei.
2. Învăț area ș colară.
3. Motivaț ia învăț ării.
4. Psihologia procesului educativ.
5. Personalitatea profesorului.
6. Personalitatea elevului.
7. Comunicarea asertivă.
8. Conflictul ș i managementul conflictelor educaț ionale.
Metode de predare & învăţare: Expunerea orală sub formă de prelegere, demonstraț ia, conversaț ia, evaluarea,
descoperirea, exerciț iul, studiu de caz etc.
Strategii de evaluare:
Evaluare formativă - două probe: 1. Test; 2. Test. Rezultatele evaluării formative constituie 60% din cota notei finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cristea, G., Psihologia educaţiei. Bucureşti, 2004.
2. Joiț a, E. Educaț ia cognitivă. Fundamente. Metodologie,Editura Polirom, Iaș i, 2004.
3. Golu, P., Golu, M. Psihologie educaţională. Bucureşti, 2003.
4. Losîi, E. Psihologia educaț iei, CEP USM, Chiș inău, 2014.
5. Racu, I. Bolboceanu, A., Jelescu, P. et al. Psihologia dezvoltării ș i psihologia pedagogică. Univers Pedagogic,
Chiș inău, 2007.
Opţională:
1. Golu, P. Psihologia grupurilor şcolare şi a fenomenelor colective. Bucureşti, 2004.
2. Neculau, A. Psihopedagogia. Iaşi, 2000.
3. 3Sălăvăstru, D. Psihologia educaț iei, Editura Polirom, Iaș i, 2004.
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I - Licenț a
Ciclul
Denumirea cursului
Curriculum pedagogic
Pedagogie/
Facultatea/
Ș tiinţe ale Educaţiei
catedra responsabilă de curs
Bîrsan El., lector univ.
Titular de curs
Raileanu Olga, lector univ.
Cadre didactice implicate
elena.birsan32@yahoo.com
e-mail
Codul
Număr de Anul Semestrul
Total
Total ore
cursului
credite
ore
contact direct
studiu individual
ECTS
F.03.O.026
6
II
III
180
90
90
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Curriculumul pedagogic, face parte din pachetul disciplinelor pedagogice obligatorii şi este propus studenţilor anului
II. Dimensiunea teoretică vizează cunoaşterea conceptelor de bază, componentelor structural-sistemice şi dinamice a teoriei
generale a curriculumului, înţelegerea principalelor direcţii de evoluţie în domeniu, interpretarea schimbărilor promovate de
reforma curriculară în învăţământul naţional.
Dimensiunea practică vizează, pe de o parte, formarea competenţelor de aplicare în activitatea didactică a unor
demersuri de proiectare, realizare şi evaluare a curriculumului şcolar, pe de altă parte, integrarea conceptelor, principiilor şi
instrumentelor proprii curriculumului pedagogic în sistemul valorilor profesionale ale studentului.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1. identificarea tendinț ele de evoluț ie a conceptului de competenţă;
2. aproiectarea/elaborarea /realizarea curriculumului pedagogic :
3. clasificarea competenţelor;
4. elaborarea noilor modele de proiectare curriculară bazată pe competenţe;
5. evaluarea calitatăţii competenţelor formate.
Finalităţi de studii
să identifice tendinţele de dezvoltare a teoriei şi practicii curriculare;
să relateze despre realizările şi probremele reformei curriculare din Republica Moldova;
să descrie statutul epistemologic al Teoriei şi metodologiei curriculum-lui ;
să identifice poziţia curriculumului pedagogic în sistemul ştiinţelor educaţiei;
să utilizeze instrumentarul curricular: programe analitice, ghiduri, materiale didactice;
să elaboreze/prognozeze finalităţi educaţionale;
să stabilească activităţile de învăţare pentru obiectivele de referinţă si operaţionale;
să argumenteze eficienţa tehnologiilor educaţionale selectate pentru aplicare;
să evalueze curriculumul şcolar în concordanţă cu cerinţele formării profilului de competenţă pe diverse cicluri de
şcolarizare;
să clasifice documentele curriculare principale şi auxiliare în baza cărora se desfăşoară procesul educativ:
să elaboreze documente curriculare proprii (programe pentru disciplinele opţionale, proiecte pentru unutăţile de
conţinut).
Precondiț ii:
Discipline anterior absolvite: Fundamentele educaţiei, Didactica generală; 2. Instrumente procedurale cognitivconstructiviste: operarea cu noţiunile şi conceptele de bază, analiza şi interpretarea proprie a unor conflicte cognitive
conturate, formularea de întrebări/ipoteze/alternative, reflecţia asupra proceselor şi procedurilor utilizate, valorificarea
profesională a cunoaşterii.
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1.
2.

3.
4.

Unităț i de conț inut
Tema 1. Delimitări conceptuale ale noţiunii de curriculum.
Tema 2. Domeniile curriculumului.
Tema 3. Repere în elaborarea curriculum-ului.
Tema 4. Curriculum pedagogic universitar.
Tema 5. Documentele şcolare
Tema 6. Conţinuturile învăţământului
Tema 7. Cultura generală şi conţinuturile învăţământului.
Tema 8. Proiectarea curricular
Tema 9. Evaluarea curriculumului.
Tema 10. Curs de sinteză.
Strategii de predare & învăţare:
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup, elaborarea şi susţinerea
proiectului de tehnologie alternativă, consultarea surselor bibliografice de bază, etc.
Strategii de evaluare
Evaluare 1. Curriculum disciplinar(opţional)- în scopul aplicării în practică a cunoș tinț elor formate anterior.
Evaluare 2. Elaborarea unei prezentări în Power point –care va include analiza unui produs curricular.
Evaluare permanentă (în cadrul seminariilor): formularea răspunsurilor, a capacităț ii de argumentare; exersarea în mod
organizat a activităț ii de elaborare şi aplicare a curriculumului disciplinar (optional);
Evaluare finală: examen oral.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Creţu C. Teoria curriculum-ului şi conţinuturile învăţământului. Editura Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi. 2000.
2. Cristea S. Conceptul de curriculum, în Dicţionar de pedagogie,Grupul Editorial Litera, Chişinău. 2000.
3. Chiş V. Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. Editura PUC, Cluj-Napoca. 2001.
4. Guţu V., Achiri I. Evaluarea curriculumului şcolar. Ghid metodologic. Chişinău, 2009.
5. Papuc L. Epistemologia şi praxioloxia curriculumului pedagogic universitar. Chişinău: Tipografia centrală 2005.
Opţională:
1. Guţu Vl. Priorităţi în procesul educaţional din Republica Moldova: politici şi management. În: Priorităţi actuale în
procesul educaţional. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale din 3 decembrie 2010. Chişinău: CEP USM,
2010.
2. Bocoş M. Teoria şţi metodologia curriculumului. Suport de curs pentru anul I, specializările ,,Pedagogie” şi
,,Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”. Editura PUC, Cluj-Napoca. 2009.
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Pedagogie ș i limbă engleză
licenț ă
Bazele Micro-, macroeconomiei
Catedra Ș tiinț e filosofice ș i economice
C. Saviț chi
M. Grosu
savecorina@mail.ru

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Codul cursului
U.03.A.027

Număr de
credite ECTS
3

Anul
II

Semestrul
III

Total ore
90

contact direct
45

Total ore
Studiu individual
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Contextul economic actual impune reacț ie la orice schimbare. Cursul fiind o disciplină opț ională, contribuie la
extinderea ș i completarea orizontului de cunoș tinț e din: pedagogie, psihologie, asistenț ă socială, cu informaț ii din
domeniul ”Bazele Micromacroeconomiei” fapt ce va contribui la dezvoltarea ș i consolidarea unui set de competenț e
(cunostinț e, abilitati, atitudini) care conduc la formarea multilaterală a personalităţii şi la dezvoltarea unei categorii de
profesionişti capabili să se integreze cu succes în viaţa socială.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- cunoaș terea noț iunilor, macanismelor ș i concepț iilor economiei de piaț ă;
- iniț ierea în istoria gîndirii economice;
- analizarea stării actuale, perspectivele, tendinț ele dezvoltării economiei naț ionale;
- explicarea modalităț ilor de formarea a preț urilor, a veniturilor fundamentale;
- identificarea avantajelor privatizării ș i formării proprietăț ii private ș i mixte;
- elaborarea măsurilor de reducere a costurilor de producț ie;
- evidenț ierea cauzelor care generează dezechilibre economice;
- formarea conș tiinț ei economice a tineretului studios.
Finalităţi de studii
- să cunoască pilonii liberei iniț iative;
- să argumentezerolul politicii fiscale în formare bugetului naț ional;
- să descrie indicatorii macroeconomici;
- să explice principiile de formare a preț urilor;
- să conș tientizeze importanţa privatizării în economia de piaț ă;
- să prezinte particularităţile salarizării angajaț ilor din cadrul întrepriderilor;
- să caracterizeze formele de ș omaj;
- să descrie procesul de repartiț ie a veniturilor bugetare;
- să identifice politicile antiinflanț ioniste;
- să aprecieze importanț a funcț iilor economice ale statului.
Precondiț ii
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Dezvoltarea conș tiinț ei economice a tineretului studios se realizează prin interacț iunea cunoș tinț elor cu caracter
economic acumulate în instituț iile anterioare de învăț ământ (licee, colegii) cu cunoș tinț ele obț inute la facultate în
cadrul disciplinelor de specialitate. Studenţii cunosc să explice un ș ir de categorii economice cum ar fi: economie de
piaț ă, preț , forme de proprietate, bani, salariu, impozite, etc., iar audierea cursului respectiv va contribui la
dezvoltarea cunoştinţelor şi priceperi noi ce îi va ajuta să se integreze cu succes pe piaț a muncii ș i în viaţa socială.
Unităț i de curs
1. Obiectul de studiu, metoda ș i funcț iile cursului Bazele Micromacroeconomiei
2. Factorii de producț ie ș i combinarea lor
3. Proprietatea, privatizarea, concurenț a ș i libertatea economică
4. Formele organizării activităț ii economice, banii ș i piaț a contemporană
5. Sistemul de preț uri, cererea ș i oferta. Legea cererii ș i legea ofertei
6. Întreprinderea, costul de producț ie ș i eficienț a economică
7. Veniturile fundamentale: salariul, profitul, dobânda ș i renta funciară
8. Piaț a capitalurilor ș i piaț a forț ei de muncă
9. Creș terea economică ș i sisteme de calculare a indicatorilor macroeconomici
10. Acumularea, consumul, economii, investiț ii
11. Fluctuaț iile activităț ii economice ș i politici anticriză
12. Statul ș i economia de piaț ă. Politica fiscală ș i bugetară a statului
13. Economia naţională.Probleme ale dezvoltării economice a ţărilor subdezvoltate
14. Economia mondială ș i piaț a internaț ională
Strategii de predare ș i învăţare
1. Prelegere interactivă prin expunere cu aplicarea TIC.
2. Prelegere clasică.
3. Dezbatere.
Strategii de evaluare
1.
Ev. Iniț ială: prezentări orale, participări la dezbateri, comunicări, referate etc.
2.
Ev. formativ-continuă: evaluări curente scrise la temele: gândirea filosofică în perioada antică, gândirea
filosofică în perioada medievală.
3.
Ev. sumativ-cumulativă/finală: examen oral.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Gh. Creț oiu, Viorel Cornescu, Ion Bucur. Economie, Bucureș ti, 2011.
2.
Popescu C., Gavrilă I., Ciucur D., Tratat de economie generală, vol.I, Microeconomie, ASE Bucureşti, 2009.
3.
Ciobanu Gh., Microeconomie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008.
4.
Dumitru Moldovanu, Curs de teorie economică, Chiș inău, 2007.
5.
Angelescu Coralia (coord.), Economie, ed.a VII-a, Editura Economică, Bucureşti, 2005.
6.
Mihail Grosu, Economie politică, Chiș inău, 2001.
Opţională:
1.
Lazăr D. T., Zai P., Bazele economiei de piaţă, suport de curs, Editura Accent Cluj-Napoca, 2008.
2.
Ion Pârău, Teorie economică, Chiș inău, 2007.
3.
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, „Economie Politică”, Editura Teora 2000.
4.
Hoanţă N., „Economie şi finanţe publice”, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.
5.
Ignat I., Pohoaţă I.,Clipa N., Luţac Gh., Economie politică, Editura Fundaţiei “Gh.Zane”, Iaşi, 1997.
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Denumirea universităţii: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Denumirea programului de studii: Pedagogie ș i limbă engleză
Ciclul: licenț ă
Denumirea cursului: Bazele antreprenoriatului
Codul cursului: U.03.028
Facultatea/catedra responsabilă de curs: Ştiinţe filosofice şi economice
Număr de credite ECTS: 3 credite
Anul şi semestrul în care se ț ine cursul: anul II, semestru I
Titular de curs: Grosu Mihail , dr., conf. univ.
Cadre didactice implicate:
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul face parte din discipline opţionale şi este orientat spre formarea competenț elor profesionale (una dintre cele
opt competenţe fundamentale care trebuie formată în cadrul formării iniţiale şi profesionale). Bazându-ne pe
competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, pedagogie, asistenţă socială, etc. din anul I, cursul
„Bazele antreprenoriatului” devine un element important al formării iniţiale şi continue a specialiştilor din diverse
domenii, datorită contribuţiei efective pe care aceasta o are la dezvoltarea iniţiativei antreprenoriale în societate,
oferirea diverselor oportunităţi de realizare în carieră şi integrare socio-profesională a specialiştilor debutanţi. Strategii
de predare-învăţare. Învăţarea centrată pe student: multiplicarea la prima prelegere a suportului de curs în
Poiwer-Pont pentru toţi studenţii înscris la acest curs pentru a realiza prelegeri interactive şi a nu pierde timp
pentru dictare şi conspectare, seminare interactive, lucru în echipă, proiecte, consultaţii. Disciplina are conexiuni cu
alte cursul de formare iniţială profesională deoarece antreprenoriatul reprezintă o oportunitate în edificarea unei
cariere de succes
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Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
Competenţa antreprenorială solicită în procesul de formare a următoarele componente:
Cunoştinţe Cunoştinţele necesare includ informaţii privind oportunităţile pentru activităţi personale, profesionale
şi/sau de afaceri, contextul în care oamenii trăiesc şi lucrează. Ele asigură o bună cunoaştere a domeniului
antreprenoriatului, a oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă un antreprenor.
Abilităţi - Abilităţile se raportează la managementul de proiect pro activ(incluzând, de exemplu, abilitatea de a planifica,
organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra), reprezentarea efectivă şi negociere,
precum şi la capacitatea dea lucra atât individual, cât şi în colaborare cu echipa. Formarea capacităţii dea aprecia şi
identifica punctele tari şi slabe, dea evalua şi dea-şi asuma riscuri când ele sunt justificate, este una esenţială.
Atitudini O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, poziţie pro activă în viaţa personală şi
social-economica, precum şi în activităţile de muncă. Aceasta include, de asemenea, o motivare şi o determinare
în realizarea obiectivelor propuse,căutarea soluţiilor acolo unde alţii văd doar probleme, inclusiv şi la locul de
muncă. Studenţii trebuie să fie, de asemenea, conştienţi de latura etică a activităţii de antreprenoriat. Misiunea de
a forma şi dezvolta aceste componenţe îi revine disciplinei de studiu Bazele antreprenoriatului.
Competenţa antreprenorială şi cultivarea spiritului de întreprinzător presupune transforma ideilor în acţiuni,
include creativitatea, inovaţia şi asumarea riscurilor, precum şi planificarea, gestionarea proiectelor pentru a atinge
obiectivele. Acest lucru îi ajută pe oameni în viaţa lor cotidiană, acasă, în societate şi la locul de muncă.
Competenţe specifice:1.Competenţa de a valorifica oportunităţile în dezvoltarea personală şi profesională; 2.Competenţa
de a organiza o activitate cu caracter antreprenorial; 3.Competenţa de a gestiona resursele financiare în diverse contexte;
4 Competenţa de a promova şi realiza bunuri/servicii/ produse; 5 Competenţa de a elabora şi prezenta un plan de afaceri.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului:
Să identifice oportunităţile existente pentru dezvoltarea personală şi profesională şi să determine caracteristicile,
riscurile şi beneficiile antreprenoriatului ca oportunitate în cariera proprie.
Să stabilească o modalitate de lansare a unei afaceri în raport cu opţiunile personale şi să utilizeze prevederile
legislative referitoare la activitatea antreprenorială în rezolvarea situaţiilor problemă.
Să analizeze oportunităţi de susţinere a propriei afaceri (ÎMM) din partea statului şi a programelor de susţinere a
afacerilor şi să argumenteze propria idee de afacere.
Să identifice personalul necesar la etapa de iniţiere a afacerii şi să aplice metode de recrutare, selectare şi
motivarea personalului.
Să argumenteze importanţa managementului în gestionarea unei afaceri şi să opereze cu noţiuni de evidenţă
financiară a activităţii, să estimeze necesarul de capital în demararea unei afaceri.
Să identifice sursele de finanţare a unei afaceri să estimeze eficienţa financiară a unei afaceri şi să interpreteze
datele înregistrate într-un bilanţ contabil.
Să utilizeze conceptul de marketing în promovarea afacerii şi să realizeze o cercetare de marketing pentru un
produs/serviciu.
Să analizeze concurenţii să evaluează produsul/serviciul propus în conformitate cu cerinţele existente pe piaţă să
elaboreze strategia de promovare a unui produs
Să determine importanţa planificării activităţii sale şi să identifice structura propriului plan de afaceri
Să elaboreze şi să prezintă public propriu plan de afacere elaborat.
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Precondiț ii/Condiț ii prealabil Formarea competenţei de iniţiativă şi antreprenoriat presupune cunoaș terea
bazelor elementare de economie obț inute la cursurile economice la nivel de liceu şi colegii. Lipsa acestor cunoș tinț e
elementare la o parte de studenţi va cere o lămurire suplimentară a noţiunilor economici din partea profesorului.
De asemenea o precondiţie este şi competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, pedagogie, asistenţă
socială, etc. din anul I
Teme de bază: Conţinutul cursului, temele de bază:
Antreprenoriat: concept, forme şi tipologii – (4 ore). Ideea de afaceri – (2 ore). Modalităţi de lansare a afaceri – (2
ore). Aspectele legale ale iniţierii afacerii – (4 ore). Marketingul şi utilitatea lui în afaceri - (4 ore). Planificarea
afacerii – (2 ore). Managementul resurselor umane - (4 ore). Gestiunea financiară – (4 ore). Sursele de finanţare
la crearea întreprinderii – (2 ore). Contabilitatea afacerii – (2 ore).
Strategii de predare & învăţare: Strategii de predare-învăţare:
Învăţarea centrată pe student: multiplicarea la prima prelegere a suportului de curs în Poiwer-Pont pentru toţi studenţii
înscris la acest curs pentru a realiza prelegeri interactive şi a nu pierde timp pentru dictare şi conspectare, seminare
interactive, lucru în echipă, proiecte, consultaţii. Centrarea pe student ca subiect al activităţii instructiv-educative în
cadrul disciplinei Bazele antreprenoriatului şi orientarea acesteia spre formarea competenţelor specifice presupun
respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, printre care: · utilizarea metodelor interactive; realizarea diverselor
activităţi pentru exersarea competenţelor antreprenoriale, utilizarea calculatorului în exerciţii de simulare a
derulării, monitorizării şi evaluării afacerii, care pot apropia procesul de predare-învăţare de realitatea economică; O
importanţă deosebită o are legătura permanentă a disciplinei cu realitatea şi mediul înconjurător, experienţa de
viaţă a studenț ilor, a părinţilor acestora şi oamenilor de afaceri, ceea ce accentuează caracterul aplicativ practic al
disciplinei.
Strategii de evaluare: Pentru o evaluare eficientă a finalităţilor vor fi utilizate forme şi instrumente complementare de
evaluare, cum ar fi proiectul, portofoliul, studiile de caz, prezentări cu elaborarea de suporturi TIC, autoevaluarea ş.a. care
au un rol deosebit în dezvoltarea capacităţii de integrare şi în formarea/evaluarea competenţelor specifice, nclusiv a
competenţei antreprenoriale. Situaţiile de integrare vor fi urmate de sarcini concise şi clare, limita de timp şi, uneori de
volum, alte condiţii de realizare. Obiectivele evaluării vor pune accent pe progresul personal, atitudinile faţă de propria
persoană, interesele privind evoluţia personală în diferite activităţi profesionale şi dorinţa dea obţine succes în propria
activitate antreprenorială. Evaluarea curentă: discuţii ghidate, oral şi în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea
rezultatelor de la lucrări de control, participarea la discuţii în timpul orelor teoretice şi practice, portofolii, prezentări orale
a unei teme pentru studenţii de la învăț ământul cu frecvenţa redusă. Evaluarea curentă prevede 2 testări obligatorii,
lucrări de control în fiecare grupă academică, referate, studiu de caz, răspunsuri la seminare etc. (60% din nota finală).
Evaluarea finală – examen final se realizează în formă scrisă sau orală(40% din nota finală).
Bibliografie obligatorie
Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”.
Legea nr. 206-XVI din 07.07.2006 „Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii”.
Antreprenoriat iniţierea afacerii, Coord. Bugaian L., Chişinău: Editura „Levinţa Angela”, 2010.
4.Butler D., Planificarea afacerii. Ghid de start. Bucureşti: Editura All, 2006.
Bugaian Larisa, Roşcovan Mihail, Solcan Angela, Todiraşcu Ştefan. Ghid practic pentru antreprenori, Chişinău:
Editura „MultiArt-SV”, 2010.
6. Catşev Elena, Jumiga Diana, Ghidul antreprenorului, CONTACT, 2012.
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Cotelnic A., Managementul activităţii de producţie. Chişinău: Editura„Evrica”, 2003.
8. Finch B., Cum să concepi un plan de afaceri? Editura „Rentrop&Straton”, 2007.
Bibliografia opț ională
1. Labregere R., Managerul începător. Iaşi: Editura „Polirom”, 2007.
2. Olaru D., Soare C., Managementul relaţiilor cu publicul şi maniere în management, Editura „Lumina”, 2001.
3. Popescu D., Eficienţa comunicării în afaceri, Editura „Luceafărul”, 2003
4. Popescu D., Managementul afacerilor, Bucureşti: Editura Economică, 2001.
5. 5 Porojan D., Bisa C. Planulde afaceri. Bucureşti: Editura „Irecson”, 2005.
6. Prutianu Ştefan, Cercetări de marketing. Iaşi: Polirom. 2002.
7. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Ghid legislativ în
8. domeniul activităţii antreprenoriale, Chişinău, 2007.
9. Doresc să-mi lansez propria afacere, Ghid pentru antreprenori începători şi prestatori de servicii în afaceri, Chişinău,
2007.
10. Săndulescu I. M., Planul de afaceri. Ghid practic. Ediţia a III-a. Bucureşti: Editura CH Beck, 2006.
11. Solean A., Managementul micului business. Chişinău, 2001.
12. 11.ŞuleanschiS., Veveriţă V., Primii paşi în afaceri. Ghid pentru antreprenorii începători. Chişinău, 2009.
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Denumirea programului de studii Pedagogie şi limbă engleză
Ciclul Licenţă
Denumirea cursului Metodologia cercetării psihopedagogice
Facultatea/catedra responsabilă de curs Ştiinţe ale educaţiei
Titular de curs Ț urcan Lilia, dr., lector universitar
Cadre didactice implicate Bîrsan Elena, lector universitar
e-mail lilianaturcan25@yahoo.com
Codul cursului Număr de
Anul Semestrul
Total ore
Total ore
credite ECTS
contact direct
Studiu individual
S 1.03.O.029
4
II
III
120
60
60
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina îşi propune să fundamenteze teoretic, metodologic şi aplicativ demersuri investigative ale proceselor
educaţionale, acestea reprezentînd pentru studenţii-pedagogi o strategie de dezvoltare a competenţei de cercetare. Cursul
este propus în semestrul II de studii, timp cînd studenţii elaborează teza de an, devenind un instrument util pentru realizarea
acesteia şi pregătirea pentru elaborarea cercetărilor ulterioare: teza de licenţă/master.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
6.
abordarea cercetării pedagogice drept factor de reglare, autoreglare şi optimizare a fenomenului educaţional;
7.
elaborarea demersurilor de investigaţie pentru asigurarea premiselor practicării unei pedagogii practice mai flexibile
şi mai creative;
8.
aplicarea metodelor de cercetare la etapa de constatare a experimentului pedagogic;
9.
comunicarea orală individuală şi în grup a proiectului şi rezultatelor cercetării realizate;
10.
manifestarea disponibilităţii de a realiza cercetarea situaţiilor educaţionale prin elaborarea proiectelor de investigaţie
pedagogică;
Finalităţi de studii
să propună teme de cercetare pornind de la motivaţie şi deziderate, identificînd posibilităţi, surse, dificultăţi, erori,
cerinţe etc.
să creeze un fişier bibliografic asupra problemei investigate pentru interpretarea conceptului şi extinderea orizontului de
cunoaştere a fenomenelor educaţionale cercetate;
să elaboreze designul unei cercetări pedagogice la nivelul tezei de an şi de licenţă stabilind clar problema, scopul şi
obiectivele cerrcetării;
să identifice situaţii pedagogice susceptibile la ameliorare prin investigarea studiului de caz;
să aplice diverse metode de cercetare pedagogică (anchetă, chestionar, probe de evaluare);
să realizeze analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării în baza experimentului pedagogic la nivelul etapei de
constatare;
să prezinte rezultatele cercetării în cadrul unui raport de cercetare;
să se autoformeze pentru continuitatea cercetărilor în domeniul educaţional privind constatarea realităţii educaţionale,
calitatea procesului didactic, profilul profesorului competent etc.;
Precondiț ii
Competenţe de rezolvare a problemelor prin aplicarea metodei „studiu de caz”; înţelegerea conceptului de identificare a
soluţiilor prin descoperire; distincţia şi aplicarea stilurilor funcţionale – publicistic, artistic, ştiinţific; comepetenţe de
elaborare a proiectelor.
Unităț i de curs
1. Conţinut şi acţiuni specifice cercetării în educaţie. Tipuri de cercetări. Teza de an şi de licenţă.
2. Etapele cercetării pedagogice: delimitarea problemei, proiectarea şi realizarea activităţii de cercetare, analiza-prelucrarea
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şi interpretarea datelor obţinute, elaborarea concluziilor finale şi valoarea cercetării pentru domeniul pedagogic.
3. Proiectul cercetării pedagogice. Informarea şi documentarea, referinţe bibliografice.
4. Metodologia cercetării pedagogice. Sistemul metodelor de colectare a datelor cercetării. Experimentul pedagogic.
5. Metodologia interpretării, organizării şi prezentării informaţiilor.
6. Raportul de cercetare ca demers de investigare a unei realităţi pedagogice.
Strategii de predare ș i învăţare
Predare reflexivă, interactivă ș i participativă; expunere-prelegere asistată de calculator cu expunerea conț inuturilor
cursului în format Power Point; exemplificări; întrebări de evaluare pe parcurs; explicaț ii; problematizări; ilustrări cu
materiale video sau printate referitoare la bunele practici (de succes); discuț ii pe baza acestor prezentări, precum ș i pe
baza literaturii de specialitate studiate.
Strategii de evaluare
1. Evaluare curentă: evidenţa participării la curs prin realizarea activităţilor de învăţare pentru fiecare seminar şi evaluarea
prin note.
a. Proba obligatorie 1. Proiect de cercetare pedagogică aplicativă, realizat în grupuri de 5-6 studenţi: delimitarea
problemei şi actualitatea temei de cercetare, stabilirea obiectivelor cercetării, organizarea (designul) cercetării;
prezentarea sistemului de metode la problema cercetării şi a fişierului bibliografic pentru definirea/evoluţia unui
concept la tema cercetării şi a cercetării în ansamblu. Evaluarea se realizează prin calcularea mediei din punctajul
obţinut la proiectul de grup şi prezentarea dovezilor de implicare individuală în realizarea proiectului de cercetare.
b. Proba obligatorie 2. Raport individual de cercetare. Prezentarea metodologiei de cercetare: eşantionul cercetării,
metoda aplicată, analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute.
Evaluare finală: examen (oral). Prezentarea rezultatelor proiectului prin metoda „conferinţă de presă” în baza
indicatorilor de evaluare a competenţei de comunicare discursivă şi relaţională.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Antonesei L. Paideia. Fundamentale culturale ale educatiei. Iaşi: Polirom, 1996. 128 p.
2. Labăr A., Popa N.L., Antonesei L. (coord.). Ghid pentru cercetarea educatiei. Iaşi: Polirom, 2009. 192 p.
3. Patraşcu D., Patraşcu L., Mocrac A. Metodologia cercetării şi creativităţii psihopedagogice. Chişinău: Ed. Ştiinţa, 2003.
252 p.
4. Metodologia cercetării educaţionale. Carte electronică.
Opţională:
1. Antonesei L. Paideia. Fundamentale culturale ale educatiei. Iaşi: Polirom, 1996. 128 p.
1. Cerghit I. Metode de învăţămînt. Iaşi: Polirom, 2006. 320 p.
2. Cucoş C. Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi: Polirom, 2008. 265 pag.
3. Iucu R. B. Managementul clasei de elevi. Iaşi: Polirom, 2006. 269 p.
4. Pâslaru Vl. ș i al. Construcţie şi dezvoltare curriculară (Vol.I, Cadru teoretic.Vol.II, Ghid metodologic. Chiș inău: Î.S.
F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2005. 176 p.
9. Popa M. Statistica pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii SPSS. Iaşi: Polirom, 2008. 368 p.
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Pedagogie si limba engleza
I
Pedagogia familiei
Pedagogie/ Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Larisa Cuzneţov dr.hab.,prof.univ.
Simcenco Irina dr.lect.univ.
i.simcenco@yahoo.com

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S.03.A.030

Număr de
credite ECTS
4

Anul

Semestrul

Total ore

2

3

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Oportunitatea cursului Pedagogia familiei derivă din necesitatea eficientizării competenţelor profesionale, a
optimizării relaţiilor parteneriale şcoală-familie, copii-părinţi şi pregătirea tinerei generaţii pentru viaţa de familie.
Scopul disciplinei constă în formarea cunoştinţelor şi competenţelor privind consilierea familiei, proiectarea şi desfăşurarea
educaţiei şi pregătirii tinerilor pentru viaţa de familie, eficientizarea relaţiilor familiale şi a parteneriatului educaţional
familie-grădiniţă-şcoală-comunitate.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- identificarea bazelor teoretice şi metodologice ale pedagogiei familiei;
- elaborarea şi aplicarea strategiilor şi tehnologiilor de studiere/cercetare a cuplului şi familiei;
- definirea paradigmelor esenţiale de studiere/cercetare a cuplului şi familiei;
- determinarea problemelor cuplului şi a familiei contemporane;
- estimarea caracterului relaţiilor familiale în funcţie de tipologie şi structură;
- modelarea situaţiilor de dirijare/soluţionare, aplanare, evitare, anticipare a conflictelor familiale;
- elaborarea şi valorificarea proiectelor de cercetare a tipologiilor familiei.
Finalităţi de studii
1.
să reproducă conceptele cheie, teoriile de bază ce reflectă dezvoltarea cuplului şi a familiei;
2.
să analizeze principalele teorii şi paradigme privind familia şi educaţia pentru familie;
3.
să identifice particularităţile iubirii materne, paterne, fraterne şi a iubirii dintre două persoane de gen opus;
4.
să determine şi analizeze restructurările contemporane care vizează familia;
să analizeze tipurile de relaţii inter- şi intrafamiliale şi stiluri comportamentale;
5.
să analizeze dinamica funcţională a familiei;
- să cerceteze diverse aspecte ale vieţii de familie şi să elaboreze programe de corecţie/ armonizare a relaţiilor
failiale;
6.
să elaboreze-implementeze strategii şi tehnologii de educaţie în familie, pentru familie din perspectivă parentală
şi a instituţiei de învăţământ (şcoală, liceu etc.);
7.
să elaboreze seturi de recomandări privind educaţia pentru familie (pentru copii de diferite vîrste şi tineri);
- să comunice şi să acţioneze eficient în echipă privind organizarea şi desfăşurarea educaţiei pentru familie.
Precondiț ii
Studenţii trebuie să cunoască teoria, principiile, strategia, metodologia, formele educaţiei şi instruirii, particularităţile de
vârstă şi psihologice ale copiilor. Să posede abilităţi de proiectare-organizare şi desfăşurare a activităţilor educative şi
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didactice; să elaboreze strategii de optimizare a procesului educaţional.
Unităț i de conț inut
1. Problemele introductive. Familia din perspectivă sociopsihopedagogică.
2. Familia: autocunoaşterea, dragostea conjugală şi proiectarea perspectivelor vieţii
3. Ethosul pedagogic al familiei: cultură şi educaţie pentru familie.
4. Dinamica dezvoltării şi funcţionării cuplului şi a familiei
5. Climatul moral şi psihologic al familiei în contextul democratizării relaţiilor intrafamiliale
6. Cultura toleranţei în cadrul familiei şi arta dirijării conflictelor familiale
7. Familia şi copiii. Optimul familial şi formarea personalităţii copilului.
8. Educaţia pentru familie în planul educativ formal nonformal-informal
Strategii de evaluare
Calitatea participării studenţilor în cadrul orelor practice: discuţii dezbateri, răspunsuri orale; elaborarea Agendei cu sfaturi
pentru părinţi,copii şi bunici; consultarea surselor biliografice de bază; sumarizarea celor două probe obligatorii (proeict
individual şi elaborarea portofoliului electronic „Universul familiei” şi evaluarea finală-examen.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Baran-Pescaru, A. Familia azi. O perspective sociopedagogică, 2004;
2. Bonchiş E. Familia şi rolul ei în educarea copilului.Iaşi, Polirom,2011;
3. Calaraş C. Conflictologie familială. Suport de curs. Chişinău: Primex-com SRL, 2013;
4. Cuzneţov L. Consilierea şi educaţia pentru sănătate a familiei. Repere teoretice şi sugestii practice. Chişinău:
Primex-com SRL, 2016;
5. Cuzneţov L.Simcenco I. Parteneriatul educativ familie-cultură postfigurativă. Repere teoretice şi practice.
Chişinău: Primex-com SRL, 2015.
6. Cuzneţov L. Filosofia practică a familiei. Chişinău: CEP USM, 2013;
7. Cuzneţov L. Pedagogia şi psihologia familiei.Suport de curs. Chişinău, 2013;
8. Cuzneţov L. Educaț ie prin optim axiologic. Chişinău: Primex-com SRL, 2010;
9. Cuzneţov L. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. Chişinău, CEP USM, 2008;
10. Iluţ P. Dragoste, familie şi fericire. Spre o sociologie a seninătăţii. Iaşi: Polirom, 2015;
Opţională:
1. Popescu R. Introducere în sociologia familiei.Familia românească în societatea contemporană. Iaşi: Polirom,
2009;
2. Segalen M. Sociologia familiei. Iaşi: Polirom, 2011;
3. Stănciulescu E. Sociologia educaț iei familiale. Strategii educative ale familiilor contemporane.Vol.2. Iaș i:
Polirom, 2002;
Gîlcă B. (coord.) Manual de educaţie pentru viaţa de familie. S.U.A. Universitatea J. Hopkins, Ed. II, Chişinău,
2002.
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Pedagogie şi limbă engleză
I
Consiliere parentală
Pedagogie/ Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Cuzneţov Larisa dr.hab., prof.univ.
Irina Simcenco dr., lect.univ.
i.simcenco@yahoo.com

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S.03.A.031

Număr de
credite ECTS
3

Anul

Semestrul

Total ore

2

3

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Oportunitatea cursului Consiliere pedagogică parentală derivă din necesitatea formării competenţelor profesionale de
educaţie şi consiliere a părinţilor şi-i întemeiat pe elucidarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a tehnologiilor din
domeniul psihologiei, pedagogiei, consilierii psihopedagogice. Elaborarea cursului a fost realizată în baza unui sistem de
principii şi criterii de natură pedagogică, psihologică, logică, axiologică, psihosocială şi ergonomică.
Scopul disciplinei constă în formarea cunoştinţelor şi competenţelor privind educaţia şi consil ierea pedagogică
parentală; reechilibrarea modului de viaţă, valorizarea conduitei etice a membrilor familiei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- identificarea bazelor teoretice şi metodologice ale consilierii psihopedagogice parentale;
- argumentarea importanţei principiilor şi normelor deontologice în consilierea parentală;
- elaborarea strategiilor şi tehnologii de consiliere şi educaţie pentru familie;
- elaborarea-implementarea unui plan de acţiuni de consiliere a unui grup de copii;
- elaborarea unui plan de acţiuni de consiliere a părinţilor în variate situaţii de criză;
- valorificarea tehnicilor de consiliere şi educaţie a părinţilor şi copiilor în variate situaţii de dificultate;
Finalităţi de studii
- să determine reperele teoretice şi metodologice ale consilierii parentale;
- să analizeze contextul istoric şi a ideilor contemporane privind procesul de consiliere a copiilor;
- să argumenteze specificul consilierii adulţilor şi a copiilor;
- să analizeze etapele şi specificul procesului de consiliere parentală;
- să caracterizeze dimensiunile consilierii pedagogice parentale;
- să estimeze dinamica schimbărilor evoluativ-adaptative în consilierea parentală;
- să elaboreze strategiile şi tehnologiile de consiliere a părinţilor pentru dezvoltare, formarea culturii şi eficienţei
personale.
Precondiț ii
Discipline anterior studiate: Filosofia educaţiei, Axiologia educaţiei, Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Pedagogia
socială, Psihologia generală, Psihologia socială, Iniţiere în carieră profesională, Metodologia intervenţiei sociale, Asistenţă
psihopedagogică şi socială, etc.
Studenţii trebuie să cunoască teoria, principiile, strategia, metodologia, formele educaţiei şi instruirii, particularităţile de
vârstă şi de personalitate ale copiilor şi adulţilor. Să posede abilităţi de proiectare-organizare şi desfăşurare a activităţilor
educative şi didactice. Să elaboreze strategii de consiliere pedagogică parentală.
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Unităț i de conț inut
1. Consilierea pedagogică parentală: condiţii, principii şi strategii
2. Consilierea părinţilor şi a copiilor. Contextul istoric şi idei contemporane despre consilierea parentală
3. Consilierea de grup a adulţilor şi a familiei
4. Consilierea psihopedagogică a părinţilor în contextul formării culturii şi eficienţei personale Autoperfecţionarea şi
consolidarea competenţelor personale
5. Consilierea psihopedagogică preventivă a părinţilor
6. Consilierea psihopedgogică a părinţilor pentru dezvoltare
7. Consilierea psihopedagogică a părinţilor în situaţii de criză
Strategii de evaluare
Calitatea participării studenţilor în cadrul orelor practice: discuţii dezbateri, răspunsuri orale, elaborarea unui program de
management al stresului pentru părinţi; consultarea surselor bibliografice de bază, sumarizarea celor două probe obligatorii:
1 – plan de acţiuni de consiliere a părinţilor/a copiilor, 2-„portofoliul consilierului” ; evaluare finală-examen
Bibliografie
Obligatorie:
1. Băban A. (coord). Consiliere educaţională. Cluj-Napoca: Editura Psinet, 2001;
2. Cuzneţov L. Consilierea şi educaţia familiei. Întroducere în consilierea ontologică complexă a familiei. Chişinău,
2015;
3. Cuzneţov L. Consiliere parentală. Ghid metodologic. Chişinău: CEP USM, 2013;
4. Cuzneţov L. Filosofia practică a familiei. Chişinău: CEP USM, 2013;
5. Dafinoiu I. Elemente de psihoterapie integrativă. Iaşi: Polirom, 2000;
6. Dumitriu I. A. Educaţie şi învăţare. Aspecte psihoindividuale, psihosociale şi manageriale. Timişoara: Eurostampa,
2001;
7. Dumitru I. Al. Personalitate, atitudini şi valori. Timişoara: Editura de Vest, 2001;
8. Dumitru I. Al. Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice. Iaşi: Polirom, 2008;
9. Geldard K.,Geldard D., Foo Yin R., Consilierea copiilor. O introducere practică. Iaşi: Polirom, 2013;
10. Simon A.M. Consiliere parentală.Prevenirea bîlbîielii şi a cronicizării ei. Iaşi: Polirom, 2004.
Opţională:
1.
Cuzneţov L. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. Chişinău: CEP USM, 2008;
2. Cuzneţov L., Simcenco I. Parteneriatul educativ familie-cultură postfigurativă. Repere teoretice şi practice. Chişinău:
Primex-com SRL, 2015.
3.
Gherguț A. Evaluare ș i intervenț ie psihoeducaț ională, Iaș i: Polirom, 2011;
4.
Gîlcă B., coord. Manual de educaţie pentru viaţa de familie (Universitatea “J.,Hopkins”), S.U.A., Ed. II,
Chişinău, 2002;
5. Konya Z., Konya A, Terapie familială sistemică. Iaș i: Polirom, 2012.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
M .03.A.032

Număr de
credite ECTS
5/2

Pedagogie ș i limbă engleza
Licenț ă
Psihologia emoț iilor
Facultatea Ș tiinț e ale Educaț iei, Catedra Ș tiinț e ale Educaț iei
Cojocaru-Borozan Maia, dr. hab., prof univ
Ț urcan Lilia, dr., lector univ
lilianaturcan25@yahoo.com

Anul

Semestrul

Total ore

II

3

150/2

Total ore
contact direct
Studiu individual
75/2
75/2

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Psihologia emoț iilor este destinat studenț ilor ș i are drept scop de a asigura cu informaț ii ș i cunoș tinț e în
domeniul psihologiei emoț iilor. Acest curs va contribui la achiziț ia de cunoș tinț e privind conceptele ș i teorii ale
emoț iilor, rolul emoț iilor în vaț a umanăș i cunoaș terea specificuluindezvoltării emoț ionale la diferite etape de vârstă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
definirea conceptelor operaț ionale ale psihologiei emoț iilor;
interpretarea teoretică a conceptului afectivitate;
argumentarea determinărilor psihopedagogice ale dezvoltării emoț iei pozitive;
descrierea obiectivelor ș i conţinutului psihologiei emoț iilor;
proiectarea strategiilor de dezvoltare a culturii emoț ionale;
valorificarea principiilor dezvoltării culturii emoț ionale.
Finalităţi de studii
să explice esenţa noţiunilor afectivitate ș i emoț ie;
să identifice emoț iile primare ș i cele secundare;
să valorifice dimensiunile culturii comunicării emoț ionale în discursul pedagogic;
să descrie specificul dezvoltării emoț ionale de la naș tere până la preadolescenț ă;
să determine care sunt modificările psiho-comportamentale ale omului ce simte repulsie;
să prezinte o panoramică proprie a emoț iilor fundamentale.
Precondiț ii
Discipline anterior studiate: Psihologia generală, Psihologia vârstelor, Organizarea activităț ii educative, Pedagogia
culturii emoț ionale etc. Studenţii trebuie să cunoască teoriile, caracteristicile reacț iilor emoț ionale ș i funcț iile
emoț iilor.
Unităț i de curs
1. Introducere în psihologia emoț iilor.
2. Clasificarea emoț iilor.
3. Caracteristica emoț iilor primare ș i secundare.
4. Rolul ș i funcț iile emoț iilor.
5. Reglarea emoț ională ca parte a proceselor de auto-control.
6. Dezvoltarea emoţională: abilitatea de a trăi emoţii.
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7. Curs de sinteză
Strategii de predare ș i învăţare
Prelegere, conversaţie euristică, dezbateri, studii de caz, proiectul, studiul individual, masa rotundă, eseul reflexiv,
consultarea surselor bibliografice.
Strategii de evaluare
Gradul de implicare şi calitatea participării studenţilor în cadrul seminariilor; calitatea realizării probelor de evaluare (I
probă: – eseu nestructurat „Emoț iile în viaț a mea” ) şi a II-a probă realizarea de prezentări PPt: – 20%. Evaluare finală:
examen (oral).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoț ionale. Chiș inău: U.P.S.C., 2010
2. Enăchescu C. Tratat de igienă mintală. Iaș i: Polirom, 2008.
3. Zagaievschi C. Educaț ie pentru dezvoltare emoț ională ș i sănătate mintală. Chiș inău: U.P.S.C., 2014
4. Goleman D. Inteligenţa emoţională. Bucureşti 2001,415 p.
5. Cosnier J. Introducere în psihologia emoţiilor şi a sentimentelor. Iaşi: POLIROM, 2002. 196 p.
6. D’ambra G. Coeficientul emoţional. Bucureşti: Teora, 2000. 152 p.
7. Rime B. Comunicarea socială a emoţiilor. Bucureşti: Ed. Trei, 2007. 493 p.
Opţională:
1. Goleman D. Emoţii vindecatoare. Dialoguri cu Dalai Lama despre raţiune, emoţii şi sănătate. Bucureşti: Curtea
Veche, 2008.
2. Dumitrescu M., Dumitrescu S. Educaţie pentru sănătate mentală şi emoţională. Bucureşti: Arves, 2009
3. Maurice J.Elias, Steven E.Tobias, Brian S.Friedlander. Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor, ed. a III-a.Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2012 , 302 p
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S2.03.O.033

Număr de
credite ECTS
6

Pedagogie ș i limbă engleză
I (licenţă)
Limba engleză şi comunicare
Catedra Filologie Engleză
Petriciuc LIlia, lector superior ; Tatiana Creavcenco, lector superior ;
Ș chiopu Lucia, lector superior ; Gangan Olesea, lector superior
Petriciuc LIlia, lector superior ; Tatiana Creavcenco, lector superior ;
Ș chiopu Lucia, lector superior ; Gangan Olesea, lector superior
barbalat1@hotmail.com, gangan.olesea@gmail.com,
lilia22.wishes@yahoo.com, tatianacravchenco@yahoo.com

Anul

Semestrul

III

V

Total ore
180

Totatatianacravchenl ore
contact direct
Studiu individual
120
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii: Curriculum la cursul Limba engleză ș i comunicare
este realizat după modelul de proiectare de curriculum modular. Fiecare modul vizează dezvoltarea unui set de competenț e
punînd accent pe competenț ele de ascultare, citire, scriere ș i vorbire.
Competenț ele specifice din fiecare modul au fost astfel elaborate încît parcurgerea lor să asigure, pînă la finalul
programului atingerea tuturor criteriilor de performanț ă în concordanț ă cu condiț iile de aplicabilitate descrise în cadrul
Cadrului European Comun de Referinț ă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e dezvoltate în cadrul cursului:
Cunoș tinț e :
Să cunoască structurile gramaticale de bază;
Să definească unităț ile lexicale, gramaticale, fonetice;
Să însuș ească vocabularul de specialitate.
Abilităț i:
Să interpreteze ș i să identifice sensul global al mesajelor audiate;
Să participe la discuț ii, dezbateri în timpul orelor de limba engleză;
Să creeze ș i prezinte mesaje scrise ș i orale;
Să relateze conț inutul textelor citite;
Să relateze, argumenteze clar opiniile personale vis-à-vis de textul citit, audiat;
Să implementeze cu uș urinț ă cunoș tinț ele ș i strategiile metacognitive în domenii particulare;
Să înț eleagă diverse mesaje audiate ș i să descrie situaț ii concrete.
Atitudini:
- Să formeze competenț e de analiză contrastivă a sistemelor de învăț ămînt din Republica Moldova, S.U.A ș i
Marea Britanie;
- Să comunice eficient prin adaptarea vorbirii la partricularităț ile auditoriului;
- Să dezvolte comunicarea interpersonală, relaț ionarea în echipă ș i să-ș i asume roluri specifice;
Să dezvolte interesul pentru studiul limbii engleze ș i civilizaț iei anglo-americane.
Finalităţi de studii
Finalităț i de studii realizate la finele cursului:
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-

Obiectivul general al cursului: formarea ș i dezvoltarea următoarelor competenț e: lingvistică, sociolingvistică,
pragmatică.
Obiectivele specifice:
Formarea abilităț ilor de comunicare orală ș i scrisă;
Dezvoltarea capacităț ii de receptare a textului audiat ș i reproducerea acestuia;
Redactarea mesajelor de diferite tipuri;
Relatarea clară ș i fluentă oral ș i în scris a experienț ei personale sau imaginare;
Rezumarea în scris a informaț iilor citite sau audiate;
Extinderea vocabularului activ;
Conș tientizarea particularităț ilor specifice ale sistemului limbii engleze.
Precondiţii
Precondiț ii de curriculum: nu este cazul.
Precondiț ii de competenț e: studentul trebuie să aibă un bagaj lexical ș i cunoș tinț e la nivel începător (A1).
Unităţi de curs

Bringing up children- teaching responsibility. Types of discipline.
Precondiț ii de curriculum: nu este cazul.
Precondiț ii de competenț e: studentul trebuie să aibă un bagaj lexical ș i cunoș tinț e la nivel preintermediar
(B1).
Man and nature.
Will TV outshine books?
Talking about people.
Customs and traditions.
All the world is a stage
Food- fuel or pleasure
Love in the supermarket
Still friends
Tenses revision
Adjectives ending in -ed/-ing
The passive voice
The sequence of tenses
Conditional sentences
Wish sentences
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Strategii de predare învăț are: conversaț ii, discuț ii pe tema ideilor din text
- organizarea informaț iilor din text;
- exerciț ii de formulare a unor întrebări de control sau întrebări la textul receptat;
- alcătuirea propoziț iilor folosind cuvinte noi;
- completarea formularelor cu date personale, informaț ii cheie, etc;
- exerciț ii de completare a unor texte lacunare, de identificare;
- descrieri simple cu suport verbal (întrebări, cuvinte de sprijin) ș i/ sau imagini;
- joc de rol, interviuri, simulări;
- prezentări orale, scrise.
Strategii de evaluare
Strategii de evaluare: Evaluarea curentă în cadrul lecț iilor de limba engleză trebuie văzută ca o parte integrantă a predării
ș i învăț ării personalizate a limbii engleze. Monitorizarea, supervizarea continuă a progresului studenț ilor pedagogi are
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loc sub forma de observaț ii, comentarii, discuț ii pe baza performanț ei studenț ilor menț inînd în permanenț ă un
caracter pozitiv (focalizat pe identificarea reuș itelor) ș i constructiv. Studenț ii vor fi implicaț i activ în procesul de
evaluare continuu, prin completarea testelor, fiș elor de autoevaluare, discutarea rezultatelor, stabilirea cursului de acț iune
pentru îmbunătăț irea rezultatelor personale.
Pentru evaluarea formativă a achiziț iilor studenț ilor, se recomandă utilizarea următoarelor metode ș i
instrumente:
• Jurnale reflexive completate la intervale regulate;
• Observarea sistematică;
• Testări periodice;
• Proiectul individual sau de grup;
• Evaluarea finală de modul se va desfăș ura printr-o probă scrisă tip test, prin care studentul demonstrează abilităț i de
receptare a mesajului ș i să realizeze diverse însărcinări (deducă semnificaț ii, să utilizeze expresii, să redacteze mesaje).
Examenul de la sfîrș itul semestrului prin probă orală, la care studentul demonstrează că este capabil să reacț ioneze ș i să
stabilească legături între mesaje, să identifice componentele logice, să enunț e ș i să argumenteze opiniile personale, să
utilizeze vocabularul de specialitate, să relateze consecutivitatea desfăș urării evenimentelor.
Bibliografie
Bibliografie:
1. .Cadrul European Comun de Referinț ă pentru Limbi: învăț are, predare, evaluare,” Consiliul Europei, 1998, 2000
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/Languages/Language_Policy/Common_Framework_of_Referen
ce/default.asp
2. Oxenden C., Christina Latham-Koenig. New English File, Oxford University Press, Intermediate (B1), 2006. 145p.
3 English Language Portfolio, http://culture2.coe.int/portfolio
4. Murphy R. English Grammar in use. Fourth edition, Cambridge University Press, 2012. 399p.
5 Nicolaev E., Ș chiopu L, Rusu I. English Lexicology. Suport de curs: Tipografia UPS „Ion Creangă”, Chisinău 2015.
168 p.
6. Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004 – 2006” . Communication from the
Commission of the European Communities, Brussels, 24.07.2003 “Good Assessment Practice in Modern Foreign
Languages,” Ofsted, HMI 1478, © Crown copyright 2003.
8. 9. Vanity fair a book for home reading, W. Thackeray, Black Cat publishing Conoa, Cantenbury, 2004
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Pedagogie şi limba engleză
I licenţă
Educaţia de gen
Ș tiinț e ale Educaț iei
Cojocaru –Borozan Maia, dr. hab., prof., univ
Ţurcan Lilia, lector

Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

S.03.L.035

2

II

3

Total ore

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Abordările biologice ale genului cuprind o gamă diversă de probleme, de la efectele hormonale asupra identităț ii ș i
comportamentelor de gen, structura creierului, particularităț ile înnascute ale construcț iei corporale, ale
temperamentului etc., Factorii de mediu pot exercita o anumita influenț ă doar în interiorul unor parametri strict
stabiliț i de predispozitii genetice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- definirea conceptelor-cheie: pedagogie de gen, cultură de gen, educaț ie de gen;
- elucidarea politicilor educaţionale orientate spre formarea culturii de gen;
- elaborarea obiectivelor, conţinutului ș i a strategiilor educaţiei de gen.
- formarea unei viziuni generalizate asupra problematicii genuriale;
- analiza pluriaspectuală a fenomenele psihosociale din perspectivă de gen;
- determinarea factorilor perturbatori ai formării identităț ii de gen;
- exprimarea conduitei deontologice adecvată în construirea/evaluarea relaţiilor de gen în context educaţional concret;
- proiectarea şi realizarea activităţilor educaţionale cu tematica educaţiei de gen.
- evaluarea culturii de gen.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să explice componentele paradigmei educaț iei de gen;
să-şi formeze o viziune generalizată asupra problematicii genuriale;
să analizeze pluriaspectual fenomenele psihosociale din perspectivă de gen;
să demonstreze flexibilitate comportamentală în relaţiile de gen;
să determine factorii perturbatori ai relaţiilor de gen;
să decodifice semnificaţia comportamentului de gen;
să exprime conduită deontologică adecvată în construirea/evaluarea relaţiilor de gen în context educaţional;
să proiecteze/realizeze/evalueze activităţi educative cu tematică de gen;
să analizeze identitatea de gen a elevilor;
să conştientizeze importanț a formării identităţii de gen în stabilirea relaţiilor de gen;
să-şi asume responsabilitate în relaţia de cuplu;
să dezvolte relaţii interpersonale de gen pozitive;
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să-şi formeze conştiinţa de gen.
Precondiț ii
Studenţii trebuie să cunoască fundamentele teoretice ale educaț iei de gen ; conştientizarea valoarii formării identităţii de
gen în stabilirea relaţiilor de gen; dezvoltarea relaţiilor interpersonale, de gen positive.
Unităț i de curs
1. Premise teoretice ale pedagogiei de gen.
2. Paradigma educatiei de gen ca obiect de studiu a pedagogiei de gen.
3. Politici educaţionale orientate spre formarea culturii de gen.
4. Obiectivele şi conţinutul educaţiei de gen.
5. Strategia dezvoltării şi evaluării culturii de gen.
6. Proiectarea şi realizarea activităţilor educaţionale cu tematica educaţiei de gen.
7. Evaluarea culturii de gen.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
- studii de caz, studiul individual, masa rotundă, eseul reflexiv, consultarea surselor bibliografice
- metoda istorică ș i analitică; referat.
Strategii de evaluare
evaluare formativă -(test, proiect al activităţii educative cu tematică genurială), consultarea surselor bibliografice de
bază. Evaluare finală: Examen.
Bibliografie
1. Curriculum la dirigenţie /Ministerul Educaţiei; VI. Pâslaru, V. Mija, V. Parlicov, Lyceum, Chişinău, 2003.
2. Cojocaru-Borozan M., Ț urcan - Balț at L., Arbuz I. Cultura de gen in educatie. Chişinău,UPSC, 2014
3. Bodrug V., Saca S. Poustovan I. Gender şi educaţie: note de curs. Chişinău, 2001
4. Ştefănescu, D. O., Miroiu, M., Gen şi politici educaţionale, Bucureşti, 2001.
5. Morărescu, M., Papuc, L., Iniţiere în problematica gender, Chişinău, 1999
6. Gondiu, Eu., Ghidul educatorului. Activitatea explicit educativă, 2003.
7. Silistraru N., Valori ale educaţiei, Chişinău, 2007.
8. Mitrofan I., Ciupercă C., Psihologia relaţiilor dintre sexe.Ed.Alternative, Bucureşti,1997
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Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
credite ECTS
F.04.O.036

Pedagogie şi Limbă
engleză
Denumirea
programului de studii
Licenţă
Didactica ştiinţelor pedagogice
Facultatea şi Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Yu. Ilaşcu, conf. univer.
tipograf_iurie@yahoo.com

Număr de

Anul

Semestrul

3

II

III

Total ore
90

contact direct
45

Total ore
Studiu individual
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Scopul fundamental al disciplinei îl constituie formarea abilităţilor necesare activităţii de predare a disciplinelor pedagogice,
erea calitativă a ştiinţelor educaţiei, ca pe un domeniu reprezentativ şi complex între rigoarea ştiinţifică şi cea metodologică
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
însuşirea
conceptelor specifice didacticii pedagogiei, analizarea şi abordarea lor sistemică;

formarea
competenţelor de aplicare a achiziţiilor teoretice în plan practic, aplicativ (în elaborarea proiectelor de cursuri şi
aplicarea lor, în simulările activităţilor didactice), dar şi în activitatea didactică proprie a studenţilor, în cadrul
stagierilor pedagogice.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 stabilirea corelaţiilor interdisciplinare, intradisciplinare şi transdisciplinare la ciclul ştiinţelor educaţiei;
 utilizarea corectă a surselor bibliografice din domeniul ştiinţelor educaţiei, dobândirea abilităţilor necesare utilizării
multimedia contemporane în activitatea de cercetare pedagogică;
 stabilirea legăturilor de interdependenţă între disciplinele pedagogice;
 pronosticarea evoluţiei randamentului academic în corelaţie cu studiul individual a disciplinelor pedagogice;
 elaborarea noilor metode şi strategii inovative şi interactive în studierea disciplinelor pedagogice;
 diagnosticarea culturii de organizare a grupului studenţesc pentru învăţarea motivaţională a disciplinelor pedagogice;
 măsurarea succesului şi insuccesului de dobândire a cunoştinţelor prin metode contemporane de evaluare.
Precondiț ii
Cunoştinţele de bază din curricula disciplinelor pedagogice studiate în anii I şi II de studii.
Unităț i de curs
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nr

Unităţi de conţinut

Tot
al ore

Ore de contact direct
individu
Curs
Seminar Laborator

Ore

de

lucrul

ii
.

u.

Didactica ştiinţelor educaţiei – ca obiect de 4
i r

Z

f/

2

1

Zi

f/r

Zi

f/r

2

0

x

x

Zi 4

f/r 4

2. Limbajul pedagogic – condiţia de eficientizare a
mentării didactice.

2

2

1

0

0

4

4

3.Selectarea strategiilor discursive în predarea

3

2

1

1

0

4

4

4.Mijloacele de învăţămînt contemporane în 3
rea- învăţarea ştiinţelor educaţiei

2

1

1

0

4

4

5.Oferta surselor bibliografice cu conţinut
pedagogic, pentru studierea calitativă a ştiinţelor educaţiei.

4

2

2

1

1

4

4

de ştiinţe ale 4

2

2

1

1

2

2

0

1

0

8 Modele de evaluare a activităţii profesorului de 4

2

1

2

0

9 Aspecte axilogice ale profesiei de profesor de 4

2

1

2

1
2

2

elor educaţiei.

6.Personalitatea profesorului
aţiei, ca promotor al creativităţii pedagogice.

7.Predarea şi învăţarea prin prelegeri

e ale educaţi

e ale educaţi

10
Particularităţile specifice
sionale ale profesorului de ştiinţe ale educaţiei

activităţii

2

1

1

1

0

11.Modele şi tehnici de învăţare a disciplinelor

2

1

0

1

1

în 4

2

2

2

0

2

2

2

2

1

1

4

4

gogice.

12.Managementul practicii
uţiile de învăţămînt cu profil pedagogic..

pedagogice

13. Portofoliul studentului practicant în cadrul

4

erii didactice
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14.Prelegere de sinteză

4

2

2

1

1

4
4

TOTAL

45
0

3

2

12

6

45

45

0

Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Prelegerea-dezbatere;conversaţie;problematizare; studiu de caz;exerciţiul; simularea.
Strategii de evaluare
În activităţile desfăşurate cu studenţii se vor folosi strategii didactice de activizare a lor, vizându-se implicarea lor în
discuţii, analize, interpretări şi situaţii de învăţare, care să îi ajute să îşi formeze şi să îşi dezvolte competenţe
psihopedagogice necesare profesorului de pedagogie.Se vor utiliza toate formele de organizare a activităţii studenţilor:
frontală, în binoame, în grup, individuală şi combinată. Aprecierea formulării răspunsurilor, a capacităţii de argumentare;
exersarea în mod organizat a activităţii de elaborare şi aplicare a proiectului educaţional.
Două probe de evaluare obligatorii:
Evaluare 1. Test de verificare a nivelului de cunoaştere a conceptelor de bază ale DŞE;
Evaluare 2. Realizarea unui proiect al activităţii didactice (nivel de aplicare-integrare a cunoştinţelor(Anexa I);
Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale. Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la
seminarii.
Evaluarea finală - examen oral. Nota de la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
1.Albescu I., Albescu M., Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane, Iaşi, 2001
2.Bocoş, M. (2002), Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca
3.Bocoş, M. (2008), Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist, Editura Paralela 45, Piteşti
4.Ionescu, M. (2005), Instrucţie şi educaţie, ediţia a II-a revăzută, "Vasile Goldiş" University Press, Arad
5.Ionescu, M., Chiş, V., (2001), Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca
6.Ilaşcu Yu. (2012) Sinteze la didactica disciplinelor pedagogice, Chişinău, Editura UPS,,I. Creangă ,",180 pag.
7.Popovici, D., (2000), Didactica. Soluţii noi la probleme controversate, Editura Aramis, Bucureşti.8.Evaluarea studenţilor:
strategii şi metode, 2006.Editura UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 9.Evaluarea studenţilor în contextul procesului Bologna,
Editura U.P.S. Ion Creangă. Chişinău.
Bibliografie selectivă:
1.
Bocoş M., Didactica disciplinelor pedagogice, Cluj-Napoca, 2007.
2.
Cursuri în format digital. Pedagogie// http:// www.ase.ro/ biblioteca (accesat 04.09.2007).
3.
Portofoliul studentului practicant, Bucureşti, 2007.
4.
Predarea şi învăţarea prin prelegeri, http://www armacademy.ro/buletin (accesat 04.09.2007).
5.
Particularităţi ale satisfacţiei profesionale la profesor, http://www. armacademy.ro/buletin (accesat 04.09.2007).
6.
Evaluarea predării. Obiective şi problematică. http://www. armacademy.ro/buletin (accesat 04.09.2007).
7.Словарь- справочник по педагогике. Moscova, Vlados, 2004.
79

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

U.04.A.038/
U.04.A.029

-

Număr de
credite ECTS

Anul

3

II

Pedagogie si limba emgl./, Pedagogie
Licenţă
Politologie
Ştiinţe filosofice şi economice
L. Noroc, dr. conf.
Dr. B. Ţîrdea, dr. conf. S. Balan
larisa.noroc@gmail.com
Semestru
l

Total
ore

III

90

contact
direct
45/18

Total ore
Studiu individual
45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile democratizării regimului politic din Republica Moldova, accesul cetăţenilor în viaţa politică, dar şi orientarea
umanitară a învăţământului, cursul este important pentru a extinde cunoştinţele studentului în domeniul politic şi
dezvoltarea aptitudinilor noi de formare profesională. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” este o instituţie de
orientare socio-umanistică, or cursul de Politologie este unul important pentru cultivarea politică a cetăţeanului şi educaţia
civică a cadrului didactic, care va promova valorile democratice în rândurile elevilor. Disciplina nominalizată va contribui
la formarea persoanelor multilateral dezvoltate, cu iniţiativă, capabile să se implice conştient în viaţa politică în calitate de
subiecţi ai societăţii civile. Cursul are conexiune cu disciplinele de istorie, geografie, filosofie, psihologie, pedagogie,
economie, unde componenta politică este importantă pentru studierea în ansamblu a sistemelor politice a unui stat.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaştere
Cunoaşterea esenţei celor mai importanţi termeni specifici ştiinţei politice;
Familiarizarea tinerei generaţii cu valori politice general-umane;
Posedarea informaţiei cu privire la principiile de clasificare a structurilor politice;
Capacităţi
Evidenţierea cauzelor care generează constituirea regimurilor politice, formelor de guvernare, structurilor politice;
Însuşirea calităţilor analitice privind activitatea componentelor vieţii politice;
Structurarea discursului public;
Iscusinţei de a opera cu terminologia politică şi a argumenta poziţiile personale conceptuale;
Atitudini
A-şi manifesta poziţia faţă de regimurile politice din diferite state;
Exprimarea poziţiei civice faţă de procesele politice din ţară;
Dezvoltarea viziunii moderne cu privire la procesele politice internaţionale;
Trezirea interesului ştiinţific faţă de viaţa politică;
Finalităţi de studii
Să reliefeze cauzele ce determină evoluţiile politice din lume;
Să stabilească raporturi dintre politică, cultură, mentalitate socială;
Să delimiteze şi să efectueze clasificarea structurilor politice;
Să analizeze după principiul obiectivităţii regimurile politice, formele de guvernare;
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Să evidenţieze avantajele şi dezavantajele funcţionării structurilor politice;
Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională;
Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.
Precondiț ii
Studenţii trebuie să posede deprinderi de muncă intelectuală precum: analiza critică a unor texte cu caracter
istoric/politic, discursuri; înţelegerea ideilor şi valorilor democratice/ nedemocratice); argumentarea opiniilor, părerilor;
schiţarea programelor alternative de conducere, organizarea independentă a activităţii de învăţare etc. În cadrul
prelegerilor şi seminarelor se va determina nivelul de pregătire teoretico-metodologic, axiologic al studenţilor şi în baza
căruia se vor dezvolta cunoştinţe şi priceperi noi.
Unităț i de curs
1. Obiectul de studiu, metoda şi funcţiile politologiei
2. Etapele evoluţiei gândirii politice
3. Doctrine politice contemporane
4. Puterea politică şi mecanismul realizării ei
5. Sistemul politic şi regimul politic
6. Statul şi societatea civilă
7. Partidele politice şi sistemele de partid
8. Liderismul politic şi elita politică
9. Cultura politică şi socializarea politică
10. Alegerile şi sistemele electorale
11. Politica naţională şi relaţiile interetnice
12. Politica mondială şi relaţiile internaţionale
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în formă de teste, lucrări de control, efectuarea studiului de caz, eseuri, referate,
portofolii, răspunsuri la seminarii etc.
(60% din nota finală).
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţilor oral sau scris la examene, sau prin
organizarea de teste, lucrări de control etc.
(40% din nota finală).
Lucrul individual
Nr.

Unităț i de
conț inut

1.

Obiectul de
studiu, metoda şi
funcţiile
politologiei

Ore lucrul
individ.
zi
f/r
2
4

Subiectul

Produsul preconizat

Modalităț i
de evaluare

Politica ca
fenomen social şi
obiectul de studiu
al politologiei.
Metodele şi
funcţiile
politologiei.
Structura
politologiei.

Identificarea diferenţei
între politică ca fenomen
social şi politologie ca
obiect de cercetare.
Conştientizarea rolului
politologiei în educaţia
conştiinţei civice a
cetăţeanului/tinerei
generaţii. Cunoaşterea

I. A)Test iniţial pe tema:
Cunoştinţe şi atitudine faţă de domeniul
politic din RM.
B) moderarea şi
observarea participării la
dezbateri pe tema:
„Actualitatea informării
/socializării politice”
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metodelor de cercetare a
fenomenelor politice.
2.

Etapele evoluţiei
gândirii politice

4

6

Gândirea politică
din perioada
antică, medievală,
modernă,
contemporană.
Concepţiile
politice ale
gânditorilor din
Moldova.

Evidenţierea celor mai
importante aspecte politice
analizate pe parcursul
timpului de gânditorii
politici
şi
observarea
relevanţei lor în perioada
actuală.
Remarcarea
actualităţii gândirii politice
din Moldova şi integrarea
ei în contextul european.

3.

Doctrine politice
contemporane

4

6

Compararea, evidenţierea
avantajelor şi
dezavantajelor doctrinelor
politice.
Remarcarea celei mai
eficiente doctrine politice
pentru RM.

4.

Puterea politică şi
mecanismul
realizării ei

4

6

Examinarea şi
analiza critică a
doctrinelor:
liberalismul,
conservatorism.,
socialismul,
fascismul,
feminismul etc.
Noţiune şi
concepte teoretice
cu privire la
fenomenul puterii.
Mecanismul de
funcţionare a
puterii politice:
structura şi
corelativele puterii
politice.
Legitimitatea şi
dominaţia
politică.

5.

Sistemul politic şi
regimul politic

3

6

Mecanismul de
funcţionare,
structura şi
funcţiile
sistemului politic.
Regimul politic,
latura funcţională

Constatarea care este
mecanismul de conducere
a societăţii, resursele
puterii politice.
Conştientizarea influenţei
calităţii societăţii asupra
mecanismului de
guvernare şi a scopurilor
politice. Diferenţierea
dominaţiei şi legitimităţii
politice şi specificul
acestora din RM.
Remarcarea mijloacelor de
dominaţie pe care le
utilizează puterea politică
în procesul de guvernare.
Înţelegerea esenţei
conceptelor: sistem politic,
regim politic şi
evidenţierea
caracteristicilor lor în
diverse state.
Argumentarea

II. Lucru în grup:
aplicarea metodelor
politice de cercetare .
I. concurs pe tema:
Progresist şi conservator
în diferite perioade
istorice ţinându-se cont
de contextul istoric.
2. referate tematice: 1)N.
Machiavelli – părintele
filosofiei occidentale.
2) J.J. Rousseau –
precursor al socialismului
ş.a.
3) Concepţiile politice ale
lui M. Eminescu.
1. lucru în grup şi
organizarea dezbaterilor
publice pe tema:
doctrinele politice,
avantaje şi dezavantaje şi
specificul implementării.

1) participarea la masa
rotundă pe tema: rolul
corelativelor puterii în
procesul de conducere:
autoritatea, prestigiu,
influenţă, forţa.
2) prezentare de referate
pe tema: raportul dintre
dominare şi legitimitate
în lumea contemporană.

1. evaluare formativă
(forma scrisă) pe tema:
analiza sistemelor,
regimurilor politice,
avantaje şi dezavantaje.
2. exerciţii de autoevaluare.
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a sistemului
politic. Tipologie.

6.

Statul şi
societatea civilă

4

6

Noţiune, trăsături
şi tipologia
statelor. Societatea
civilă – element
important al
statului, structura
şi evoluţia
societăţii civile în
RM.

7.

Partidele politice
şi sistemele de
partid

4

6

Geneza, structura,
tipologia
partidelor politice.
Analiza critică a
sistemelor de
partid.

8.

Liderismul politic
şi elita politică

4

6

Conceptul
politologic al
liderismului şi
elitei politice.
Clasificarea
liderilor şi elitei
politice.

9.

Cultura politică şi
socializarea
politică

2

6

Noţiune şi
structura culturii
politice. Tipologia
culturii politice şi
specificul culturii
politice în RM.

consecinţelor negative
aduse de regimurile
nedemocratice în viaţa
oamenilor şi examinarea
modelului de sistem politic
optim pentru RM.
Scrutarea funcţiilor,
atributelor, tipologiei
statelor în funcţie de
următoarele criterii: forma
de guvernare, relaţia între
stat şi societatea civilă,
structura administrativteritorilă şi argumentarea
avantajelor şi
dezavantajelor lor.
Discernerea problemelor
statului RM.
Capacitatea de a efectua
analize asupra partidului
politic ca instituţie politică,
aprecierea rolului
partidului în viaţa politică.
Posedarea cunoştinţelor cu
privire la clasificării
partidelor politice şi a
sistemelor de partid şi
istoriei partitismului în
RM.
Cunoaşterea esenţei
liderismului/elitei politice.
Capacitatea de a evalua
rolul ratingului, autorităţii,
legitimităţii în aprecierea
liderului politic.
Capacitatea de a clasifica
liderii în bază de diferite
criterii şi de a găsi exemple
în cadrul elitei politice din
RM.
Posedarea cunoştinţelor cu
privire la cultura politică:
esenţă, structură, tipologie.
Înţelegerea raportului între
cultura politică şi
sistemului politic.
Abilitatea de a remarca

1. ascultare orală prin
verificarea individuală a
răspunsurilor la temă.
2. portofoliu cu informaţie
despre state.
3. verificare frontală a
cunoştinţelor studenţilor la
temă.

1. experiment de laborator:
alegeri parlamentare.
2. extemporal scurt
tematic.

1. evaluare frontală a
cunoştinţelor teoretice.
2. referate:
a) lideri politici marcanţi în
istorie;
b) femei lideri politici.

1. evaluarea cunoştinţelor
teoretice prin evaluarea
individuală a
răspunsurilor.
2. referat tematic:
1)simbolica formaţiunilor
politice din RM. Studiu
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10.

Alegerile şi
sistemele
electorale

4

6

Funcţiile şi
principiile şi
tipurile alegerilor.
Sisteme şi
tehnologii
electorale.

11.

Politica naţională
şi relaţiile
interetnice

4

6

Conceptul de
naţiune, etnie,
minoritate etnică şi
caracteristicile lor.
Procesele etnice în
lumea
contemporană.
Particularităţile
relaţiilor
interetnice în RM.

12.

Politica mondială
şi relaţiile
internaţionale

6

8

Relaţiile
internaţionale –
tipuri, niveluri,
obiective.
Tendinţele externe
ale sistemului
internaţional
contemporan şi
conţinutul politicii
externe a RM.

45

72

Total
Bibliografie

rolul simbolismului politic
asupra conştiinţei politice.
Capacitatea de a analiza
critic Cultura politică din
RM.
Diferenţiază tipurile de
alegeri (locale,
parlamentare,
prezidenţiale), sisteme
electorale (majoritar,
proporţional,
mixt).Conştientizarea
raportului: regimul şi
sistemul electoral,
funcţionalitatea sistemului
de alegeri şi participarea
conştientă a maselor.

de caz.
2) cultura politică în lumea
contemporană.

Cunoaşterea formelor şi
tipurilor relaţiilor
internaţionale, subiectelor
relaţiilor internaţionale.
Remarcarea tendinţelor
esenţiale ale sistemului
internaţional contemporan
şi politica externă a RM.

1) Interviu individual în baza
notelor de lectură la tema
indicată.
2)Lucrul în grup: recunoaşte
subiectul internaţional după
trăsăturile expuse.
3) evaluarea participării la masa
rotundă: Politica externă a RM.

1) material pentru portofoliu:
alegerile şi sistemele electorale
în lumea contemporană.
2) dezbateri pe tema: avantajele
şi dezavantajele diverselor
sisteme electorale.
3. Lucrul în grup „rezolvă rapid
exerciţiul”: studenţilor li se
prezintă treptat descrierea
tipurilor de alegeri/sisteme
electorale pe care studenţii
trebuie să le recunoască cât mai
curând.
1) Intervievare reciprocă şi
aprecierea reciprocă a
cunoştinţelor.
2) evaluare frontală prin
extragerea întrebării.
3)Test final cu subiecte din
întreaga disciplină.

Obligatorie:
1. Ţârdea B., Noroc L., Politologie. Curs de prelegeri. Chişinău, 2008.
2. Voiculescu M., Tratat de politologie, Ed.Universitară, Bucureşti, 2002.
3. Cristian Preda. Introducere în ș tiinț a politică. Colleyium. Polirom, 2013.
4. Teresa Fischer. Ș tiinț a politică. Probleme, concepte, teorii. Polirom, 2007.
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5. Valeriu Moș neaga, Gheorghe Rusnac, Politologie. Chiș inău, CEP. USM, 2008.
6. Cornea Sergiu., Introducere în politologie. Cahul, USC, 2008.
7. Enciu N., Politologie: Curs universitar.. Chiș inău, Civitas, 2005.
Opţională:
1.
liescu Ana-Paul, Socaciu Emanuil-Mihail, Fundamentele gândirii politice moderne.
Iaș i, Polirom, 1999.
2.
anual de ș tiinț ă politică. Ed. Robert E.Goodin, Hans-Dietei Klingemen. Iaș i,
Polirom, 2005.
3.
ака В., Политическая наука в Молдове тематическое и инструментальное
измерение. Кишинэу, CEPUSM, 2004.
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Anul II, semestrul 4
Ciclul I - Licenţa
Denumirea cursului Învăţarea autonomă
Facultatea/ Pedagogie/
catedra responsabilă de curs Ştiinţe ale Educaţiei
Titular de curs Ţurcan L., lector univ.
Cadre didactice implicate Donţu A., lector univ.
e-mail a.dontsu@mail.ru
Codul
Număr de Anul Semestrul
Total
Total ore
cursului
credite
ore
contact direct
studiu individual
ECTS
S1.04.A.040
2
II
IV
60
30
30
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina are menirea de a forma spiritul creativ şi autonom al viitorului pedagog, capacitatea de autodezvoltare,
autoinstruire, utilizarea eficientă a surselor inovatoare. Obiectivul major al cursului îl constituie dezvoltarea spiritului de
observare.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
explicarea
problematicii cursului Învăţarea autonomă;
identificarea
modalităţilor de organizare şi planificare a studiului individual;
caracterizarea
disponibilităţilor motivaţional-afective privind aspectele învăţării individuale;
elaborarea
criteriilor de evaluare a muncii individuale;
formarea
atitudinii active faţă de investigarea surselor informaţionale.
Finalităţi de studii:
să
definească
conceptele-cheie ale cursului;
să
clasifice
tipurile şi formele de învăţare autonome;
să caracterizeze
factorii motivaţiei învăţării îndividuale;
să
descrie
condiţiile de realizare a studiului individual;
să
clasifice
metodele şi tehnicile de muncă individuală;
să
elaboreze
criterii de apreciere a muncii individuale.
Precondiț ii:
Studenţii trebuie să cunoască conceptele de educaţie, strategii, forme de instruire, obiective educaţionale, autoeducaţie,
autoinstruire.
Unităţi de conţinut
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Tema 1. Delimitări conceptuale.
Tema 2. Învăţarea ca proces continuu.
Tema 3. Domenii ale autoreglării învăţării.
Tema 4. Obiectivele studiului individual.
Tema 5. Conţinutul studiului individual.
Tema 6. Condiţiile de organizare şi planificare a muncii individuale.
Tema 7. Strategii de evaluare a muncii individuale.
Tema 8. Autoevaluarea.
Strategii de predare & învăţare:
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup, elaborarea şi susţinerea
proiectului de tehnologie alternativă, consultarea surselor bibliografice de bază.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă - două probe: 1. Test; 2. Eseu tematic. Rezultatele evaluării formative constituie 60% din cota notei
finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Chicu
V.,
Dandara O., Goraş-Postică V. Educaţia centrată pe cel care învaţă: Ghid metodologic, CEP USM, Chişinău, 2009.
2.
Focşa-Semionov,
S. Învăţarea autoreglată: teorie şi aplicaţii educaţionale, Editura Epigraf, Chişinău, 2010.
3.
Neacşu,
I.
Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Editura Militară, Bucureşti, 1990.
4.
Mureşan,
P.
Învăţarea eficientă şi rapidă, Editura Ceres, Bucureşti, 1990.
5.
Pîslaru V., Papuc
L., Negură I. Construcţie şi dezvoltare curriculară, UPS „I.Creangă”, Chişinău, 2005.
Opţională:
1.
Rowntree,
D.
Învaţă cum să înveţi, E.D.P., Bucureşti, 1980.
2.
Negovan, V.
Psihologia învăţării, Editura Universitară, Bucureşti, 2007.
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Ciclul I - Licenţa
Denumirea cursului Studiul individual
Facultatea/ Pedagogie/
catedra responsabilă de curs Ştiinţe ale Educaţiei
Titular de curs Ţurcan L., lector univ.
Cadre didactice implicate Donţu A., lector univ.
e-mail a.dontsu@mail.ru
Codul
Număr de Anul Semestrul
Total
Total ore
cursului
credite
ore
contact direct
studiu individual
ECTS
S1.04.A.041
2
II
IV
60
30
30
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Studiu individual are menirea de a forma spiritul creativ al viitorului pedagog, capacitatea de autodezvoltare,
autoinstruire, utilizarea eficientă a surselor inovatoare. Obiectivul major al cursului îl constituie dezvoltarea curiozităț ii
ș tiinț ifice, spiritului de observare, a pasiunii pentru promovarea ș tiinț ei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Explicarea
problematicii cursului Studiu individual;
Identificarea
modalităț ilor de organizare ș i planificare a studiului individual;
Caracterizarea
disponibilităț illor motivaț ional-afective privind aspectele învăț ării individuale;
Elaborarea
criteriilor de evaluare a muncii individuale;
Formarea
atitudinii active faț ă de investigarea surselor informaț ionale.
Finalităţi de studii:
Să
definească
conceptele-cheie ale cursului;
Să
clasifice
tipurile ș i formele de învăț are;
Să caracterizeze
factorii motivaț iei învăț ării îndividuale;
Să
descrie
condiț iile de realizare a studiului individual;
Să
clasifice
metodele ș i tehnicile de muncă individuală;
Să
elaboreze
criterii de apreciere a muncii individuale.
Precondiț ii:
Studenț ii trebuie să cunoască conceptele de educaț ie, strategii, forme de instruire, obiective educaț ionale, autoeducaț ie,
autoinstruire.
Unităţi de conţinut
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Tema 1. Delimitări conceptuale.
Tema 2. Învăț area ca proces continuu.
Tema 3. Domenii ale autoreglării învăț ării.
Tema 4. Obiectivele studiului individual.
Tema 5. Conț inutul studiului individual.
Tema 6. Condiț iile de organizare ș i planificare a muncii individuale.
Tema 7. Strategii de evaluare a muncii individuale.
Strategii de predare & învăţare:
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup, elaborarea şi susţinerea
proiectului de tehnologie alternativă, consultarea surselor bibliografice de bază.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă - două probe: 1. Test; 2. Eseu tematic. Rezultatele evaluării formative constituie 60% din cota
notei finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Chicu
V.,
Dandara O., Goraș -Postică V. Educaț ia centrată pe cel care învaț ă: Ghid metodologic, CEP USM, Chiș inău,
2009.
2.
Focș aSemionov, S. Învăț area autoreglată: teorie ș i aplicaț ii educaț ionale, Editura Epigraf, Chiș inău, 2010.
3.
Neacș u,
I.
Metode ș i tehnici de învăț are eficientă, Editura Militară, Bucureș ti, 1990.
4.
Mureș an,
P.
Învăț area eficientă ș i rapidă, Editura Ceres, Bucureș ti, 1990.
5.
Pîslaru V., Papuc
L., Negură I. Construcț ie ș i dezvoltare curriculară, UPS „I.Creangă”, Chiș inău, 2005.
Opţională:
1.
Rowntree,
D.
Învaț ă cum să înveț i, E.D.P., Bucureș ti, 1980.
2.
Negovan,
V.
Psihologia învăț ării, Editura Universitară, Bucureș ti, 2007.

89

-

5.
6.
7.
8.
9.

Ciclul I - Licenț a
Denumirea cursului Educaț ia adulț ilor
Facultatea/ Pedagogie/
catedra responsabilă de curs Ș tiinţe ale Educaţiei
Titular de curs Oboroceanu Veronica, lector univ.
Cadre didactice implicate Bîrsan El., lector univ.
e-mail timusv@yahoo.fr, elena.birsan32@yahoo.com
Codul
Număr de
Anul
Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite
contact direct
studiu individual
ECTS
S1.04.A.042
2
II
IV
60
30
30
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Acest curs abordează problemele cu care se confruntă adulţii în activitatea de formare-dezvoltare pe parcursul perioadei
respective. La acest curs studenţii vor studia dimensiunile educaţiei adulţilor din perspectiva educaţiei permanente. Să-şi
modifice propria cunoaştere, sistemul judecăţilor de apreciere şi capacităţilor de acţiune. Necesitatea cursului de educaţie a
adulţilor din perspectivă psihosociologică constituie un continuum în sensul alimentării nevoii de informaţie.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- definirea termenilor de bază a educaţiei adulţilor;
- proiectarea şi realizarea conţinutului educaţiei adulţilor;
- utilizarea şi îmbinarea eficientă a metodelor abordate de educaţia adulţilor;
- implimentarea cunoştinţelor teoretice despre dezvoltarea tuturor rolurilor sociale pe care le
exercită orice individ;
Finalităţi de studii
- să definească termenii de bază ș i să identifice conţinuturile şi tendinţele de evoluţie a educaţiei;
- să determine factorii dezvoltării personalităţii;
- să descrie perioadele referente în care se realizează educaţia adulţilor;
- să identifice locul şi rolul pedagogiei sociale în cadrul ştiinţelor pedagogice;
- să stabilească direcţiile de acţiune în cadrul educaţiei adulţilor;
- să clasifice componetele educaţiei adulţilor;
- să proiecteze activităţi de formare-dezvoltare a personalităţii adulţilor;
- să elaboreze metodologia educaţiei adulţilor;
- să evalueze conţinutul educaţiei adulţilor;
- să valorifice conţinutul educaţiei adulţilor;
- să-şi asume responsabilitatea pentru dezvoltarea propriei personalităţi în contextul educaţiei pentru adulţi;
- să propună soluţii de optimizare a procesului de educaţie a adulţilor;
Precondiț ii
Studenţii trebuie să cunoască terminologia operaţională a cursului: educaţie, formare, vârstă, relaţii sociale, situaţii
educative, actori sociali etc. De asemenea să utilizeze adecvat metodologia corespunzătoare cursului.
Unităț i de conț inut
Tema 1. Educaţia adulţilor – componenta pedagogiei permanente.
Tema 2. Dimensiuni ale conceptului de educaţie a adulţilor: educaţia adulţilor, educaţia permanentă.
Tema 3. Educaţia de-a lungul întregii vieţi.
Tema 4. Corelaţia pedagogie socială - educaţia adulţilor.
Tema 5. Metodologia educaţiei adulţilor.
90

10. Tema 6. Evaluarea în educaţia adulţilor. Educabilitatea. Educaţia permanentă. Metode de educaţie a adulţilor.
11. Tema 7. Factorii dezvoltării şi formării fiinţei adulţilor: ereditatea, mediul şi educaţia.
12. Tema 8. Perfecţionarea procedeelor de educaţie a adulţilor.
Strategii de predare & învăţare:
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup, elaborarea şi susţinerea
proiectului de tehnologie alternativă, consultarea surselor bibliografice de bază.
Strategii de evaluare
Susț inerea a două probe, evaluări curente.
1.
lucrare scrisă. 2. PPT
Rezultatele evaluării curente vor constitui 60% din cota notei finale. Nota la examen va constutui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
1.
Cojocaru
V.Gh.
Calitatea în educaț ie. Managementul calităț ii.Cș iș inău: Tipografia centrală, 2007. 268 p.
2.
Cojocaru-Borozan
M., Papuc L., Sadovei L., Ovcerenco N. Fundamentele ș tiinț elor educaț iei. Manual universitar, Chiș inău:UPS
„Ion Creangă”. 2014. 446 p.
3.
Cozărescu
M.,
(coord), Formare în pedagogia socială,Bucureşti, 1999
4.
Cristea
m.,
Sistemul educaţional şi personalitatea. Ed. ARAMIS. Iaşi,1995
5.
Cristea S. Dicţionar
enciclopedic de termeni pedagogici. Editura Publishing House, Bucureşti. 2016. 831 p.
Cristea
S.,
6.
Cojocaru-Borozan M., Sadovei L., Papuc L. Teoria ș i praxiologia cercetării pedagogice, Bucureș ti: EDP. 2016. 398
p.
7.
Mayor F., Educaţia
pentru toţi:o provocare pentru anul 2000, în perspective,nr.76.vol.XX.Comisia Naţională a UNESCO,
Bucureşti,1995
8.
Moisu Al. Cum
învaţă adulţii E.D.P. Bucureşti:2000
9.
Niculau
A.
Didactica pentru toti. E.D.P.- Bucureşti:1998
10.
Niculau
A.,
Educaţia adulţilor:experienţe româneşti. Ediţie revăzută ș i adăugită. Iaşi:Polirom, 2004. 220 p.
11.
Popescu
T.
Educaţia adulţilor, E.D.P. Bucureș ti:1974.
12.
Posţan L.Conceptul
educaţiei pe parcursul vieţii:abordare motivaţională din perspectiva formării edulţilor.// „Didactica Pro..”nr. 1 (35),
februarie 2006, pp.18-21.
13.
Vinţanu
N.
Educaţia adulţilor.Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.-Bucureşti,1998.
14.
http://
almamater.md
15.
http://edu.md
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Educaţia pentru sănătate
Licenţă
Educaţia pentru sănătate
Pedagogie/ Ştiinţe ale Educaţiei
Calaraş Carolina lector univ.,

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Simcenco Irina, dr., lector univ., Donţu A., lector.

Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S1.04.A.045

Număr de
credite ECTS
6

Anul

Semestrul

Total ore

III

V

45

Total ore
Contact direct
Studiu individual
30
15

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Eucaţie pentru sănătate are menirea să formeze la studenţi atitudinea pozitivă faţă de modul sănătos de viaţă şi
competenţe privind cultura sănătăţii.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- a identifica reperele teoretice ale educaţiei pentru sănătate;
- a determina factorii nocivi asupra sănătăţii omului;
- a aplica formele şi metodologia de călire a organismului uman;
- a elabora regimul unei zile de muncă/de odihnă;
- a evalua un program de sănătate pentru un elev, un cadru didactic, o familie.
Finalităţi de studii
- reproducerea conceptelor de bază ale cursului;
- identificarea principiilor şi condiţiilor unui mod sănătos de viaţă;
- stabilirea formelor şi metodelor de călire a organismului;
- descrierea condiţiile esenţiale ce contribuie la fortificarea sănătăţii;
- estimarea rolului formelor şi metodelor de călire a organismului;
- argumentarea importanţei respectării regimului zilei;
- descrierea principiilor şi modalităţilor de combatere a deprinderilor negative (alcoolism, droguri, hipodinamie,
subalimentaţie, hiperalimentaţie etc.);
- elaborarea unui program de fortificare a sănătăţii pentru un elev/student.
Precondiţii
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Discipline anterior studiate: Pedagogia generală, Psihologia generală, Psihologia vârstelor, Managementul educaţional etc.
Studenţii trebuie să cunoască teoria, principiile, strategia, metodologia, formele educaţiei şi instruirei, particularităţile de
vîrstă şi psihologice ale copiilor. Să posede abilităţi de proiectare-organizare şi desfăşurare a activităţilor educative şi
didactice. Să elaboreze strategii de optimizare a procesului educaţional.
Conţinutul unităţilor de curs
1. Modul sănătos de viaţă şi educaţia pentru sănătate. Precizări şi delimitări conceptuale
2. Cultura fizică şi sănătatea. Călirea organismului şi echilibrul psihologic al omului
3. Cultura muncii intelectuale în contextul activităţii pedagogice şi sănătatea
4. Cultura şi igiena alimentaţiei. Nutriţia raţională şi sănătoasă
5. Cultura şi igiena locuinţei. Regimul vieţii/ zilei (elevului, cadrului didactic, managerului)
6. Modalităţi de profilaxie a maladiilor somatice şi infecţioase (la elevi şi cadre didactice)
7. Igiena sufletului. Sisteme de octotire a sănătăţii fizice şi spirituale ce au trecut proba timpului.
8. Curs de sinteză
Strategii de evaluare
Calitatea participării studenţilor în cadrul orelor practice - discuţii dezbateri, răspunsuri orale, realizarea unui program de
odihnă pentru un elev, familie, cadru didactic; elaborarea unui regim al zilei pentru elevii din gimnaziu, liceu; elaborarea
unui program de fortificare a sănătăţii pentru un student; consultarea surselor biliografice de bază, sumarizarea celor două
probe obligatorii şi evaluarea finală- examen.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Cristea
S.
Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Chişinău: Ed.Litera, 2003
2.
Cucoş
C.
Pedagogie şi axiologie. Bucureşti: EDP, 1995
3.
Cuzneţov
L.
Pedagogia şi psihologia familiei. Suport de curs. Chişinău: Ed. Primex-Com SRL, 2013
4.
Cuzneţov L. Jocul
copilului şi cultura educaţiei familiale. Chişinău: CEP USM, 2007
5.
Dumitrescu
M.
Dumitrescu S. Educaţie pentru sănătate mentală şi emoţională. Ghid metodologic pentru pregătirea cadrelor
didactice. Iaşi: Ed.Arves, 2005
6.
Educaţie
pentru
sănătate. Manual. Chişinău: Ed. ARC, 1997
7.
Popescu L. Stil de
viaţă sănătos. Un ghid de educaţie pentru sănătate. Oradea: Ed.Muntenia, 2010
Opţională:
1.
Cungi
C.,
Limousin, S. Metode şi tehnici de relaxare. Iaşi: Polirom, 2004
2.
Простомолотов,
В.Ф. Гигиена и тайны души. Бендеры: Изд. ИКТ, 1992
3.
Zepca I.,
Kolomeicenco I. ş.a. Igiena şi sanităria. Chişinău, 1993
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I - Licenț a
Ciclul
Denumirea cursului
Sociologia educaţiei
Pedagogie/
Facultatea/
Ș tiinţe ale Educaţiei
catedra responsabilă de curs
Bîrsan El., lector univ.
Titular de curs
Ţurcan L., Oboroceanu V.
Cadre didactice implicate
elena.birsan32@yahoo.com
e-mail
Codul
Număr de Anul
Semestrul
Total
Total ore
cursului
credite
ore
contact direct
studiu individual
ECTS
S.04.O.046 5
II
IV
150
75
75
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Sociologia educaţiei are ca obiectiv principal studierea şi analiza sociologică a educaţiei ca subsistem al
sistemului social global. Studierea acestui curs constitui un element stimulativ pentru cunoaşterea şi înţelegerea vieţii
sociale, a raporturilor dintre societate, educaţie şi om.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- a identifica bazele teoretice şi metodologice ale sociologiei educaţiei;
- a estima caracterul relaţiilor dintre educaţie şi societate în lumea contemporană şi al evoluţiilor sistemelor educaţionale;
- a determina problemele sociale şi educaţionale precum şi modalităţi de soluţionare;
- a utiliza tehnologiile comunicaţionale ce asigură o relaţionare eficientă între indivizi şi grupuri sociale.
Finalităţi de studii
- să definească conceptele cheie;
- să stabilirea funcţiile sociale ale instituţiilor educaţiei;
-să analizeze etapele de evoluţie a sociologiei;
- să stabilească legăturile sociologiei cu alte ştiinţe;
-să expună tendinţa de abordare a sociologiei educaţiei;
- să analizeze problematica cercetării sociologiei educaţiei;
- să aplice metodele de cercetare a sociologiei educaţiei;
- să interpreteze rolul educativ şi social al familiei, şcolii şi comunităţii;
- să participe activ la democratizarea sistemului de învăţământ.
Precondiț ii:
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe de la cursurile: Fundamentele ştiinţelor educaţiei; Didactica generală; Filosofia
educaţiei ş.a.
Unităț i de conț inut
Tema 1. Sociologia ca ştiinţă şi sociologia educaţiei.
Tema 2. Sociologia educaţiei - ramură a sociologiei generale.
Tema 3. Sociologia educaţiei în contextul ştiinţelor educaţiei.
Tema 4. Fenomenul educaţional – obiect de studiu al sociologiei educaţiei.
13. Tema 5. Metodologia cercetării sociologice în domeniul educaţiei.
14. Tema 6. Teorii şi tendinţe în sociologia educaţiei postmoderne.
15. Tema 7. Sistemul de învăţămînt ca subsistem al sistemului social. Reforma învăţămîntului în perioada de tranziţie.
Tema 8. Familia – àctor primar de educaţie şi socializare.
16. Tema 9. Parteneriatul familie-şcoală-comunitate.
17. Tema 10. Caracteristicile grupurilor educaț ionale.
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18. Tema 11. Curs de sinteză.
Strategii de predare & învăţare:
Conversaţia euristică, dezbaterea, studiul de caz, brainstorming, lucrul în grup, referatul ştiinţific, problematizarea, analiza,
sinteza.
Strategii de evaluare
Calitatea participării studenţilor în cadrul orelor practice: discuţii dezbateri, răspunsuri orale, consultarea surselor
biliografice de bază, sumarizarea celor două probe obligatorii (test, PPT) şi examen (oral).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bulgaru M. (coord.) Sociologie. Vol I-II Chişinău, 2003;
2. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Litera Educaţional. Bucureşti, 2010;
3. Mărginean I. Studii de sociologie, calitatea vieţii şi politici sociale. –Piteşti, 2004;
4. Popescu R. Introducere în sociologia familiei. Familia românească în societatea contemporană. Iaşi, polirom, 2009;
5. Sachelarie O.M.,(coord.), Bulgaru I., Langa Cl. Probleme de sociologia educaţiei. Ed.Universităţii din Piteşti,2002
6. Segalen M. Sociologia familiei. Iaşi, Polirom, 2011
7. Stănciulescu E.Sociologia educaţiei familiale.vol.I,II, Iaşi, Polirom, 2002
Opţională:
1.
Boudon R. Tratat de sociologie. – Bucureşti,
1997.
2.
Mihăilescu I. Sociologie generală. –
Bucureşti, 2000
3.
Jinga I., Istrate
E., Manual de pedagogie, ALL, Bucureşti 2008
4.
Papuc
L.
,
Cojocaru M., Sadovei L. Teoria educaţiei. Suport de curs. Editura UPS „I. Creangă” , Chişinău 2006.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S.04.O. 047

Număr de
credite ECTS
5

Pedagogie si limbs engleza
Licenț ă
Pedagogia comparată
Pedagogie/Ș tiinț e ale Educaț iei
Papuc L., conf. univ, dr.
lpapuc@yahoo.com

Anul

Semestrul

Total ore

2

4

150

Total ore
contact direct
Studiu individual
75
75

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul îș i propune dezvoltarea culturii pedagogice a studenț ilor prin abordarea metodologică comparată specifică a
politicilor educaţionale ,a sistemelor de învăţămînt şi a teoriilor pedagogice din diverse sisteme educaţionale . Vor fi
identificate şi analizate din perspectivă globală
principalele probleme şi tendinţe cu care se confruntă educaţia
contemporană la nivel mondial, prin comparaţie cu situaţia prezentă în învăţământul din R.Moldova .
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
principalelor evoluț ii ș i orientări in pedagogia comparată ;

interpretarea

analiza
comparativă a direcț iilor reprezentative de evoluț ii din domeniul politicilor ,sistemelor ș i practicilor
educaț ionale;
aplicarea unor
strategii metacognitive vizind metodologia specifică a abordării comparative;
integrarea
principiilor,conceptelor ,metodologiei ș i instrumentelor proprii pedagogiei comparate in sistemul valorilor
profesionale ale studenț ilor ;
analiza
comparativă a contribuţiilor pedagogilor la dezvoltarea ș tiinț elor pedagogice
Finalităţi de studii
metodologia specifică abordărilor comparative in ș tiinț ele educaț iei;

să opereze cu

să emită ipoteze
care să intrevadă soluț ii de optimizare a situaț iilor problematice în urma analizelor comparative;
să modelizeze
dimensiuni de reformare a sistemului naț ional de educaț ie in rezultatul unor analize comparative relevante
ș i consistente a sistemelor educaț ionale;
Precondiț ii
Cunoș tinț ele obț inute la Fundamentele pedagogiei conferă posibilitatea de a opera cu termeni şi concepte din domeniul
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educaț iei. Sunt necesare competente referitoare la analiza si comentariul de text, interpretare si relationare a cunostintelor,
elaborare de eseuri, procesare, comparare si sistematizare a cunoș tintelor .
Conț inutul unităț ilor de curs
1. Geneza ș i stadiul actual al educaț iei comparate (Etapa preș tiinț ifică. Invăț ămîntul din străinătate. Elaborarea
sistematică. Contribuț ia organismelor internaț ionale cu referire directă la educaţie: UNESCO, OCDE, Consiliul Europei,
Comisia Europeană)
2. Metodologia educaț iei comparate (Principalele abordări metodologice. Elemente ale procesului metodologic in
educaț ie. Unităț i de comparat:comparaț ii internaț ionale, comparaț ii intra-naț ionale, comparaț ii supranaț ionale.Fazele cercetării comparative. Metode ș i tehnici auxiliare).
3. Abordarea comparativă a politilor educaț ionale ș i a sistemelor de învăț ămînt (Politici educaț ionale europene
versus politici educaț ionale nord-americane. Sisteme de invăț ămînt din Uniunea Europeană: aspecte comune ș i deosebiri).
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului şi calităț ii participării a studenţilor în cadrul seminariilor: activitate
aplicativă prestată de student, discuţii, dezbateri, răspunsuri orale,eseu-analiză,referat,test de cunoș tinț e scris. Probe de
evaluare : Evaluare 1: test; Evaluare 2: test. Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. Evaluarea
finală – examen- lucrare de analiză comparativă a două sisteme de învăț ămînt utilizind metodologia specifică abordărilor
comparative in ș tiinț ele educaț iei. Evaluarea finală – examen- lucrare de analiză comparativă a două sisteme de
învăț ămînt utilizind metodologia specifică abordărilor comparative in ș tiinț ele educaț iei. Nota de la examen va
constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1.Garrido Garcia, Fundamente ale educaţiei comparate, EDP., 2001
1.
Landsheere G,
Istoria universală a pedagogiei comparate, E.D.P., Bucureș ti, 1992.
2.
Ungureanu
D.,Pedagogie comparată (note de curs) Editura MirtonTimiţoara.,2001.
3.
Papuc
L.Epistemologia şi praxiologia curriculumului pedagogic universitar. Tip. Cent., Chişinău 2005
Opţională:
1.
1.Delors, J.,
Comoara lăuntrică. Raporul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI, Iaşi, Ed.
Polirom, 2000
2.
2.Mihăilescu I.,
Sisteme de învăţămînt superior în Europa Centrală şi Est, EDP, 1997
3.
Cristea, S., (2000),
Dicţionar de pedagogie, Ed. Litera – Litera Inernaţional, Chişinău- Bucureşti
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S2.04.O.048

Număr de
credite ECTS
6

Pedagogie ș i limba engleză
I (licenţă)
Limba engleză şi comunicare
Catedra Limba Engleză
Petriciuc LIlia, lector superior ; Tatiana Creavcenco, lector superior ;
Ș chiopu Lucia, lector superior ; Gangan Olesea, lector universitar ; Baltag
Veronica, lector universitar ; Covaliov Olga, lector superior
Petriciuc LIlia, lector superior ; Tatiana Creavcenco, lector superior ;
Ș chiopu Lucia, lector superior ; Gangan Olesea, lector universitar ;
Covaliov Olga, lector superior
barbalat1@hotmail.com, gangan.olesea@gmail.com,
lilia22.wishes@yahoo.com, tatianacravchenco@yahoo.com

Anul

Semestrul

II

IV

Total ore
180

Total ore
contact direct
Studiu individual
120
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii: Curriculum la cursul Limba engleză ș i comunicare
este realizat după modelul de proiectare de curriculum modular. Fiecare modul vizează dezvoltarea unui set de competenț e
punînd accent pe competenț ele de ascultare, citire, scriere ș i vorbire.
Competenț ele specifice din fiecare modul au fost astfel elaborate încît parcurgerea lor să asigure, pînă la finalul
programului atingerea tuturor criteriilor de performanț ă în concordanț ă cu condiț iile de aplicabilitate descrise în cadrul
Cadrului European Comun de Referinț ă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e dezvoltate în cadrul cursului:
Cunoș tinț e :
Să
cunoască
structurile gramaticale de bază;
Să
definească
unităț ile lexicale, gramaticale, fonetice;
Să
însuș ească
vocabularul de specialitate.
Abilităț i:
Să
interpreteze
ș i să identifice sensul global al mesajelor audiate;
Să participe la
discuț ii, dezbateri în timpul orelor de limba engleză;
Să creeze ș i
prezinte mesaje scrise ș i orale;
Să relateze
conț inutul textelor citite;
Să relateze,
argumenteze clar opiniile personale vis-à-vis de textul citit, audiat;
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-

cu uș urinț ă cunoș tinț ele ș i strategiile metacognitive în domenii particulare;

-

diverse mesaje audiate ș i să descrie situaț ii concrete.
Atitudini:

Să implementeze
Să înț eleagă

Să
formeze
competenț e de analiză contrastivă a sistemelor de învăț ămînt din Republica Moldova, S.U.A ș i Marea Britanie;
Să
comunice
eficient prin adaptarea vorbirii la partricularităț ile auditoriului;
Să
dezvolte
comunicarea interpersonală, relaț ionarea în echipă ș i să-ș i asume roluri specifice;
Să
dezvolte
interesul pentru studiul limbii engleze ș i civilizaț iei anglo-americane.
Finalităţi de studii
Finalităț i de studii realizate la finele cursului:
Obiectivul general al cursului: formarea ș i dezvoltarea următoarelor competenț e: lingvistică, sociolingvistică,
pragmatică.
Obiectivele specifice:
Formarea
abilităț ilor de comunicare orală ș i scrisă;
Dezvoltarea
capacităț ii de receptare a textului audiat ș i reproducerea acestuia;
Redactarea
mesajelor de diferite tipuri;
Relatarea clară
ș i fluentă oral ș i în scris a experienț ei personale sau imaginare;
Rezumarea în
scris a informaț iilor citite sau audiate;
Extinderea
vocabularului activ;
Conș tientizarea particularităț ilor specifice ale sistemului limbii engleze.
Precondiţii
Precondiț ii de curriculum: nu este cazul.
Precondiț ii de competenț e: studentul trebuie să aibă un bagaj lexical ș i cunoș tinț e la nivel începător (A1).
Unităţi de curs
-

-

What Makes all people keen ?
Travelling and sightseeing
Music and Ballet in Great Britain
The Infinitive
The British Isles
Judging by appearances
Describing a house
Slow down, you move too fast
Phrasal Verbs
The Gerund
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The Participle
Noun Formation
Jobs
Relative clauses defining and non defining
Can we make our own luck ?
Heroes
Reported Speech
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Strategii de predare învăț are: conversaț ii, discuț ii pe tema ideilor din text
- organizarea informaț iilor din text;
- exerciț ii de formulare a unor întrebări de control sau întrebări la textul receptat;
- alcătuirea propoziț iilor folosind cuvinte noi;
- completarea formularelor cu date personale, informaț ii cheie, etc;
- exerciț ii de completare a unor texte lacunare, de identificare;
- descrieri simple cu suport verbal (întrebări, cuvinte de sprijin) ș i/ sau imagini;
- joc de rol, interviuri, simulări;
- prezentări orale, scrise.
Strategii de evaluare
Strategii de evaluare: Evaluarea curentă în cadrul lecț iilor de limba engleză trebuie văzută ca o parte integrantă a predării
ș i învăț ării personalizate a limbii engleze. Monitorizarea, supervizarea continuă a progresului studenț ilor pedagogi are
loc sub forma de observaț ii, comentarii, discuț ii pe baza performanț ei studenț ilor menț inînd în permanenț ă un
caracter pozitiv (focalizat pe identificarea reuș itelor) ș i constructiv. Studenț ii vor fi implicaț i activ în procesul de
evaluare continuu, prin completarea testelor, fiș elor de autoevaluare, discutarea rezultatelor, stabilirea cursului de acț iune
pentru îmbunătăț irea rezultatelor personale.
Pentru evaluarea formativă a achiziț iilor studenț ilor, se recomandă utilizarea următoarelor metode ș i
instrumente:
• Jurnale reflexive completate la intervale regulate;
• Observarea sistematică;
• Testări periodice;
• Proiectul individual sau de grup;
• Evaluarea finală de modul se va desfăș ura printr-o probă scrisă tip test, prin care studentul demonstrează abilităț i de
receptare a mesajului ș i să realizeze diverse însărcinări (deducă semnificaț ii, să utilizeze expresii, să redacteze mesaje).
Examenul de la sfîrș itul semestrului prin probă orală, la care studentul demonstrează că este capabil să reacț ioneze ș i să
stabilească legături între mesaje, să identifice componentele logice, să enunț e ș i să argumenteze opiniile personale, să
utilizeze vocabularul de specialitate, să relateze consecutivitatea desfăș urării evenimentelor.
Bibliografie
Bibliografie:
1. Аракин В. Д. - Практический курс английского языка. 2 курс. Владос, 2008. 215p.
2.Cadrul European Comun de Referinț ă pentru Limbi: învăț are, predare, evaluare,” Consiliul Europei, 1998, 2000
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/Languages/Language_Policy/Common_Framework_of_Reference/de
fault.asp
3. Oxenden C., Christina Latham-Koenig. New English File, Oxford University Press, Pre intermediate (B1), 2006. 145p.
4. English Language Portfolio, http://culture2.coe.int/portfolio
5. Murphy R. English Grammar in use. Fourth edition, Cambridge University Press, 2012. 399p.
6. Nicolaev E., Ș chiopu L, Rusu I. English Lexicology. Suport de curs: Tipografia UPS „Ion Creangă”, Chisinău 2015. 168 p.
7. Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004 – 2006” . Communication from the
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Commission of the European Communities, Brussels, 24.07.2003 “Good Assessment Practice in Modern Foreign
Languages,” Ofsted, HMI 1478, © Crown copyright 2003.
8. English Through Reading, Т. Дроздова, Антология, Санкт – Петербург, 2006
9. A Practical guide to the teaching of English as a second foreign language, Rivers, W., Temperley, M, 1979 New York:
Oxford University Press.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate

Pedagogie şi Limba Engleza
Licenţă
Metodologia activitatii educative cu tinerii
Facultatea şi Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
Yu. Ilaşcu, conf. univ.
Davidescu Elena, lector superior

e-mail tipograf_iurie@yahoo.com
Codul
cursului
F.05.A.051

Număr de
credite
ECTS
5

Anul

Semestrul

Total ore
contact direct

3

5

150

75

Total ore
Studiu individual
75

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Metodologia activităţii educative cu tinerii familiarizează studenţii cu specificul activităţii lucrătorului de tineret, cu
problemele ce se confruntă tinerii din Republica Moldova. Funcţionarul responsabil de activitatea cu tinerii este o
persoană care sprijină tinerii, îi ajută să înveţe lucruri noi despre ei înşişi, despre alţii şi despre societate în general, prin
activităţi de educaţie non-formală care combină distracţia cu provocarea şi cu instruirea.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- cunoaşterea conceptelor de bază ale cursului;
- descrierea specificului profesiei de „lucrător de tineret”;
- evaluarea iniţială a problemelor cu care se confruntă tinerii din RM;
- proiectarea activităţilor curente destinate tinerilor;
- formarea competenţelor necesare unui lucrător de tineret.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- cunoaştere:
- să descrie profesia de „lucrător de tineret”;
- să cunoască conţinutul activităţilor organizate cu tinerii;
- să identifice probleme cu care se confruntă tinerii din RM;
- aplicare:
- să explice conceptele din Legea cu privire la tineret şi legislaţia muncii;
- să proiecteze activităţi curente destinate tinerilor;
- să analizeze diversitatea serviciilor pentru tineri;
- să selecteze activităţi practice destinate tinerilor;
- integrare:
- să elaboreze proiecte pentru soluţionarea problemelor tinerilor;
- să explice „puterea” tineretului în schimbările din societate;
- să ilustreze posibilităţi de angajare în câmpul muncii a tinerilor şomeri;
- să propună strategii de integrare profesională a tinerilor.
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Precondiț ii
Metodologia intervenţiei sociale, psihologia generală, sociologia – discipline studiate în nivelul liceal. Studenţii trebuie să
cunoască metode de învăţare eficientă, să utilizeze strategii de comunicare eficientă.
Unităț i de curs
1. Educaţia tineretului: realitate, controverse şi politici
2. Problematica tinerilor din Republica Moldova
3. Caracteristicile profesionale ale lucrătorul de tineret: descrierea profesiei
4. Principalele tipuri de servicii destinate tinerilor
5. Metodologia proiectării activităţilor cu tinerii
6. Asistenţa socială a tinerilor predispuşi spre recidive ale legislaţiei
7. Servicii psihosociale oferite tinerilor cu afecţiuni grave şi incurabile
8. Profilaxia comportamentală în centrele de reintegrare socială pentru tineri
9. Educaţa tineretului în epoca cunoaşterii: globalizare, informatizare
10. Reevaluarea naţionalului şi internaţionalului din educaţia tinerilor, în contextul globalizării
11. Dimensiunea tehnologică a procesului educativ orientat spre tineri
12. Impactul utilizării îndelungate a calculatorului asupra dezvoltării tânărului
13. Proiectarea procesului educativ centrat pe cel ce învaţă, în instituţia de învăţămînt
14. Profilul şi caracteristicile şcolii prietenoase cu cel ce învaţă, în instituţia de învăţămînt
15. Valorificarea potenţialului creativ al tinerilor, în cadrul ONG-lor şi voluntariatului
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Explicaţia; prelegerea cu oponent; exerciţiul; jocuri de rol, vizite la centre de îngrijire a minorilor.
Strategii de evaluare
Strategii de evaluare:
Evaluarea curentă (formativă) şi finală:
- evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice: probe obligatorii (teste cu barem)
- evaluare finală: Examen.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Asistenta sociala a persoanelor în dificultate, Chişinău, 2002
2. Asistenţa socială în contextul transformărilor din Republica Moldova, Chişinău, 2008
3. Ghid de implementare a standardelor minime de calitate pentru centrele de tineret, Chişinău, 2006.
4. Ghid metodologic pentru organizarea centrului prietenos tinerilor, Chişinău, 2004
5. Ghidul educatorului de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA, Chişinău, 2003
6. Ghidul lucrătorului de tineret: repere pentru reuşită, Chişinău, 2006
7. Includerea socială a tinerilor. Ghidul lucrătorului de tineret, Chişinău, 2004
8. Legea cu privire la tineret, nr.279-XIV din 11 februarie 1999
Opţională:
1. Arta dezvoltării relaţiilor interumane /Trad. Irina-Margareta Nistor, Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2000.
2. Buzducea Doru, Aspecte contemporane în asistenţa socială, Iaşi, Editura Polirom, 2005
3. Educaţie pentru dezvoltare. Ghidul voluntarului, Chişinău, 2002
4. Enăchescu C., Tratat de conflictologie, Polirom, Iaşi, 2005
5. Managementul voluntarilor, Ghid pentru lideri, Chişinău, 2002
6. Mărginean I., Tineretul deceniului unu. Provocările anilor 90, Bucureşti, 1996
7. Organizarea activităţilor cu tinerii vulnerabili: Suport de curs pentru stagiul de formare formatori, Chişinău, 2005
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
U.05.A.052

Număr de
credite ECTS
3

Pedagogie ș i limbă engleză
I
Ș tiinț e filosofice
Catedra Ș tiinț e Filosofice Ș i Economice
Buzinschi Elena, doctor în pedagogie, conferenț iar universitar
S.Roș ca, M.Saboș ciuc
nutel@list.ru

Anul

Semestrul

Total ore

III

V

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Ș tiinț e filosofice va contribui la formarea unei concepţii adecvate despre lume, la pregătirea teoretică ș i
metodologică a specialistului cu studii universitare; va ajuta la orientarea în multiplicitatea şi diversitatea fenomenelor
naturale şi sociale din lume; va orienta spre studierea modalităț ilor de gândire ș i investigare, formată dintr-un ansamblu
de noț iuni ș i idei, care tinde să cunoască ș i să înț eleagă sensul existenț ei sub aspectele sale cele mai generale, o
concepț ie generală despre lume ș i viaț ă. Disciplina nominalizată va contribui la formarea unui sistem analitic de
cugetare, deprinderilor de cugetare logică, să participe la discuț ii, polemici, la sintetizarea ideilor ș i valorilor generalumane.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaşterea noţiunilor, categoriilor, limbajului filosofic.
Studierea domeniilor filosofiei: Ontologia, Gnoseologia, Praxiologia, Axiologia, Antropologia, Istoriei filosofiei etc..
Cunoaşterea funcţiilor filosofiei: cognitive, educative, metodologice, axiologice, de generalizare, de prognozare etc.
Studierea metodelor filosofice: socratică, dialectică, fenomenologică, hermeneutică, raţionalismului critic, analizei
lingvistice etc.
Conceperea problemei omului, a relaţiilor umaniste, inclusiv, a libertăţii, a creativităţii şi a culturii elevului, studentului,
pedagogului.
Cursul de Ştiinţe filosofice va contribui la formarea concepţiei despre lume a viitorului specialist pedagog; la pregătirea lui
metodologică şi spirituală.
Analiza comparativă a concepţiilor educaţionale, etice ale marilor gânditori pe parcursul secolelor.
Se creează şi se dezvoltă gândirea analitică cu privire la relaţiile sociale, spirituale, politice şi economice la etapa
contemporană.
Ştiinţele filosofice contribuie la realizarea standardelor de formare profesională în învăţământul universitar.
Finalităţi de studii
Să înţeleagă conexiunea dintre filosofie şi disciplinele de specialitate: pedagogie, psihologie, istorie, filologie etc..
În rezultatul studierii Ştiinţelor filosofice viitorul specialist cu studii universitare va avea o pregătire teoretică, metodologică
şi spirituală; va dispune de o viziune constructivă, realistă de analiză şi sinteză a vieţii contemporane.
Studentul de azi, specialistul de mâine, concepe că filosofia ocupă locul central în contextul culturii spirituale, creează şi
dezvoltă personalitatea pedagogului.
Să opereze cu noţiunile, categoriile, concepţiile filosofice necesare formării gândirii, culturii şi educaţiei spirituale.
Să fie capabili să aplice cunoştinţele, competenţele acumulate în scopul dezvoltării profesionale continui.
Să aplice metodele şi formele dialogului, polemicii, comunicării în procesul activităţii în învăţământul public: gimnaziu,
liceu, colegiu, universitate.
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Precondiț ii
- Cunoș tinț ele obț inute prin predarea cursurilor de Pedagogie generală, Psihologie generală, Istorie universală, Istoria
culturii, Bazele micromacroeconomie, Ș tiinț e politice etc.
- În cadrul disciplinelor nominalizate sunt analizate probleme ce ț in de studierea termenilor om, conș tiinț ă,
individualitate, cultură, civilizaț ie, valoare etc.
- Formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de a elabora un referat, a căuta ș i rezuma sursele
bibliografice, de organizare independentă a activităț ii de învăț are.
Unităț i de curs
1. Filosofia în contextul spiritualităţii umane.
2. Logica. Însemnătatea ei şi raportul cu alte ştiinţe.
3. Istoria filosofiei: filosofia antică, filosofia medievală, filosofia modernă, filosofia română, filosofia
contemporană.
4. Ontologia
5. Gnoseologia. Cunoaşterea ştiinţifică.
6. Praxiologia. Conţinutul şi structura acţiunii umane.
7. Axiologia
8. Antropologia. Problema educaţiei în filosofie.
Strategii de predare ș i învăţare
1. Prelegere interactivă prin expunere, explicare cu aplicarea TIC.
2. Prelegerea clasică.
3. Dezbatere.
Strategii de evaluare
Ev. Iniț ială: prezentări orale, participări la dezbateri, comunicări, referate etc.
Ev. formativ-continuă: evaluări curente scrise la temele: gândirea filosofică în perioada antică, gândirea filosofică în
perioada medievală.
Ev. sumativ-cumulativă/finală: examen oral.
Bibliografie
Obligatorie:
1. I.Humă, Introducere în filosofie, Iaşi, 1992.
2. N.Bagdasar, Bogdan, Narly, Antologie filosofică. Filosofi străini. Chiş., 1995.
3. E.Puhă, Introducere în filosofie, Iaşi., 1993.
4. Filosofie, Ed.Didactică şi Pedagogică, 1991.
5. Jeanne Hersch, Mirarea filosofică. Bucureș ti, 1994.
6. Gh.Al.Cazan, Introducere în filosofie: filosofia antică, filosofia medievală, filosofia modernă până la Kant.
Bucureș ti, 2006.
Opţională:
1. Capcelea, Filosofia, Chiş., 2005.
2. Vlăduț escu Gh., O istorie a ideilor filosofice. Bucureș ti, 1990.
3. S.Roşca, Din istoria gândirii filosofice. Chişinău, 1998.
4. Problema educaţiei în filosofie, Chişinău, 2003.
5. S.Roşca, V.Cuşcă, Gândirea filosofică din Europa occidentală sec. XVII-XVIII, Chiş., 1993.
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Ciclul I - Licenț a
Denumirea cursului Comunicarea asertivă
Facultatea/ Pedagogie/
catedra responsabilă de curs Ș tiinţe ale Educaţiei
Titular de curs Bîrsan El., lector univ.
Cadre didactice implicate
e-mail elena.birsan32@yahoo.com
Codul
Număr de Anul Semestrul
Total
Total ore
cursului
credite
ore
contact direct
studiu individual
ECTS
S1.05.A.054
3
III
V
90
45
45
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina de studiu Comunicarea asertivă va asigura consolidarea cunoştinţelor în domeniul ştiinţelor educaţiei şi va
contribui la formarea competenţelor profesionale şi a competenț ei de comunicare asertivă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- definire a conceptului de comunicare asertivă;
- descriere a tipurilor de comunicare asertivă, pasivă şi agresivă în comunicarea profesională;
- monitorizare a comunicării intrapersonale şi interpersonale;
- elaborare a strategiilor de optimizare a comunicării asertive a cadrelor didactice;
- manifestare a competenţei de comunicare asertivă;
- respectare a principiilor comunicării asertive;
- evaluare a comportamentului asertiv al cadrelor didactice.
Finalităţi de studii
- să identifice specificul comunicării asertive a cadrelor didactice;
să descrie funcţiile şi principiile comunicării asertive;
- să valorifice dimensiunile comunicării asertive în discursul pedagogic;
- să formuleze obiective de dezvoltare a competenţei de comunicare asertivă;
- -să elaboreze un program individual de autodezvoltare a competenţei de comunicare asertivă;
- să evalueze gradul de formare a competenţei de comunicare asertivă utilizînd indicatorii şi criteriile specifice
comunicării asertive;
- - să utilizeze descriptorii de performanţă în autoevaluarea nivelului de formare pentru comunicarea asertivă a
studenţilor pedagogi.
Precondiț ii:
Pentru însuşirea temeinică a cursului licenţiaţii au nevoie de cunoştinţele acumulate la Cultura comunicării pedagogice;
Etica pedagogică.
Unităț i de conț inut
1. Incursiune în evoluţia conceptului comunicare asertivă.
2. Funcţiile şi principiile comunicării pedagogice asertive.
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3. Paradigme ale asertivităţii profesionale.
4. Strategii de dezvoltare/optimizare a comunicării asertive.
5. Evaluarea comunicării asertive. Indicatori, criterii şi descriptori de performanţă.
6. Impactul comunicării asertive asupra dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.
7. Metodologia comunicării asertive.
8. Ascultarea activă.
9. Curs de sinteză.
Strategii de predare & învăţare:
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup, elaborarea şi susţinerea
proiectului de tehnologie alternativă, consultarea surselor bibliografice de bază, tehnica “discului defect”, etc.
Strategii de evaluare
Se apreciază gradul şi calitatea participării licenţiaţilor în cadrul seminariilor: discuţii, dezbateri, răspunsuri orale;
consultarea surselor bibliografice; evaluări curente: elaborarea eseurilor tematice (I probă); elaborarea programului de
autodezvoltare a competenţei de comunicare asertivă (a II-a probă). Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota
notei finale.
Examen - Evaluarea finală constă din nota obţinută la examen (40 %) şi suma notelor de la evaluările curente (60 %).
Examenul prevede testarea orală în baza subiectelor elaborate în conformitate cu conţinutul cursului în cadrul căruia
studenţii vor fi puşi în situaţia de a analiza, compara, asocia şi reflecta asupra conţinuturilor propuse.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bîrsan El. Comunicarea asertivă. Ghid metodologic. Chişinău. 2013. 130 p.
2. Marinescu V. Introducere în teoria comunicării. Modele şi aplicaţii. Editura: C.H.Beck; Bucureşti, 2011. 343 p.
3. Cojocaru M. Comunicare relaţională. Suport de curs pentru studii licenţă.Chişinău, 2009. 69 p.
4. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoţionale. Chişinău: Tipografia UPS “Ion Creangă”, 2010. 239 p.
5. Coman A. Tehnici de comunicare : proceduri şi mecanisme psihosociale,Ed. C.H. Beck,Bucureşti, 2008. 143 p.
6. Dumitraş R., Talpă A. //,,L assertivite”(Stare pozitivă, în situaţie de conflict, în comunicarea
profesională)Economica.Revistă ştiinţifico-didactică nr.4(68)/2009. 87p.
7. Grecu E. D. //Revista Învăţământul preşcolar nr. 1-2 2009, Asertivitatea ca vector de îmbunătăţire a
selfmanagementului//
8. Gavril O. Asertivitate de la abilitate la competenţă. Iaşi: Performantica, 2002. 216 p.
9. Lungu V. Rolul comunicării asertive în asigurarea unui climat instituţional favorabil. În: Studia Universitas nr.5,
Chişinău, 2007. 320 p.
10. Ianioglo M. Formarea competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic.Teză de
doctor în pedagogie.Chişinău ,2012. 324 p.
11. Sadovei L. Competenţa de comunicare didactică. Repere epistemologice şi metodologice. Chişinău: Tipografia UPS
“Ion Creangă”, 2009. 172 p.
Opţională:
1. Pânişoară I. Comunicarea eficientă, Ed. a 3-a,rev. Polirom, Iaşi, 2008. 418 p.
2. Roco M. Creativitate şi inteligenţă emoţională. Iaşi,Polirom,2004. 245 p.
3. Prutianu Şt. Antrenamentul abilităţilor de comunicare, Ed. Polirom, Iaşi, 2005. 283 p.
4. Botnari V. Ianioglo M., Mediul multietnic – solicitant al competenţei de comunicare asertivă. În: Studia
Universitatis, 2009, nr.5 (25), p. 75-81.
5. Dinu M. Comunicarea-repere fundamentale, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 2007. 273 p.

108

Ciclul I - Licenț a
Denumirea cursului Asertivitatea pedagogică
Facultatea/ Pedagogie/
catedra responsabilă de curs Ș tiinţe ale Educaţiei
Titular de curs Bîrsan El., lector univ.
Cadre didactice implicate
e-mail elena.birsan32@yahoo.com
Codul
Număr de Anul Semestrul
Total
Total ore
cursului
credite
ore
contact direct
studiu individual
ECTS
S1.05.A.055
6
III
V
90
45
45
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina de studiu Asertivitatea pedagogică este inclusă în programul de studii studenţilor din anul III în semestrul V
cu statut opţional. Conţinuturile disciplinei de studiu vor asigura consolidarea cunoştinţelor în domeniul ştiinţelor educaţiei
şi vor contribui la formarea competenţelor profesionale şi a competenț ei de comunicare asertivă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- definire a conceptului de asertivitate pedagogică, comunicare asertivă;
- descriere a tipurilor de comunicare asertivă, pasivă şi agresivă în comunicarea profesională;
- monitorizare a comunicării intrapersonale şi interpersonale;
- elaborare a strategiilor de optimizare a comunicării asertive a cadrelor didactice;
- manifestare a competenţei de comunicare asertivă;
- respectare a principiilor comunicării asertive;
- evaluare a comportamentului asertiv al cadrelor didactice.
Finalităţi de studii:
- să identifice specificul comunicării asertive a cadrelor didactice;
- să descrie funcţiile şi principiile comunicării asertive;
- să valorifice dimensiunile comunicării asertive în discursul pedagogic;
- să formuleze obiective de dezvoltare a competenţei de comunicare asertivă;
-să elaboreze un program individual de autodezvoltare a competenţei de comunicare asertivă;
- să evalueze gradul de formare a competenţei de comunicare asertivă utilizînd indicatorii şi criteriile specifice comunicării
asertive;
- să utilizeze descriptorii de performanţă în autoevaluarea nivelului de formare pentru comunicarea asertivă a studenţilor
pedagogi.
Precondiț ii:
Pentru însuşirea materiei de studiu, licenţiaţii au nevoie de cunoştinţele căpătate în urma cursului Cultura comunicării
pedagogice; Fundamentele ştiinţelor educaţiei; Didactica generală.
Unităț i de conț inut
Tema 1. Incursiune în evoluţia conceptului comunicare asertivă şi asertivitate pedagogică.
Tema 2. Funcţiile şi principiile comunicării pedagogice asertive.
Tema 3. Paradigme ale asertivităţii profesionale.
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Tema 4. Strategii de dezvoltare/optimizare a comunicării asertive.
Tema 5. Evaluarea comunicării asertive. Indicatori, criterii şi descriptori de performanţă.
Tema 6. Impactul comunicării asertive asupra dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.
Tema 7. Metodologia comunicării asertive.
Tema 8. Ascultarea activă.
Tema 9. Curs de sinteză.
Strategii de predare & învăţare:
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup, elaborarea şi susţinerea
proiectului de tehnologie alternativă, consultarea surselor bibliografice de bază.
Strategii de evaluare
Se apreciază gradul şi calitatea participării licenţiaţilor în cadrul seminariilor: discuţii, dezbateri, răspunsuri orale;
consultarea surselor bibliografice; evaluări curente: elaborarea eseurilor tematice (I probă); elaborarea programului de
autodezvoltare a competenţei de comunicare asertivă (a II-a probă). Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota
notei finale.
Examen - Evaluarea finală constă din nota obţinută la examen (40 %) şi suma notelor de la evaluările curente (60 %).
Examenul prevede testarea orală în baza subiectelor elaborate în conformitate cu conţinutul cursului în cadrul căruia
studenţii vor fi puşi în situaţia de a analiza, compara, asocia şi reflecta asupra conţinuturilor propuse.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bîrsan El. Comunicarea asertivă. Ghid metodologic. Chişinău. 2013. 130 p.
2. Marinescu V. Introducere în teoria comunicării. Modele şi aplicaţii. Editura: C.H.Beck; Bucureşti, 2011. 343 p.
3. Cojocaru M. Comunicare relaţională. Suport de curs pentru studii licenţă.Chişinău, 2009. 69 p.
4. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoţionale. Chişinău: Tipografia UPS “Ion Creangă”, 2010. 239 p.
5. Coman A. Tehnici de comunicare : proceduri şi mecanisme psihosociale,Ed. C.H. Beck,Bucureşti, 2008. 143 p.
6. Dumitraş R., Talpă A. //,,L assertivite”(Stare pozitivă, în situaţie de conflict, în comunicarea
profesională)Economica.Revistă ştiinţifico-didactică nr.4(68)/2009. 87p.
7. Grecu E. D. //Revista Învăţământul preşcolar nr. 1-2 2009, Asertivitatea ca vector de îmbunătăţire a
selfmanagementului//
8. Gavril O. Asertivitate de la abilitate la competenţă. Iaşi: Performantica, 2002. 216 p.
9. Lungu V. Rolul comunicării asertive în asigurarea unui climat instituţional favorabil. În: Studia Universitas nr.5,
Chişinău, 2007. 320 p.
10. Ianioglo M. Formarea competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic.Teză de
doctor în pedagogie.Chişinău ,2012. 324 p.
11. Sadovei L. Competenţa de comunicare didactică. Repere epistemologice şi metodologice. Chişinău: Tipografia UPS
“Ion Creangă”, 2009. 172 p.
Opţională:
1. Pânişoară I. Comunicarea eficientă, Ed. a 3-a,rev. Polirom, Iaşi, 2008. 418 p.
2. Roco M., Creativitate şi inteligenţă emoţională. Iaşi,Polirom,2004. 245 p.
3. Prutianu Şt. Antrenamentul abilităţilor de comunicare, Ed. Polirom, Iaşi, 2005. 283 p.
4. Botnari V. Ianioglo M., Mediul multietnic – solicitant al competenţei de comunicare asertivă. În: Studia
Universitatis, 2009, nr.5 (25), p. 75-81.
5. Dinu M. Comunicarea-repere fundamentale, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 2007. 273 p.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Pedagogie ș i Limbă Engleză
Licenț ă
Liderismul ș i angajamentul civic
Catedra Ș tiinț e ale Educaț iei
Ț ărnă Ecaterina, doctor în pedagogie, conferenț iar universitar
ec.tarna@gmail.com

Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

S1.05.O.056

4

3

5

Total ore

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv vizează managementul educaț ional ș i este necesar studenț ilor în orientarea practicii de leadership.
Liderii educaț ionali se află în relaț ie directă cu capacitatea de a influenț a comportamentul elevilor. În special, cursul
gravitează în jurul unor acț iuni de tipul stabilirii obiectivelor în angajamentul civic, organizării, motivării ș i
comunicării, evaluării ș i dezvoltării potenț ialului elevilor. Cursul vizează formarea ș i dezvoltarea capacităț ilor de
înț elegere ș i de aplicare a liderismului ș i a democraț iei la nivelul principiilor sale valorice de conducere socială
eficientă în angajamentul civic.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Distincț ia termenilor necesari cunoaș terii liderismului ș i angajamentului civic.
Dezvoltarea abilităț ilor de identificare ș i manifestare a competenț elor de lider
Identificarea propriilor structuri de control asupra comportamentului ș i trăsăturilor de personalitate care generează
dezvoltarea liderismului.
Specificarea diferenț elor individuale ca mod de structurare a personalităț ii liderului carismatic.
Analiza factorilor favorizanț i în dezvoltarea ș i participarea personală în angajamentul civic.
Identificarea factorilor de influenț ă în procesul de valorificare a potenț ialului de lider.
Proiectarea propriului plan de dezvoltare ș i motivaț ie pentru liderism.
Dezvoltarea deprinderilor de autocontrol asupra reacț iilor emoț ionale în activităț ile de conducere.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La nivel de cunoaș tere:
să identifice, prin prisma teoriilor ș i modelelor, fenomenele ș i procesele care favorizează sau împiedică dezvoltarea
liderismului;
să eticheteze propriile structuri de control asupra comportamentului ș i trăsăturile de personalitate care generează
dezvoltarea competenț elor de lider;
caracterizeze particularităț ile individuale ale liderului carismatic;
să descrie factorii favorizanț i în procesul de valorificare a potenț ialului de lider;
să argumenteze propriului plan de dezvoltare ș i motivaț ie pentru liderism ș i angajament civic .
La nivel de aplicare:
să stabilească factorii determinanț i în procesul de dezvoltare a liderismului;
să aplice cunoș tinț ele acumulate pentru dezvoltarea ș i valorificarea propriului potenț ial de lider;
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să analizeze liderii în raport cu stilurile de conducere;
să determine rolul ș i funcț iile liderului carismatic;
să aplice strategii de motivare promovate pentru liderism ș i angajament civic în mediul educaț ional.
să reflecteze asupra valorilor culturale, normelor sociale ș i modelelor de leadership.
La nivel de integrare
Să-ș i asume responsabilităț i de cercetare independentă ș i obligaț ii pentru calitatea lucrului efectuat.
Să demonstreze creativitate în elaborarea proiectului de dezvoltare personală;
Să manifeste iniț iativă în procesele de management ș i dezvoltarea liderismului.
Să exprime viziuni personale asumate asupra participării din perspectiva angajamentului civic.
Să elaboreze aprecieri bazate pe cunoaș terea problematicii sociale ș i educaț ionale.
Precondiț ii
1. Discipline anterior studiate: Politici educaţionale în context european, Managementul educaţional etc.;
2. Instrumente procedurale cognitiv-constructiviste: operarea cu noţiunile şi conceptele de bază, analiza şi interpretarea
proprie a unor modele conturate, formularea de întrebări/ipoteze/alternative, recunoaș terea semnificaț iei globale în
promovarea liderismului ș i angajamentului civic.
Unităț i de curs
1. Generalităț i din perspectiva liderismului. Definiț ii ș i noț iuni.
2. Abordări teoretice ș i problematica liderismului.
3. Metode utilizate în promovarea liderismului.
4. Tipuri de lideri ș i stiluri de conducere.
5. Modele de leadership ș i angajament civic.
6. Caracteristici ș i competenț e ale liderului democrat, autoritar ș i laisez-faire.
7. Valorificarea potenț ialului de lider social ș i lider profesional.
8. Angajamentul civic: obiective, mediul educaț ional ș i liderul carismatic.
9. Strategii de motivare promovate în educaț ia pentru liderism ș i angajament civic.
10. Leadership-ul centrat în educaț ia tinerilor.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Prelegeri, seminare, dezbaterea publică, studiul individual, portofoliul studentului, activităț i în grup etc., elaborarea şi
susţinerea proiectului de dezvoltare personală, consultarea ș i analiza surselor bibliografice.
Strategii de evaluare
Calitatea participării studenț ilor în cadrul seminariilor: discuț ii, dezbateri, răspunsuri, elaborarea ș i susț inerea
prezentărilor, consultarea surselor bibliografice. Două probe obligatorii (proiectul de dezvoltare personală, portofoliul
studentului). Prezenț a la curs este obligatorie. Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale.
Evaluarea finală – examen. Nota de la examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bush Tony leadership ș imanagemen educaț ional. Iaș i: Editura Polirom, 2015. 246 p.
2. Patraşcu D., Patraşcu T., Rotari T. Cultura managerială a profesorilor. Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 2006. 295 p.
3. Prodan A. Managementul de succes. Motivaț ie ș i comportament. Iaș i: Polirom, 1999.148 p.
4. Warren B. Liderii. Strategii pentru preluarea conducerii. Bucureș ti: Business Tech, 2000, 326 p.
5. Zlate M. Leadership ș i management. Iaș i: Polirom, 2004. 234 p.
Opț ională:
1. Maslow A. H. Motivaț ie ș i personalitate. Bucureș ti: Editura Trei, 2009. 567 p.
2. Pâniș oară G., Pâniș oară I.-O. Motivarea eficientă. Iaș i: Editura Polirom, 2005. 295 p.
3. Ș leahtiș chi M. Liderii. Chiș inău: Ș tiinț a, 1998. 230 p.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S1.05.A.058

Număr de
credite ECTS
4

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenț ă
Strategii de evaluare
Facultatea Pedagogie, Catedra Ştiinţe ale educaţiei
Zagaievschi Corina, dr., conf. univ.
zagaevskycorina@yahoo.fr

Anul

Semestrul

Total ore

3

5

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Prezentul curs universitar are drept scop formarea, dezvoltarea competenţelor specifice ale viitoarelor cadre didactice, în
vederea realizării unui demers evaluativ adecvat diverselor situaţii educaţionale ș i urmăreș te: 1) prezentarea reperelor
şi elementelor de reflecţie pentru fortificarea culturii evaluative a cadrelor didactice debutante; 2) formarea iniț ială a
studenț ilor, furnizându-le norme, reguli operaţionale şi ilustrări concludente, în vederea dezvoltării capacităţilor, pe de o
parte, de proiectare validare şi administrare a unor variate proceduri de evaluare, iar pe de altă parte, de interpretare şi
valorificare a rezultatelor evaluării.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- Accesarea corectă a aparatului conceptual specific teoriei şi practicii educative;
- Interpretarea adecvată a practicilor pedagogice contemporane şi a conţinuturilor adiacente purtate de acestea;
- Valorizarea unor criterii de selectare şi a dispozitivelor evaluative tradiţionale sau alternative;
- Utilizarea de cunoştinţe şi deprinderi specifice activităţii de evaluare şcolară;
- Evitarea erorilor ce pot să apară în secvenţele de evaluare şi notare a performanţelor educaţilor;
- Creşterea autonomiei şi responsabilităţii în gândirea şi derularea unor trasee educaţionale diversificate, inedite;
- Deşablonizarea practicilor educative prin excluziunea modelului unic şi cultivarea inovaţiei personale, creative,
responsabile;
- Realizarea unei adecvări şi continuităţi dintre teoretic şi aplicativ, dintre planul reflexiv şi cel acţional.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- Să opereze cu terminologia aferentă domeniului;
- Să explice relaţia indisolubilă dintre predare - învăţare - evaluare;
- Să susț ină demersuri vizând definirea funcţiilor evaluării şcolare;
- Să interpreteze criteriile necesare interpretării, sistematizării, aplicării corecte a funcţiilor evaluării şcolare;
- Să integreze în practică variate tipuri de evaluare după diferite criterii raţionale;
- Să interpreteze sistemului general al metodelor de evaluare şcolară;
- Să conș tientizeze necesitatea de corelare, în plan teoretic şi practic, a entităţilor metodologice tradiţionale şi
moderne;
- Să susț ină modernizarea practicii evaluative, în consens cu exigenț ele educaț ionale actuale;
- Să proiecteze strategii moderne de evaluare;
- Să promoveze, în activitatea profesională, codul deontologic de conduită în evaluare;
- Să sporească nivelul culturii evaluative proprii.
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Precondiț ii
Discipline anterior studiate: Teoria ș i metodologia educaț iei, Didactica generală, Psihologia vârstelor, Organizarea
activităț ii educative.
Unităț i de curs
1. Baze conceptuale ale evaluării ș colare
2. Strategii de evaluare a rezultatelor ș colare
3. Metode ș i instrumente de evaluare
4. Notarea şcolară
5. Cultura evaluativă
6. Autoevaluarea
7. Curs de sinteză
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Prelegerea-problematizată, explicaț ia, demonstraț ia (PwPt), discuț ia-dezbatere, conversaț ia euristică, probe
orale, probe scrise (evaluări), portofoliul, studiul individual, proiectul individual (prezentare PwPt), reflecţia personală,
etc.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă (formativă) şi finală: evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice; probe
obligatorii (test, proiect didactic, elaborarea unei evaluări), calitatea elaborării şi susţinerii proiectului individual (proiect
de probă de evaluare, conform criteriilor propuse).
Evaluare finală: Examen oral.
Bibliografie
1. Zagaievschi C. Strategii de evaluare. Note de curs. Chiș inău: 2016
2. Potolea D., Neacș u I., Manolescu M. Metodologia evaluării realizărilor şcolare ale elevilor. Ghid metodologic
general. Bucureș ti: E.R.C. PRESS, 2011.
3. Manolescu M. Teoria Şi Metodologia Evaluării Bucureș ti: Editura Universitară, 2010.
4. Cucoș . C. Teoria ș i metodologia evaluării, Iaș i: Polirom, 2008.
5. Radu I. T. Evaluarea în procesul didactic. Ediț ia II. Bucureşti: E.D.P., 2008.
6. Potolea D., Manolescu M. Teoria ș i practica evaluării educaț ionale. Bucureș ti: M.E.C., 2005.
7. Oprea C. Metode interactive de predare, învăţare, evaluare. Editor: Inspectoratul Şcolar, Judeţul Teleorman,
2012.
8. Mara D. Teoria ș i Metodologia Evaluării. Sibiu: Universitatea „L. Blaga”, 2014.
9. Stoica A. (coord.), Evaluarea progresului şcolar – de la teorie la practică. Bucureşti: Humanitas, 2003.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S2.05.O.059

Număr de
credite ECTS
6

Pedagogie ș i limbă engleză
I (licenţă)
Limba engleză şi comunicare
Catedra Filologie Engleză
Petriciuc LIlia, lector superior ; Tatiana Creavcenco, lector superior ;
Ș chiopu Lucia, lector superior ; Gangan Olesea, lector superior
Petriciuc LIlia, lector superior ; Tatiana Creavcenco, lector superior ;
Ș chiopu Lucia, lector superior ; Gangan Olesea, lector superior
barbalat1@hotmail.com, gangan.olesea@gmail.com,
lilia22.wishes@yahoo.com, tatianacravchenco@yahoo.com

Anul

Semestrul

III

V

Total ore
180

Totatatianacravchenl ore
contact direct
Studiu individual
120
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii: Curriculum la cursul Limba engleză ș i comunicare
este realizat după modelul de proiectare de curriculum modular. Fiecare modul vizează dezvoltarea unui set de competenț e
punînd accent pe competenț ele de ascultare, citire, scriere ș i vorbire.
Competenț ele specifice din fiecare modul au fost astfel elaborate încît parcurgerea lor să asigure, pînă la finalul
programului atingerea tuturor criteriilor de performanț ă în concordanț ă cu condiț iile de aplicabilitate descrise în cadrul
Cadrului European Comun de Referinț ă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e dezvoltate în cadrul cursului:
Cunoș tinț e :
Să cunoască structurile gramaticale de bază;
Să definească unităț ile lexicale, gramaticale, fonetice;
Să însuș ească vocabularul de specialitate.
Abilităț i:
Să interpreteze ș i să identifice sensul global al mesajelor audiate;
Să participe la discuț ii, dezbateri în timpul orelor de limba engleză;
Să creeze ș i prezinte mesaje scrise ș i orale;
Să relateze conț inutul textelor citite;
Să relateze, argumenteze clar opiniile personale vis-à-vis de textul citit, audiat;
Să implementeze cu uș urinț ă cunoș tinț ele ș i strategiile metacognitive în domenii particulare;
Să înț eleagă diverse mesaje audiate ș i să descrie situaț ii concrete.
Atitudini:
- Să formeze competenț e de analiză contrastivă a sistemelor de învăț ămînt din Republica Moldova, S.U.A ș i Marea
Britanie;
- Să comunice eficient prin adaptarea vorbirii la partricularităț ile auditoriului;
- Să dezvolte comunicarea interpersonală, relaț ionarea în echipă ș i să-ș i asume roluri specifice;
- Să dezvolte interesul pentru studiul limbii engleze ș i civilizaț iei anglo-americane.
Finalităţi de studii
Finalităț i de studii realizate la finele cursului:
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-

Obiectivul general al cursului: formarea ș i dezvoltarea următoarelor competenț e: lingvistică, sociolingvistică,
pragmatică.
Obiectivele specifice:
Formarea abilităț ilor de comunicare orală ș i scrisă;
Dezvoltarea capacităț ii de receptare a textului audiat ș i reproducerea acestuia;
Redactarea mesajelor de diferite tipuri;
Relatarea clară ș i fluentă oral ș i în scris a experienț ei personale sau imaginare;
Rezumarea în scris a informaț iilor citite sau audiate;
Extinderea vocabularului activ;
Conș tientizarea particularităț ilor specifice ale sistemului limbii engleze.
Precondiţii
Precondiț ii de curriculum: nu este cazul.
Precondiț ii de competenț e: studentul trebuie să aibă un bagaj lexical ș i cunoș tinț e la nivel începător (A1).
Unităţi de curs

Bringing up children- teaching responsibility. Types of discipline.
Precondiț ii de curriculum: nu este cazul.
Precondiț ii de competenț e: studentul trebuie să aibă un bagaj lexical ș i cunoș tinț e la nivel preintermediar
(B1).
Man and nature.
Will TV outshine books?
Talking about people.
Customs and traditions.
All the world is a stage
Food- fuel or pleasure
Love in the supermarket
Still friends
Tenses revision
Adjectives ending in -ed/-ing
The passive voice
The sequence of tenses
Conditional sentences
Wish sentences
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Strategii de predare învăț are: conversaț ii, discuț ii pe tema ideilor din text
- organizarea informaț iilor din text;
- exerciț ii de formulare a unor întrebări de control sau întrebări la textul receptat;
- alcătuirea propoziț iilor folosind cuvinte noi;
- completarea formularelor cu date personale, informaț ii cheie, etc;
- exerciț ii de completare a unor texte lacunare, de identificare;
- descrieri simple cu suport verbal (întrebări, cuvinte de sprijin) ș i/ sau imagini;
- joc de rol, interviuri, simulări;
- prezentări orale, scrise.
Strategii de evaluare
Strategii de evaluare: Evaluarea curentă în cadrul lecț iilor de limba engleză trebuie văzută ca o parte integrantă a predării
ș i învăț ării personalizate a limbii engleze. Monitorizarea, supervizarea continuă a progresului studenț ilor pedagogi are loc
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sub forma de observaț ii, comentarii, discuț ii pe baza performanț ei studenț ilor menț inînd în permanenț ă un caracter
pozitiv (focalizat pe identificarea reuș itelor) ș i constructiv. Studenț ii vor fi implicaț i activ în procesul de evaluare
continuu, prin completarea testelor, fiș elor de autoevaluare, discutarea rezultatelor, stabilirea cursului de acț iune pentru
îmbunătăț irea rezultatelor personale.
Pentru evaluarea formativă a achiziț iilor studenț ilor, se recomandă utilizarea următoarelor metode ș i
instrumente:
• Jurnale reflexive completate la intervale regulate;
• Observarea sistematică;
• Testări periodice;
• Proiectul individual sau de grup;
• Evaluarea finală de modul se va desfăș ura printr-o probă scrisă tip test, prin care studentul demonstrează abilităț i de
receptare a mesajului ș i să realizeze diverse însărcinări (deducă semnificaț ii, să utilizeze expresii, să redacteze mesaje).
Examenul de la sfîrș itul semestrului prin probă orală, la care studentul demonstrează că este capabil să reacț ioneze ș i să
stabilească legături între mesaje, să identifice componentele logice, să enunț e ș i să argumenteze opiniile personale, să
utilizeze vocabularul de specialitate, să relateze consecutivitatea desfăș urării evenimentelor.
Bibliografie
Bibliografie:
1. Аракин В. Д. - Практический курс английского языка. 3 курс. Владос, 2008. 215p.
2.Cadrul European Comun de Referinț ă pentru Limbi: învăț are, predare, evaluare,” Consiliul Europei, 1998, 2000
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/Languages/Language_Policy/Common_Framework_of_Referenc
e/default.asp
3. Oxenden C., Christina Latham-Koenig. New English File, Oxford University Press, Intermediate (B1), 2006. 145p.
4. English Language Portfolio, http://culture2.coe.int/portfolio
5. Murphy R. English Grammar in use. Fourth edition, Cambridge University Press, 2012. 399p.
6. Nicolaev E., Ș chiopu L, Rusu I. English Lexicology. Suport de curs: Tipografia UPS „Ion Creangă”, Chisinău 2015.
168 p.
7. Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan 2004 – 2006” . Communication from the
Commission of the European Communities, Brussels, 24.07.2003 “Good Assessment Practice in Modern Foreign
Languages,” Ofsted, HMI 1478, © Crown copyright 2003.
8. 9. Vanity fair a book for home reading, W. Thackeray, Black Cat publishing Conoa, Cantenbury, 2004
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Pedagogie ș i limbă engleză
I (licenţă)
Metodica predării limbii engleze
Catedra Filologie Engleză
Ș chiopu Lucia, drd, lector superior
Ș chiopu Lucia, drd, lector superior
barbalat1@hotmail.com

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S2.05.O.060

-

-

Număr de
credite ECTS
3

Anul

Semestrul

III

V

Total ore
90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii: Cursul crează o solidă bază teoretică ș i practică
pentru viitorii profesori de limbă engleză. Cursul dat familiarizează studenț ii pedagogi cu metode, procedee, strategii de
predare a limbii engleze în învăț ămîntul primar ș i gimnazial.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e specifice:
Cunoș tinț e:
- Să cunoască mecanismele de însuşire a limbii engleze privind transmiterea cunoştinţelor lingvistice şi formarea
competenț elor de comunicare în limba engleză;
- Să stabilească succesiunea unităţilor de învăţare şi să detalieze conţinuturile tematice pentru fiecare unitate în raport cu
competenţele care le sînt asociate;
- Să însuș ească vocabularul de specialitate;
- Să elaboreze proiecte didactice;
Abilităț i:
- Să formeze competenţe privind îmbinarea practicilor educaţionale tradiţionale cu cele bazate pe colaborare şi
interactivitate;
- Să utilizeze terminologia specifică cursului;
- Să dezvolte abilităț i de comunicare, scriere, citire în limba engleză;
- Să se exprime coerent ș i fluent în procesul predării unei lecț ii;
- Să alcătuiască un portofoliu de teste, exerciţii şi jocuri creative.
Atitudini:
Să manifeste atitudini pozitive ș i responsabile faț ă de domeniul ș tiinț ific;
Să cultive creativitatea ș i valorifice potenț ialul cognitiv ș i metacognitiv.
Finalităţi de studii
Obiectivul general:
Însuș irea conceptelor de metodologie didactică;
Obiective specifice:
- Consolidarea ș i aprofundarea cunoș tinț elor fundamentale legate de procesul de învăț ămînt;
- Asimilarea cunoș tinț elor privind conceptul de evaluare didactică;
- Analizarea principalelor forme de organizare a procesului de învăț ămînt;
- Familiarizarea cu principalele metode, tehnici ș i instrumente de evaluare didactică;
- Identificarea principalelor direcț ii de reformă curriculară la nivelul învăț ămîntului autohton;
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Valorificarea informaț iilor obț inute în studierea disciplinei pedagogice în elaborarea unor produse (organizatori
grafici, elaborare de proiecte de lecț ii, elaborarea unei probe de evaluare la disciplina de specialitate etc.), de natură să
indice capacităț i de analiză, sinteză, aplicare, interpretare, gîndire critică ale studenț ilor.
Precondiţii
Precondiț ii:
De curriculum: nu este cazul.
De competenț e: minim un nivel B1.
Unităţi de curs

The Educational Process. Didactics of the English Language– the Theory of the Educational Process. Principles of
Teaching English.
The Common European Framework of Reference for Languages.
Learning Theories – behaviorism, cognitivism, constructivism.
Metacognition- thinking about thinking. Knowledge and Strategies.
Student Centered Learning– personalized learning. Active, dynamic, flexible Learning. Modern strategies and methods of
teaching English.
Designing learning units: lesson plan, learning activities.
English Language Competence.
Educational techniques in training and development of speaking competencies.
Educational techniques in training and development of reading competencies.
Educational techniques in training and development of listening competencies.
Methods, procedures and techniques of modern English language teaching.
Techniques for producing appropriate text messages to certain contexts in accordance with curricula in force.
The Evaluation Principles of materials used in teaching English. Assessment.
Traditional Methods of Assessment.
ICT in Teaching English
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Strategii de predare învăț are: conversaț ii, discuț ii pe tema ideilor din text
- organizarea informaț iilor din text;
- exerciț ii de formulare a unor întrebări de control sau întrebări la textul receptat;
- descrieri simple cu suport verbal (întrebări, cuvinte de sprijin) ș i/ sau imagini;
- joc de rol, interviuri, simulări;
- prezentări orale, scrise.
Strategii de evaluare
Strategii de evaluare: Evaluarea curentă în cadrul lecț iilor de limba engleză trebuie văzută ca o parte integrantă a predării
ș i învăț ării personalizate a limbii engleze. Monitorizarea, supervizarea continuă a progresului studenț ilor pedagogi are
loc sub forma de observaț ii, comentarii, discuț ii pe baza performanț ei studenț ilor menț inînd în permanenț ă un
caracter pozitiv (focalizat pe identificarea reuș itelor) ș i constructiv. Studenț ii vor fi implicaț i activ în procesul de
evaluare continuu, prin completarea testelor, fiș elor de autoevaluare, discutarea rezultatelor, stabilirea cursului de acț iune
pentru îmbunătăț irea rezultatelor personale.
Pentru evaluarea formativă a achiziț iilor studenț ilor, se recomandă utilizarea următoarelor metode ș i
instrumente:
• Jurnale reflexive completate la intervale regulate;
• Observarea sistematică;
119

• Testări periodice;
• Proiectul individual sau de grup;
• Evaluarea finală de modul se va desfăș ura printr-o probă scrisă tip test (proiect didactic), prin care studentul
demonstrează abilităț i de receptare a mesajului ș i să realizeze diverse însărcinări (deducă semnificaț ii, să utilizeze
expresii).
Examenul de la sfîrș itul semestrului prin probă orală, la care studentul demonstrează că este capabil să reacț ioneze ș i să
stabilească legături între mesaje, să identifice componentele logice, să enunț e ș i să argumenteze opiniile personale, să
utilizeze vocabularul de specialitate, să relateze consecutivitatea desfăș urării evenimentelor.
Bibliografie
1.Chomsky N. Language and mind. Third Edition. Cambridge University Press, NY, 2006.
2.Estes W. Approaches to human learning and motivation. Vol. 3. Psychology Press, 2014.
3.Gardner H. Art, Mind and Brain. New York: Basic Books, 1982.
4.Glasser N. Control Theory in the practice of Reality Therapy. HarpPeren, I Edition. 1989.
5.Harmer J.The Practice of English Language Teaching. Longman, 1995.
6.Krashen Stephen D. Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon, 1982.
7.Schraw G. Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 1998, 26.
8.Shulman L.S. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1987.
9.Trilling B., Fadel C. 21st century skills: learning for life in our times. San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, 2009.
10.Mureș an P. Învăț area eficientă ș i rapidă, Ed. Ceres, Bucureș ti.1990.
11.Cerghit I. Metode de învăț ământ, E.D.P., Bucureș ti.1997.
12.Creț u D., Nicu A., Mara D. Pedagogie Formarea iniț ială a profesorilor, Ed. Universităț ii Lucian Blaga, Sibiu.2005.
13.Cucoș C. Pedagogie, Ed. Polirom, Iaș i Complementară: 2002.
14.Dumitru I. Dezvoltarea gîndirii critice ș i învăț area eficientă, Editura de Vest, Timiș oara, 2000.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

ZI

S.05.O.061

Număr de
credite ECTS
2

F/R

S.05.O.047

2

Codul cursului

Pedagogie ș i limba engleză, Pedagogie
Licenţă
Practica de iniţiere
Pedagogie, catedra Ştiinţe ale educaţiei
Zagaievschi C., dr., conf. univ.,
Ţurcan Lilia, dr., lector univ., Oboroceanu V., lector superior
lilianaturcan25@yahoo.com

Anul

Semestrul

Total ore

III

V

60

III

V

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30
30
12

48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Practica de iniţiere constituie o parte componentă a procesului instructiv-educativ, care asigură corelaţia dintre
pregătirea teoretică a viitorilor pedagogi ș colari şi activitatea lor practică în cadrul Colegiilor pedagogice, Liceelor, fiind
totodată şi o veriga importantă a pregătirii profesionale a specialistului.
Scopul practicii de iniţiere constă în aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice, însuşirea deprinderilor
profesionale şi pregătirea studenţilor anului III, pentru a activa în domeniu. Practica de iniţiere se desfăşoară în cadrul
liceelor din Chiș inău, cu care U.P.S. ”Ion Creangă” are încheiat un contract de colaborare.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- Cunoaşterea organizării şi funcţionării unei unităţi de învăţământ preuniversitar;
- Interpretarea acț iunilor realizate de profesor ș i elevi în cadrul activităț ii didactice, din perspectiva strategiilor moderne;
- Analizarea structurii de ansamblu specifice lecț iei;
- Aprecierea eficienț ei activităț ii profesorului din perspectiva competenț elor profesionale specifice.
Finalităţi de studii
- Să proiecteze/evalueze activităţi didactice şi educative elaborate pentru condiţii concrete,
- Să elaboreze documentele şcolare solicitate de profesor.
- Să proiecteze şi să realizeze diverse tipuri de activităţi didactice;
- Să actualizeze strategiile didactice de predare-învăţare-evaluare;
- Să evalueze calitatea unui proiect didactic.
Precondiţii
Studenț ii trebuie să cunoască conceptele de bază, strategii, forme de instruire învăț ate la cursurile din anul I ș i II de
studii, Iniţiere în Carierea Profesională, Psihologia Generală, Psihologia Dezvoltării, Didactica Generală, Etica
Profesională, Teoria ș i Curriculumului, Tehnologii Educaț ionale.
Obligaţiuni
Obligaţiunile studentului practicant
asistarea la minim 20 ore de lecţii: cate 2 zile a câte 4-5 ore/zi la câte o clasă din ciclul gimnazial şi liceal (prin
rotaţie);
completarea zilnică a jurnalului de asistenţă la clasă (anexele 3 şi 4);
învăţătorul/profesorul la care s-a asistat va semna zilnic jurnalul practicantului;
în cazul absentării la unele lecţii, practicantul va anexa buletinul medical sau învăţătorul-mentor va indica motivul
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absentării.
Obligaţiunile profesorului-mentor de la catedră
‾ Să asigure pregătirea la timp a documentelor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea practicii;
‾ Să ţină instructajul necesar înainte de începerea practicii;
‾ Împreună cu directorul instituț iei şi studentul practicant să alcătuiască graficele individuale ale practicii, luând în
consideraţie programul şi condiţiile concrete de lucru ale acesteia;
‾ Să monitorizeze realizarea de către studenţi a programului practicii, iar în cazul necesar să asigure consultanţă
necesară studenţilor.
Obligaţiunile instructorului practicii din cadrului instituț iei
‾ Să asigure organizarea în grup sau cu fiecare student în parte a instructajului referitor la normele de tehnica
securităţii;
‾ Să-i familiarizeze pe studenţi practicanţi cu direcţiile de activitate ale Liceului;
‾ Împreună cu profesorul-mentor de la catedră să întocmească graficul de realizare a practicii de către fiecare student;
‾ Să contribuie la crearea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea programului practicii, inclusiv asigurarea
studenţilor practicanţi cu locuri de muncă.
Conţinutul
Organizarea şi susţinerea raportului de activitate
Asupra tuturor activităţilor prevăzute de acest program, studentul practicant elaborează individual un Raport de
activitate. Darea de seamă, se scrie pe tot parcursul practicii, pe măsura studierii anumitor probleme conform unui plan
elaborat.
După conţinut, Raportul practicii constă din:
‾ foaia de titlu;
‾ cuprins;
‾ jurnalul de asistenț ă a lecț iilor;
‾ Fiș a de observare
‾ Jurnalul reflexiv
‾ Fiș a de evaluare finală
‾ concluzii (puncte tari, puncte slabe, recomandări)
‾ anexe.
Raportul de activitate este însoţit de agenda practicii. Instructorul este obligat să noteze activitatea studenţilor cu
notă. În termenul stabilit, profesorul-mentor de la catedră verifică darea de seamă indicând toate aspectele ei pozitive şi
negative. Susţinerea practicii se va efectua public. După evaluarea cunoştinţelor studentului, aprecierea calităţii
documentelor şi a gradului de îndeplinire a programului practicii se acordă notă.
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ANUL III, semestrul VI
Denumirea programului de studii

Pedagogie ș i limbă engleză

Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S.06.A.064

Număr de
credite ECTS
4

I
Pedagogia competenț elor
Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Răileanu O., lector univ.
olga_co@list.ru

Anul

Semestrul

3

6

Total
ore
120

Total ore
contact direct
Studiu individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Pedagogia competenţelor reprezintă o nouă disciplină, ce are ca obiect de studiu instruirea centrată pe formarea
competenţelor în domeniul educaţiei şcolare şi celei profesionale. Această disciplină abordează teoria obiectivelor
pedagogice într-o viziune integratoare, adecvată principiilor învăţămîntului formativ şi celui centrat pe transformarea
obiectului în subiect. Pedagogia competenţelor se află într-o conexiune strânsă cu psihologia cognitivă şi valorificarea
paradigmei cognitiv-constructiviste, ceea ce asigură reconsiderarea şi reconstruirea practicii educaţionale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
identificarea tendinţelelor de dezvoltare a pedagogiei competenţelor;
definirea şi clasificarea competenţelor;
determinarea semnificaţiei competenţelor pedagogice;
argumenarea evoluţiei transdisciplinare a educaţiei;
elaborarea taxonomiilor de competenţe necesare în activitatea didactică;
identificarea modalităț ilor de formare a competenț elor profesionale;
aprecierea importanț ei elaborării ș i implimentării curriculumului centrat pe competenț e;
Finalităţi de studii
- să definească corect conceptul de competenț ă;
- să identifice tendinț ele de evoluț ie a conceptului de competenţă;
- să stabilească specificul şi condiţiile proiectării curriculumului centrat pe competenţe :
- să elaboreze taxonomii de competenţe: la nivel de cunoaştere, de aplicare şi integrare;
- să argumenteze necesitatea competenț elor profesionale în activitatea didactică;
- să evalueze tehnologii educaţionale centrate pe formarea competenţelor;
- să estimeze calitatea competenţelor formate.
Precondiț ii
Discipline anterior studiate: Fundamentele generale ale educaţiei, Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia
curriculumului; Pedagogia prospectivă. Teoria ș i metodologia evaluarii. Consilierea educaț ională.
Conț inutul unităț ilor de curs
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1 Pedagogia competenț elor-o viziune integratoare a procesului de învăț ămînt.
2. Implicaț ii teoretice ș i praxiologice ale conceptului de competenț ă.
3. Taxonomia competenț elor necesare în activitatea didactică.
4. Formarea competenț ei de consiliere psihopedagogică la studenț i.,
5. Învăț ămîntul centrat pe competenț e: avantaje ș i limite.
6. Practica pedagogică. Modalităț i de formare a competenț elor profesionale.
7. Domeniile de competenț e-cheie recomandate de Comisia Europeană.
8. Curs de sinteză.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului ș i a calităț ii de participare intelectuală a astudenț ilor în
cadrul seminariilor. Aprecierea formulării răspunsurilor, a capacităț ii de argumentare; exersarea activităț ii de
elaborare ș i aplicare a curriculumului centrat pe competenţe;
Două probe de evaluare obligatorii:
Evaluare 1. elaborarea unei schiţe - rezumat cu tema: „Profilul profesional al cadrului didactic competent”
Enumerarea calităţilor şi competenţelor pe care trebuie să le deţină,folosind în acest scop metodele interactive.
Evaluare 2. Elaborarea unui set de recomandări în care vor fi promovate competenţele profesionale.
Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale. Evaluarea finală-examen oral.
Nota de la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bucun, N. Pogolşa, L.; Guţu, Vl. Standarde de competenţă – instrument de realizare a politicilor
educaţionale. Chişinău: S. n., 2010, 298 p.
2. Cartaleanu, T. Cosovan, O.,ş.a., Formarea de competenţe prin strategii didactice interactive, Chişinău, C. E.
PRO DIDACTICA, 2008
3. Chiş, V. Pedagogia contemporană, pedagogia pentru competenţe, Cluj, 2005. 270 p.
4. Cristea, S. Dicţionar de termini pedagogici, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1998.
5. Joiț a, E. A deveni profesor constructivist , Editura Didactică şi Pedagogică, România, 2008, - 372 p
6. Sclifos, L. Goraş-Postică V. ş.a., O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi. Ghid metodologic, Chişinău, C. E.
PRO DIDACTICA, 2010
Opţională:
1. Voiculescu, F. Manual de pedagogie contemporană, Partea I, Cluj-Napoca, Risoprint, 2005
2. Socoliuc, N. Cojocaru, V. Formarea competenţelor pedagogice pentru cadrele didactice din învăţămîntul
universitar. Publishing HOUSE, Cartea Moldovei, Chişinău, 2007
3. Guț u Vl. Pegogie. CEP USM, 2013, 508 p.
4. Guț u, Vl. Curriculum educaț ional. Cercetare. Dezvoltare. Optimizare. CEP, USM, 2014.
5. Cuzneț ov L. Educaț ia ș i consilierea sistemică a familiei. Chiș inău: Primex-com SRL, 2014. 200 p.

124

Ciclul I - Licenţa
Denumirea cursului Autoeducaţia
Facultatea/ Pedagogie/
catedra responsabilă de curs Ştiinţe ale Educaţiei
Titular de curs Ţurcan L., lector univ.
Cadre didactice implicate Donţu A., lector univ.
e-mail a.dontsu@mail.ru
Codul
Număr de Anul Semestrul
Total
Total ore
cursului
credite
ore
contact direct
studiu individual
ECTS
S1.06.A.066
4
III
VI
60
30
30
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Autoeducaţia are menirea de a forma spiritul creativ al viitorului pedagog, capacitatea de autodezvoltare,
autoinstruire, utilizarea eficientă a surselor inovatoare. Obiectivul major al cursului îl constituie dezvoltarea curiozităţii
ştiinţifice, spiritului de observare, a pasiunii pentru promovarea ştiinţei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- Explicarea problematicii cursului Autoeducaţia;
- Identificarea modalităţilor de organizare şi planificare a studiului individual;
- Caracterizarea disponibilităţillor motivaţional-afective privind aspectele învăţării individuale;
- Elaborarea criteriilor de evaluare a muncii individuale;
- Formarea atitudinii active faţă de investigarea surselor informaţionale.
Finalităţi de studii:
- Să definească conceptele-cheie ale cursului;
- Să clasifice tipurile şi formele de învăţare;
- Să caracterizeze factorii motivaţiei învăţării îndividuale;
- Să descrie condiţiile de realizare a studiului individual;
- Să clasifice metodele şi tehnicile de muncă individuală;
- Să elaboreze criterii de apreciere a muncii individuale.
Precondiț ii:
Studenţii trebuie să cunoască conceptele de educaţie, strategii, forme de instruire, obiective educaţionale, autoeducaţie,
autoinstruire şi să fie capabili să le diferenţieze într-un context precis propus spre studiere, analiză sau sinteză.
Unităţi de conţinut
Tema 1. Delimitări conceptuale.
Tema 2. Învăţarea ca proces continuu.
Tema 3. Domenii ale autoreglării învăţării.
Tema 4. Obiectivele studiului individual.
Tema 5. Conţinutul studiului individual.
Tema 6. Condiţiile de organizare şi planificare a muncii individuale.
Tema 7. Strategii de evaluare a muncii individuale.
Tema 8. Curs de sinteză.
Strategii de predare & învăţare:
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup, elaborarea şi susţinerea
proiectului de tehnologie alternativă, consultarea surselor bibliografice de bază.
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Strategii de evaluare
Evaluare formativă - două probe: 1. Test; 2. Eseu tematic. Rezultatele evaluării formative constituie 60% din cota notei
finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Chicu V., Dandara O., Goraş-Postică V. Educaţia centrată pe cel care învaţă: Ghid metodologic, CEP USM,
Chişinău, 2009.
2. Focşa-Semionov, S. Învăţarea autoreglată: teorie şi aplicaţii educaţionale, Editura Epigraf, Chişinău, 2010.
3. Neacşu, I. Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Editura Militară, Bucureşti, 1990.
4. Mureşan, P. Învăţarea eficientă şi rapidă, Editura Ceres, Bucureşti, 1990.
5. Pîslaru V., Papuc L., Negură I. Construcţie şi dezvoltare curriculară, UPS „I.Creangă”, Chişinău, 2005.
Opţională:
1. Rowntree, D. Învaţă cum să înveţi, E.D.P., Bucureşti, 1980.
2. Negovan, V. Psihologia învăţării, Editura Universitară, Bucureşti, 2007.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
Sˡ .06.A.067

Număr de
credite ECTS
4

Pedagogie ș i limbă engleză
I
Pedagogia timpului liber
Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Răileanu O. , lector univ.
olga_co@list.ru

Anul

Semestrul

3

6

Total
ore
120

Total ore
contact direct
Studiu individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Pedagogia timpului liber, face parte din pachetul disciplinelor opţionale propus studenţilor anului II. Managementul
timpului ce implică optimizarea proiectării şi planificării activităţii de conducere şi are ca etape stabilirea obiectivelor,
etapizarea activităţilor la nivelul zilei şcolare şi stabilirea ordinii de priorităţi cu privire la organizarea acţiunilor concrete.
Vizează formarea şi dezvoltarea personalităţii sub influenţa familiei şi instituţiilor educaţionale. Rolul şcolii în structurarea
timpului liber al elevilor prin intermediul cadrelor didactice, începând cu cele din instituț ia preș colară şi până la
învăţământul universitar ajută copii/ elevi/ studenţi să-şi formeze capacitatea de organizare a propriului timp liber.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
definirea corectă a conceptului de timp liber;
analiza ș i interpretarea aspectului pedagogic al problematicii timpului liber ;
elaborarea fundamentelor teoretice ș i praxiologice ale educaț iei pentru timpul liber.
extinderea cunoştinţelor teoretice privind folosirea timpului liber;
stabilirea sistemului de valori ale timpului liber al elevilor;
interpretarea corectă a activităţilor privind implicarea timpului liber;
valorificarea cunoştinţelor prin manifestarea interesului pentru educaţia timpului liber;
dezvoltarea programelor de valorificarea a timpului liber;
aplicarea adecvată a strategiilor de instruire ș i evaluare în cadrul pedagogiei timpului liber;
Finalităţi de studii
să definească corect conceptul de timp liber;
să argumenteze problematica timpului liber;
să determine fundamentele teoretice ș i praxiologice ale educaț iei pentru timpul liber;
să realizeze extinderea cunoştinţelor teoretice privind folosirea timpului liber;
să stabilească sistemul de valori ale propriul timp liber;
să identifice corect activităț ile privind implicarea timpului liber;
să valorifice cunoș tinț ele prin manifestarea interesului pentru pedagogia timpului liber;
să dezvolte programe de valorificare a timpului liber;
să aplice adecvat strategii de instruire ș i evaluare în cadrul pedagogiei timpului liber;
Precondiț ii
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Cunoș tinț ele elementare din ș coală în domeniul noilor educaț iei: conceptul timp, timp ș colar, timp cotidian, activităț i
extracurriculare;
Discipline anterior studiate: Fundamentele generale ale educaţiei, Teoria şi metodologia instruirii; Noile educaț ii;
Educaț ia comunitară; Pedagogia prospective; Educaț ia nonformală ș i informală,; Metodologia activităț ii
extracurriculare; Consilierea educaț ională.
Conț inutul unităț ilor de curs
1. Educaţia timpului liber. Definiri şi ipostaze.
2. Funcţiile şi obiectivele educaţiei pentru timpul liber.
3. Structura general a activităţilor de educaţie pentru timpul liber.
4. Loiser – educaţia pentru petrecerea timpului liber.
5. Integrarea şi valorificarea timpului liber în programele şi activităţile şcolare.
6. Şcoala şi familia – cadre de învăţare a valorilor temporalietăţii.
7. Managementul timpului liber.
8. Curs de sinteză.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului ș i a calităț ii de participare intelectuală a astudenț ilor în cadrul
seminariilor. Aprecierea formulării răspunsurilor, a capacităț ii de argumentare; exersarea în mod organizat a activităț ii de
elaborare ș i aplicare a proiectului educaț ional.
Două probe de evaluare obligatorii:
Evaluare 1. Test de verificare a nivelului de cunoaș tere;
Evaluare 2. Elaborarea şi susţinerea proiectului de management a timpului liber; portofoliul tipurilor noilor
Educaţii.
Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale.
Evaluarea finală - examen oral.
Nota de la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cozărescu M. Pedagogia timpului liber. Bucureș ti: Cartea Universitară, 2005.
2. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Polirom, 2010..
3. Cucoş C. Timp şi temporalitate în educaţie. Elemente pentru un management al timpului şcolar. Iaşi: Polirom,
2002.
4. Hadîrcă M. (coord.). Perspectiva axiologică asupra educaţiei în schimbare. Chiș inău: IȘ E, Print Caro, 2011.
5. Jigău M. (coord.) ș .a. Timpul elevilor. Bucureşti: IŞE, 2008.
6. Păuș V.A. Comunicare ș i resurse umane. Iaș i: Polirom, 2006.
7. Repida T. Educaț ia nonformală: abordare teoretică ș i metodologică. Note de curs. Chiș inău, CEP USM, 2013.
Opţională:
1. Ploşteanu, C. Activităţi de timp liber , Editura Fundaţiei “Dunărea de jos”, Galaţi, 2006.
2. Raţă, G. Strategii de gestionare a timpului liber, Editura Pim, Iaşi, 2007.
3. Voiculescu, F., Analiza resurse-nevoi şi managementul strategic în învăţămînt.Editura Aramis, Bucureşti, 2004
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Pedagogie şi limbă engleză
I
Educaţia centrată pe cel ce învaţă
Pedagogie/ Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Irina Simcenco dr.lect.univ.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S1.06.A.071

Număr de
credite ECTS
2

i.simcenco@yahoo.com

Anul

Semestrul

Total ore

3

6

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Asigurarea calităţii educaţiei depinde, în principal, de profesionalizarea şi responsabilizarea resursei umane didactice. Aşa
cum fiecare cadru didactic îşi are propriul stil de predare-învăţare-evaluare, aşa şi elevul impune realitatea propriei
personalităţi.
Cursul opţional Educaţia centrată pe cel ce învaţă are ca scop flexibilizarea influenţelor educatorului în vederea valorificării
optime a elevului ca subiect al învăţării. Astfel, centrarea pe elev va putea fi înţeleasă şi practicată ca o paradigmă cu impact
major şi în creşterea calităţii activităţii; o poziţie etică şi deontică ce constă în valorizarea elevului /subiectului învăţării;
opţiune strategică bazată pe capacitatea elevului în procesul educativ; o modalitate de abordare a procesului instructiveducativ bazată pe nevoile, interesele, aspiraţiile şi potenţialul elevului.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- identificarea reperelor teoretice ale educaţiei centrate pe cel ce învaţă;
- estimarea rolului subiectului şi obiectului în procesul instructiv-educativ;
- elaborarea strategiei de valorificare a perspectivei umaniste/axată pe cel ce învaţă;
- formarea capacităţilor de învăţare autodirijată şi autoevaluare critică;
- elaborarea şi implementarea strategiei de respectare a drepturilor elevului şi a soluţionării situaţiilor pedagogice;
Finalităţi de studii
să reproducă conceptele cheie ce reflectă problematica educaţiei centrate pe cel ce învaţă;
să caracterizeze vârstele şcolare conform modelelor propuse;
să estimeze importanţa temperamentului şi caracterului în formarea şi dezvoltarea personalităţi elevului;
să identifice stiluri de învăţare ale elevilor, studenţilor;
să interpreteze principiile perspectivei umaniste / axate pe cel ce învaţă;
să elaboreze un set de recomandări practice pentru elevi şi pentru cadrele didactice ajustate la pedagogia umanistă;
să elaboreze un program de optimizare a educaţiei centrate pe student.
Precondiț ii
Studenţii trebuie să cunoască teoria, principiile, strategia, metodologia, formele educaţiei şi instruirii, particularităţile de
vârstă şi psihologice ale copiilor. Să posede abilităţi de proiectare-organizare şi desfăşurare a activităţilor educative şi
didactice. Să elaboreze strategii de optimizare a procesului educaţional.
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Unităț i de conț inut
- Repere psihogenetice. Caracterizarea vîrstelor şcolare.
- Personalitatea elevilor. Temperamentul şi caracterul
- Stilul de învăţare şi teoria centrării pe elev.
- Perspectiva umanistă şi paradigma cognitiv-constructivistă
- Deontologia pedagogică în contextul perspectivei umaniste
Strategii de evaluare
Calitatea participării studenţilor în cadrul orelor practice: discuţii dezbateri, răspunsuri orale, consultarea surselor biliografice
de bază; sumarizarea celor două probe obligatorii 1) test de verificare a cunoştinţelor, 2) 3 studii de caz şi evaluarea finalăexamen.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Albulescu I. Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină şi creativitate. Cluj-Napoca: Presa Universitară
Clujeană, 2004.
2. Calaraş C., Goncear E. Dirigintele – manager al actului educativ. Ghid metodologic destinat cadrelor didactice.
Chişinău: CEP USM. 2009.
3. Cosmovici A., Iacob L.(coord.) Psihologie şcolară. Iaşi: Polirom 2008.
4. Delors J. (coord) Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru educaţie în secolul
XXI. Iaşi: Polirom, 2000.
5. Negreţ-Dobridor I., Pânişoară I.-O. Ştiinţa învăţării. De la teorie la practică. Iaşi: Polirom, 2008.
6. Papuc L. , Cojocaru M., Sadovei L.Teoria şi metodologia instruirii. Suport de curs. Chişinău 2006.
7. Romiţă B.I. Instruirea şcolară.Perspective teoretice şi aplicative. Polirom, 2008.
8. Cristea S. Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Litera Educaţional. Bucureşti, 2010.
Opţională:
1. Creţu C. Curriculum diferenţiat şi personalizat. Iaşi: Polirom, 1998.
2. Ionescu M. Instrucţie şi educaţie. Arad: Vasile Goldiş University Press, 2005.
3. Jones V., Jones L. Comprehensive Clasroom Management. Boston: Allzn and Bacon, 1998.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Pedagogie ș i Limbă Engleză
Licenț ă
Strategii de soluț ionare a conflictelor
Catedra Ș tiinț e ale Educaț iei
Ț ărnă Ecaterina, doctor în pedagogie, conferenț iar universitar
ec.tarna@gmail.com

Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

S1.06.A.072

2

3

6

Total ore

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv propune studenț ilor să dezvolte atât capacitatea de a identifica fenomene ș i procese cu un caracter
eficient de soluț ionare a conflictelor distructive, cât ș i utilizarea unor instrumente de analiză ș i interpretare specifice
conflictelor constructive. Conflictul constructiv poate testa ideile, favoriza generarea deciziilor sau stopa luarea pripita a
lor, poate ridica nivelul de înț elegere a dificultăț ilor ș i dinamiza implicarea membrilor grupului de elevi în rezolvarea
problemelor, poate stimula interesul ș i interacț iunea, gândirea creativă ș i calitatea deciziilor, aderarea la
implementarea inovaț iilor etc. Cursul promovează cunoaș terea ș i dezvoltarea următoarelor componente necesare în
prevenirea ș i rezolvarea conflictelor: empatia (demonstrează înț elegere, prietenie, respect faț ă de sentimentele
celorlalț i, manifestă interes faț ă de cei din jur, intervine cu ajutor); cooperarea ș i lucrul în echipă (învăț ă în grup,
contribuie cu idei, îș i asumă anumite sarcini, încurajează membrii grupului); sociabilitatea (stabileș te uș or relaț ii
interpersonale, ascultă ș i înț elege poziț ia fiecărui); diversitatea culturală (acceptă diferenț ele dintre oameni, învăț ă
alături de persoane de alte etnii, alte confesiuni); toleranț a (prezenț a bunului simt, lipsa egoismului, recunoaș terea
altor valori, opinii) etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Interpretarea proceselor ș i evenimentelor conflictuale prin intermediul modelelor de analiză ș i aplicare.
Distingerea conflictelor constructive/distructive ca procese inevitabile în mediul educaț ional.
Determinarea importanț ei conflictelor constructive în activitatea pedagogică.
Interpretarea ș i analiza conflictelor constructive/distructive în contextul educaț iei.
Recunoaș terea specificului formelor ș i caracteristicilor psihosociale ale situaț iilor generatoare de conflicte.
Conș tientizarea propriilor blocaje ale comunicării ș i depăș irea lor în soluț ionarea conflictelor.
Evaluarea consecinț elor conflictului intrapersonal, interpersonal ș i de grup.
Generalizarea condiț iilor strategice eficiente de soluț ionare a conflictelor în mediul educaț ional.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
1. La nivel de cunoaș tere:
Să identifice cauzele ș i procesele care favorizează sau împiedică soluț ionarea conflictelor.
Să conș tientizeze conceptele de bază cu privire la conflicte, grupuri, egalitate de gen ș i nediscriminare, societate ș i
comportament nonconflictual.
Să posede capacitatea de a sistematiza strategiile referitoare la sursele, cauzele ș i manifestarea conflictelor în mediul
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educaț ional.
Să aprecieze gradul ș i nivelul de abordare ș tiinț ifică a teoriilor clasice ș i contemporane.
Să eticheteze propriile structuri de control asupra comportamentului care generează conflictul.
2. La nivel de aplicare:
Să determine actualitatea conceptelor ș i teoriilor cu privire la esenț a conflictelor ș i rolul lor în societate.
Să analizeze diverse situaț ii conflictuale la nivel micro ș i macromediu.
Să aplice eficient diverse strategii de soluț ionare a conflictelor în mediul ș colar.
Să analizeze factorii favorizanț i în dezvoltarea ș i participarea personală în rezolvarea conflictelor.
Să demonstreze autonomie ș i corectitudine în medierea conflictelor.
3.
La nivel de integrare:
Să aprecieze rolul cursului respectiv în formarea profesională a cadrelor didactice.
Să demonstreze capacitatea de a rezolva conflictele în mod constructiv, de a manifesta toleranț ă ș i empatie.
Să elaboreze aprecieri eficiente bazate pe cunoaș terea problematicii sociale ș i etice în mediul educaț ional.
Să demonstreze abilităț i de a gestiona situaț iile de stres ș i frustrare, de exprimare într-un mod constructiv, de
distingere între dimensiunile personale ș i interpersonale.
Să demonstreze deprinderi de autocontrol în prevenirea ș i rezolvarea conflictelor.
Să-ș i asume responsabilităț i de ameliorare a climatului psihosocial în grup ș i în viaț a personală prin punerea în
practică a indicaț iilor aplicative.
Precondiț ii
Discipline anterior studiate ș i cunoș tinț e elementare despre consecinț ele conflictelor. Studenț ii trebuie să posede
cunoș tinț e generale despre soluț ionarea conflictelor, să recunoască caracterul inevitabil al conflictului, să posede
anumite deprinderi de rezolvare a conflictelor, să manifeste atitudine pozitivă pentru prevenirea ș i soluț ionarea
conflictelor, să aprecieze rolul cursului în formarea ș i dezvoltarea competenț elor profesionale.
Unităț i de curs
1. Generalităț i din perspectiva conflictologiei. Definiț ii ș i noț iuni.
2. Sursele ș i tipologia conflictelor.
3. Conflictul intrapersonal – cauze, surse ș i forme de manifestare.
4. Conflictul interpersonal ș i managementul specific al conflictului cu persoanele dificile.
5. Conflictul în grupul ș colar.
6. Conflictul ș i comunicarea în situaț ii excepț ionale.
7. Conflictul în mediul educaț ional.
8. Strategii de soluț ionare a conflictelor în mediul educaț ional.
9. Conflictul – principala sursă a stresului ș i a bolilor mentale.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Prelegeri, seminare, dezbaterea publică, studiul individual, portofoliul studentului, activităț i în grup etc., elaborarea şi
susţinerea proiectului de dezvoltare personală, consultarea ș i analiza surselor bibliografice.
Strategii de evaluare
Prezenț a la curs este obligatorie. Studenț ii sunt responsabili de studierea conț inutului, realizarea sarcinilor ș i
lucrărilor individuale. Activităț ile solicitate studenț ilor pentru evaluarea pe parcurs intră obligatoriu în nota finală.
Calitatea participării studenț ilor în cadrul seminariilor: discuț ii, dezbateri, răspunsuri orale, elaborarea ș i susț inerea
prezentărilor, consultarea surselor bibliografice de bază ș i cele două probe obligatorii (test, portofoliu). Rezultatele
evaluării curente constituie 60% din cota notei finale. Nota la examen va constitui 40% din cota notei finale. Portofoliul
(proiectele, referatele, testele etc.) predate după termenul fixat nu se admit.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoț ionale. Chiș inău: UPS „I. Creangă”, 2010. 239 p
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2. Cornelius H., Faire Sh. Ș tiinț a rezolvării conflictelor. Bucureș ti: Editura Tehnică, 2006, 261p.
3. Milcu M. Psihologia relaț iilor interpersonale. Competiț ie ș i Conflict. Iaș i: Polirom, 2005, 226p.
4. Stoica-Constantin Ana. Conflictul interpersonal. Iaș i: Polirom, 2004. 304p.
5. Ș oitu L., Hăvârneanu C. Agresivitatea în ș coală. Iaș i: Polirom, 2001. 157p.
6. Ț ărnă E. Bazele comunicării. Chiș inău: Prut Internaț ional, 2011, 368 p.
Opț ională:
1. Cava R. Comunicarea cu oamenii dificili. Bucureș ti: Curtea Veche, 2007. 229 p.
2. Jigău M., Liiceanu A. Violenț a în ș coala. Bucureș ti: Alfa, 2006, 228p.
3. Lacombe Fabrice. Rezolvarea dificultăţilor de comunicare. Iaşi: Polirom, 2005. 217p.
4. Shapiro Daniel. Conflictele ș i comunicarea. Ghid practic. Chiș inău: Arc, 2008, 319p.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S2.06.A.074

Număr de
credite ECTS
2

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenta
Cultura si civilizatia B
Facultatea Limbi si literaturi straine, Catedra Filologie Engleza
Tataru Nina, lector superior

Anul

Semestrul

III

Sem. VI

catedra.engleza@yahoo.com

Total ore
ore de contact
60

30

Total
ore de studiu individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
The principal purpose of this course is to get the students acquainted with basic aspects of British life presented in a logical
order, where due attention is paid to geography, economy, history, culture, political and social life. Culture and Civilization is
the study of human beings and their world, when we study people, we try to learn something about their history,
environment, relationships that exist among people and the ways in which people work and make a living. Culture and
Civilization is not primarily learning and memorizing events, facts and dates, but analyzing and arranging specific data into
meaningful patterns. For this purpose tests and reports are prepared and discussion of ambiguous questions are performed.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Linguistic Competences:
improve reading, writing, speaking and listening skills;
improve reading proficiency and expand vocabulary development strategies;
help them write and speak clearly, coherently and appropriately;
have a high level of systemic language knowledge including knowledge of discourse analysis.
Methodological Competences:
implement a variety of classroom activities;
employ tasks, processes and interactions that require students to work in groups or alone;
establish the adequate modern methods of scientific research for the given course.
Didactic Competences:
Students will be able to:
determine the subject-matter of Culture and Civilization and the aims of the course;
stimulate and enhance the students’ interest to British culture and civilization;
determine the interrelation with other sciences and their contribution to Culture and Civilization.
integrate course objectives, language and skills content with assessment;
apply theories of text and discourse analysis to course organization, material selection, development and
assessment.
Intercultural Competences:
enhance the students’ interest to the given course;
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lead the students to a scientific understanding of the British history and culture from pre-historic times to the
present days;
develop their creativity concerning the culture and civilization of the past and that of the present.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
to apply the acquired knowledge according to the comprehension level;
to overcome the difficulties they had before starting to learn the course;
to differentiate and properly use of the historical events;
to write didactic projects on the period studied;
to apply the best approaches or techniques for explaining British Culture and Civilization to other learners;
to be able to evaluate the Knowledge of the learners in Culture and Civilization;
to be capable of giving the equivalents of Culture and Civilization in Great Britain and Republic of Moldova;
Preconditii
The graduates should know the Britain’s Prehistory till Modern Times, its literature, music, painting, architecture, theatre,
press, television, radio and cinema. The learners should know how to use them in speech and develop in creative thinking.
Unităti de curs
The Earliest Times. Britain’s Prehistory. The Celts. The Roman Period. The Germanic Invasion. The Vikings. The Celtic
Kingdoms. The Medieval Period: The Norman Conquest. The Beginnings of Parliament. The War with Scotland and France.
The Wars of Roses. The Nineteenth Century. The Liberal Age. The Twentieth Century. The First World War. The Rise of the
Liberal Party. The Second World War. The Age of Uncertainty. The Welfare State. Britain: Past, Present, Future. Literature in
Britain. English Renaissance Literature. Critical Realism in England. Modern English Writers. History of English Painting.
History of the British Theatre. Music in Britain. Architecture. Cinema in Britain.
Strategii de predare si învăţare
New methods and techniques of teaching such as, power point presentations, video presentations, projector and extra
activities, plus additional materials.
Strategii de evaluare
Current evaluation of learning activities and formed abilities within the discipline is performed by tests, control papers,
reports, discussion at the seminars, etc. (60% of the final mark)
Final evaluation is manifested by the students’ answers – oral or written – at the exam, tests, control papers, etc. (40% of the
final mark)
Bibliografie
Obligatorie:
1. James O’Driscall. Britain. - Oxford, 1997.
2. David McDoval. An Illustrated History of Britain. - Longman, 1995.
3. J. J. Bell. The History of England. - Piter, 1995.
4. Kenneth O’Morgan. The Oxford History of Britain. - Oxford University Press, 1988.
Optionala:
1. 1. New Encyclopaedia Britannica. – Chicago, 1993
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S2.06.O.076

Număr de
credite ECTS
6

Pedagogie si limba engleza
I (licenţă)
Praxiologia comunicarii în limba engleza
Catedra Limbă Engleză
Auzeac Sergiu, lector universitar
Ș chiopu Lucia, lector superior; Gangan Olesea, lector universitar
gangan.olesea@gmail.com, barbalat1@hotmail.com, sergiu_as@mil.md

Anul

Semestrul

III

VI

Total ore
180

Total ore
contact direct
Studiu individual
120
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul urmăreşte formarea competentelor de comunicare orală şi gîndire critică pe diverse teme care reflectă posedarea
limbajului tematic si de specialitate în baza strategiilor şi tehnicilor de comunicare.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu principalele tehnici şi strategii de comunicare aplicabile în procesul de predare-învăţare a
limbii engleze.
Finalităţi de studii
Să determine scopul şi conţinutul cursului;
Sa determine principalele tehnici şi strategii de comunicare utilizate în limba engleză;
Să stabilească rolul şi importanţa strategiilor şi tehnicilor de comunicare în procesul predării-învăţării limbii
engleze;
Să propună abordari critice ale tehnicilor de comunicare prin prisma cunoştinţelor generale;
Sa aplice tehnicile si strategiile de comunicare în practică cu scopul întreţinerii unei conversaţii eficiente şi
coerente.
Precondiţii
Studentii trebuie sa posede cunostinte temeinice de limbă engleză (fonetică, vocabular, gramatică) şi informaţie despre
tehnicile şi strategiile de comunicare în limba maternă în vederea aplicării acestora în vorbire.
Unităţi de curs
General Notes on Communication. The Problems of Speaking Successfully. Techniques of Effective Communication.
Interviewing. Debates. Role-Play. Case Study. Questioning Techniques. Verbal and Nonverbal Message. Public Speaking.
Informative and Persuasive Speaking. Small Group Communication. Media, Technology and Communication. New Media
and Communication. Conflict Management.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Chestionare orală, lucrări practice, prezentări, portofolii.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă
În contextul evaluării curriculare se vor efectua următoarele tipurilor de evaluare: evaluarea iniţială, care se realizează la
începutul semestrului; evaluarea formativă realizată pe parcursul orelor practice.
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale.
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Evaluarea finală de examen
Evaluarea finală este exprimată prin notă (conform sistemului de apreciere de 10 puncte).
Criteriile de evaluare a cunoştinţelor la disciplina dată sunt elaborate în baza obiectivelor curriculare.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Dobson J., Effective Techniques for English Conversation Groups, Newberry House Publishers, Washington D.C.,
1997
2. Klippel F., Keep Talking, Cambridge University Press, 2001
3. Matthews C., Speaking Solutions, Prentice Hall Regents, 1994.
4. Morley J., Improving Spoken English, The University of Michigan, 1999
5. Ur P., Discussions that Work, Cambridge University Press, 2000
6. A Primer on Commuication Studies, http://2012books.lardbucket.org
7. James Gault, Headway Talking Points
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

ZI

S.06.O.077

Număr de
credite ECTS
12

F/R

S.06.O.058

12

Codul cursului

Pedagogie ș i limba engleză, Pedagogie
Licenţă
Practica pedagogică 1
Pedagogie, catedra Ştiinţe ale educaţiei
Zagaievschi C., dr., conf. univ.,
Ţurcan Lilia, dr., lector univ., Oboroceanu V., lector superior
lilianaturcan25@yahoo.com

Anul

Semestrul

Total ore

III

VI

360

III

VI

360

Total ore
contact direct
Studiu individual
180
180
72

298

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Practica pedagogică 1 constituie o dimensiune importantă a pregătirii teoretice şi praxiologice a viitorilor profesori
ș colari. Stagiul de practică pedagogică 1 va contribui esenţial la conș tientizarea de către student a referenţialului de
competenţe specifice; va facilita dobândirea abilităţilor profesionale praxiologice în ceea ce priveşte relaţionarea şi
comunicarea cu elevii, dar şi cu specialiştii din cadrul instituț iei. Studenţii stagiari vor face cunoştinţă cu realităţile actuale
din domeniul sistemului educaț ional. Stagiul de practică contribuie la creşterea capacităţii de autocunoaştere, autodisciplină
şi autonomie profesională.
Competenţe dezvoltate în cadrul practicii:

-

Interpretarea organizării şi desfăș urării procesului de învăţământ;
Relaț ionarea/comunicare specifică mediului educaț ional;
Proiectarea ș i realizarea activităţilor didactice conform cerinț elor învăț ământului postmodern;

Analiza critică, argumentată a calităț ii procesului de indtruire
Finalităţi:
Să proiecteze/realizeze/evalueze activităţi didactice şi educative elaborate pentru situaț ii concrete;
Să elaboreze documentele şcolare solicitate de profesor;
Să proiecteze şi să realizeze diverse tipuri de activităţi didactice;
Să actualizeze strategiile didactice de predare-învăţare-evaluare;
Să evalueze calitatea unui proiect didactic;
Să proiecteze şi să susţină 3 lecţii publice în grupa academică repartizată.
Precondiţii:
Iniţiere în carierea profesională, psihologia generală, psihologia dezvoltării, etica profesională, teoria şi metodologia
curriculumului, tehnologii educaț ionale. Studenţii trebuie să cunoască strategii de comunicare eficientă.
Structura portofoliului
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1. Instituţia în care studentul îşi desfăşoară practica de specialitate;
2. Portofoliul practicii prezintă descrierea întregii activităţi practice desfăşurate de student, autoevaluarea conduitei
(prezentarea sarcinilor de lucru, descrierea experienţelor avute în fiecare etapă de formare a abilităţilor necesare
profesorului ș colar, observaţiile proprii (dificultăţile constatate, concluzii şi propuneri);
3. Caracteristica eliberată de tutore cu sigila instituţiei;
4. Raport de practică în care se va elucida activitatea desfăşurată, cunoştinţele acumulate, dificultăţile constatate,
concluziile şi propunerile studentului.
Raportul de practică care va include următoarele:
Jurnalul de asistenţă a lecţiilor
Fişe de evaluare a calităţii proiectelor didactice (zilele 11-20)
Fişe de observare/evaluare a calităţii lecţiei (zilele 6-20)
Jurnalul activităţilor demonstrative asistate (zilele 11-20)
Proiecte didactice ale activităţilor realizate
Jurnalul de reflecţii (focalizare pe sine)
Fişa de evaluare finală
5. Anexe (De ex: Fişele de post a specialiştilor din cadrul instituț iei, planul cadru de activitate: obiective, poze cu elevii,
etc.).
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ANUL IV,
SEMESTRUL
VII
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
Zi

F.07.O.080

Fr

F.07.O.059

Număr de
credite ECTS
4
4

Pedagogie ș i limbă engleză/Pedagogie
Licenț ă
Axiologia educaţiei
Facultatea Pedagogie, Catedra Ştiinţe ale educaţiei
Ț urcan Lilia, dr., lector univ.
lilianaturcan25@yahoo.com

Anul

Semestrul

Total ore

4

7

120

4

7

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60
60
24

96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Axiologia educaţiei ghidează formarea concepţiei despre lume şi viaţă, orientează şi amplifică consolidarea
cunoştinţelor şi a competenţelor educaţiei prin valori şi pentru valori; a realizării analizei logice, hermeniutice şi euristice a
conceptelor şi concepţiilor pedagogice, a fenomenului educaţional prin prisma teoriilor filosofice. Scopul cursului constă în
valorificarea potenţialului intelectual prin dezvoltarea şi formarea capacităţilor de analiză, sinteză, concretizare, generalizare;
emitere a raţionamentelor; formularea şi argumentarea ideilor privind caracterul prospectiv, permanent al educaţiei; educaţia,
autoeducaţia şi personalitatea umană în devenire.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
identificarea conceptelor de bază ale axiologiei educaţiei;
analiza definiţiilor educaţiei în contextul epistemologiei, axiologiei, filosofiei analitice a educaţiei şi teleologiei;
caracterizarea procesului de remodelare filosofică a idealului educaţional în contextul schimbărilor prospective;
argumentarea importanţei valorilor şi funcţionalitatea lor în acţiunea educativă;
compararea teoriilor filosofice cu privire la educaţie din epoca modernă şi postmodernă.
demonstrarea posibilităţilor axiologiei educaţiei în activităţile educaţionale;
elaborarea strategiilor de implementare a valorilor democratice în societatea contemporană;
proiectarea strategiilor de predare a axiologiei educaţiei.
Finalităţi de studii
să identifice valorile elaborate de civilizaţie;
să clasifice valorile după anumite criterii;
să reproducă conţinutul valorilor general-umane şi a celor naţionale;
să cunoască/compare principalele teorii ale valorii;
să caracterizeze valorile şi structura acestora.
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să analizeze criteriilor de grupare a valorilor;
să clasifice şi să ierarhizeze valorile;
să determine căile şi mijloacele educaţiei prin valori la diverse vîrste;
să aprecieze polaritatea valorilor;
să estimeze caracterul gradual al valorilor;
să compare valorile tradiţionale ale educaţiei.
să elaboreze scala valorilor personale
să modeleze situaţii educative cu privire la cultivarea valorilor;
să aplice strategii de educaţie prin valori;
să demonstreze funcţionalitatea valorilor în acţiunea educativă;
să promoveze valorile moral-etice în viaţa cotidiană.
Precondiț ii
Discipline anterior studiate: Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Didactica generală. Studenţii trebuie să cunoască teoria,
principiile, strategia, metodologia, formele educaţiei şi instruirii, particularităţile de vârstă şi de personalitate a copiilor. Să
posede competenț e de proiectare-organizare şi desfăşurare a activităţilor educative. Să elaboreze strategii de optimizare a
procesului educaţional.
Unităț i de curs
1. Axiologia – teorie a valorilor. Axiologie şi educaţie.
Teorii ale valorilor: intuitivă, raţională, naturalistă şi instrumentală. Abordarea obiectivistă şi cea subiectivistă.
Valoarea ca formă, metodă, strategie şi mijloc al educaţiei.
Valoarea ca calitate şi măsură a fenomenelor sociale, educative şi moral-etice.
2. Axiologia existenţială.
Omul şi valorile. Actul liber în promovarea valorilor şi modul de existenţă al omului.
Conştiinţa umană şi cultura valorilor.
Educaţia şi promovarea valorilor în context existenţial. Conştiinţa individuală şi cea socială prin prisma axiologiei existenţiale.
3. Clasificarea şi ierarhia valorilor.
Structura valorilor. Iraţionalitatea şi raţionalitatea valorilor. Clasificarea valorilor. Criteriile de clasificare ale valorilor:
valabilitatea, calitatea, subiectul valorii, obiectul lor, motivele ce determină valorile, particularităţile psihice din care izvorăsc
valorile şi sfera lor de aplicare.
Judecata de valoare şi judecăţi despre valori. Generalitatea şi varietatea valorilor.
Valori-scopuri şi valori-mijloace.
Valorile vitale. Valorile morale. Valorile economice. Valorile juridice. Valorile politice. Valorile ştiinţifice. Valorile estetice.
Valorile religioase.Factorii ce influenţează apariţia şi clasificarea valorilor.
4. Valori şi bunuri. Caracteristicile valorilor.
Valorile ca obiecte ale dorinţei şi valorile ca obiecte ale educaţiei.
Actul de dorinţă, necesitate şi valoarea.
Valori şi concepte. Valorile ca mijloc de formare a personalităţii umane. Sentimentul durabilităţii şi armoniei, a autorităţii
valorii.Fericirea şi valoarea. Bunurile umane şi personale. Corelaţia dintre valoare şi bun.
5. Valorile tradiţionale ale educaţiei.
Natura înţelegerii, aprecierii şi aplicării.
Valorii în educaţie. Criteriile de evaluare a educaţiei prin valori şi pentru valori.
Sănătatea, familia ca valori tradiţionale ale educaţiei.
Tradiţia, obiceiul, limba şi istoria neamului ca valori tradiţionale în educaţie.
Omul – valoare supremă. Morala – valoare etică prioritară.
Valorile în contextul culturii şi educaţiei la moldoveni/români şi alte etnii.
6. Educaţie şi valoare în contextul caracterului prospec-tiv al fenomenului educaţional.
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Valoarea şi funcţionalitatea ei în acţiunea educativă.
Valorile-scopuri şi valorile-mijloace în procesul educaţiei. Rangul şi gradul de preferinţă al valorilor în context
social.Caracterul prospectiv al educaţiei şi cultivarea valorilor la copii, adolescenţi, adulţi.
Pedagogia postmodernă şi axiologia educaţiei.
7. Curs de sinteză
Strategii de predare ș i învăţare
-

Predare reflexivă, inductivă ș i deductivă; interactivă ș i participativă; expunere-prelegere asistată de calculator cu
expunerea conț inuturilor cursului în format Power Point; exemplificări; întrebări de evaluare pe parcurs; explicaț ii;
discuț ii pe baza prezentărilor, precum ș i în baza literaturii de specialitate studiate.
Se apreciază gradul şi calitatea participării studenț ilor în cadrul seminariilor: discuţii, dezbateri, răspunsuri orale – 10%,
calitatea elaborării şi susţinerii referatului (I probă) – 10%, consultarea surselor bibliografice, elaborarea portofoliului la
disciplină (a II-a probă) – 40%. Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale.
Examen - nota la examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Călin M. Filosofia educaţiei. Bucureşti, Ed. Aramis, 2001.
2. Cucoş C. Pedagogie şi axiologie. Bucureşti, E.D.P., 2006.
3. Cristea S. Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Teoria generală a educaţiei., Chişinău, Litera, 2003.
4. Cuzneţov L. Educaţie prin optim axiologic. Chişinău, Primex-com. SRL., 2010
Opţională:
5. Kant Im. Tratat de pedagogie. Iaşi, Agora, 1992.
6. Gessen S.I. Bazele pedagogiei. (Introducere în filosofia aplicativă), M., 1995.
7. Niskier A. Filosofia educaţiei. Bucureşti, Ed. Economică, 2000.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului Număr de
Anul
Semestrul
credite ECTS
U.07.O.O81

2

4

7

Pedagogie şi limbă engleză
Licenţă
Etica profesională
Pedagogie/Ştiinţe ale educaţiei
Bîrsan Elena, lector univ.,
elena.birsan32@yahoo.com
Total ore
Total ore
contact direct
Studiu individual
60
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina de studiu Etica profesională vizează pregătirea etico-profesională a studenţilor pedagogi. În urma studierii
cursului studenţii vor însuşi noţiuni principale ca: morală, norme morale, cultură etică, tact, măiestrie, inteligenţă emoţională
şi comunicare asertivă etc. Acest curs orientează studentul spre formarea unei noi mentalităţi, care să poată înţelege mai
profund esenţa menirii sale, să posede toate instrumentele necesare în activitatea pedagogică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- informare cu sistemul conţinutal şi conceptual din domeniul eticii profesionale;
- definire a conceptelor cheie din cadrul disciplinei ;
- analiza şi interpretarea comportamentului moral versus amoral, imoral;
- formarea capacităţilor empatice şi a tactului pedagogic;
- analiză a funcţiilor şi principiilor eticii profesionale;
- proiectare a strategiilor de autoevaluare a măiestriei pedagogice în corelaţie cu etica pedagogică;
- evidenţiere a valorii eticii pedagogice în pregătirea profesională a studenţilor pedagogi;
- dezvoltare a competenţei de comunicăre asertive;
- evaluarea nivelului de cultură profesională a cadrelor didactice.
Finalităţi de studii
- să definească conceptul de etică, morală, comportament, deontologie;
-să identifice, prin prisma principiilor etice, factorii ce favorizează funcţiile eticii pedagogice;
- să descrie principiile şi categoriile eticii pedagogice;
- să argumenteze interacţiunea dintre cultura pedagogică şi cultura emoţională a cadrului didactic;
- să elaboreze codul deontologic conform normelor etico-pedagogice;
- să distingă importanţa autoeducaţiei în formarea profesională a cadrelor didactice;
- să formuleze obiective de dezvoltare a competenţei de comunicare asertivă la pedagogi;
- să identifice dilemele etice în educaţie;
- să identifice valorile supreme în personalitatea pedagogului;
- să recunoască valoarea formativă a comunicării pedagogice;
- să evalueze gradul de formare a competenţei de comunicare pedagogică şi asertivă la cadrele didactice;
- să elaboreze strategii de dezvoltare a emoţionalităţii;
Precondiț ii
Studenţii trebuie să cunoască teoria, principiile, strategia, metodologia, formele educaţiei şi instruirei, particularităţile de
vârstă şi individuale ale elevilor, studenţilor. Să elaboreze strategii de îmbunătăţire a comportamentului etic. Să manifeste
atitudine pozitivă pentru prevenirea şi rezolvarea conflictului prin aplicarea normelor etice, să aprecieze rolul ,,Eticii
pedagogice” în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale.
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Unităț i de curs
1. Etica – etimologia , definiţii şi delimitări conceptuale
2. Funcţii şi perspective integratoare ale eticii pedagogice.
3. Principiile şi categoriile eticii pedagogice
4. Cultura emoţională şi deontologia pedagogică
5. Normele sociale, autoeducaţia şi responsabilitatea socială
6. Comunicarea asertivă a pedagogului - context de consolidare a referenţialului profesional
7. Analiza şi soluţionarea dilemelor etice în educaţie
8. Cultura profesională a cadrelor didactice
9. Evaluarea nivelului de cultură profesională pe diferite dimensiuni
10. Curs de sinteză
Strategii de evaluare
curentă - va fi apreciat gradul şi calitatea participării studenţilor în cadrul seminariilor: discuţii, dezbateri, răspunsuri
orale, consultarea surselor bibliografice de bază, sumarizate de două probe obligatorii. ); verificarea cunoştinţelor
teoretice ( I probă); prezentarea unui discurs pedagogic (oral- II probă).
Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale.
finală - examen. Nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cojocaru-Borozan M., Teoria culturii emoţionale. Chişinău: Tipografia UPS “Ion Creangă”, 2010. 239 p.
2. Cojocaru M., Comunicare relaţională. Suport de curs pentru studii licenţă. Chişinău, 2009. 69 p.
3. Cuzneţov L., Dimensiuni pedagogice şi etice ale parteneriatului educaţional.Ghid metodic,Chişinău, 2002
4. Copoeru I., Szabo N. Etică şi cultură profesională, Cluj-Napoca : Editura: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, 373 p.
5. Mândâcanu V., Etica pedagogică praxiologică. Editura: Pontos; Chişinău, 2010. 588 p.
6. Mândâcanu V., Profesorul-maestru. Editura: Pontos; Chişinău, 2009. 628 p.
7. Lungu V., Rolul comunicării asertive în asigurarea unui climat instituţional favorabil. În: Studia Universitas nr.5,
Chişinău, 2007. 320 p.
Opţională:
1. Capcelea V. Etica. Chişinău: Arc, 2003.
2. Williiam B. Moralitatea. O introducere în etică. Traducere de V. Mureşan, Editura: Punct,Bucureşti, 2008.
3. Sîrbu T. Etica şi virtuţi morale. Iaşi,Editura: Societăţii Academice, 2005.
4. www.edu.md
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S1.07.A.082

Număr de
credite ECTS
3

Anul

4

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenț ă
Pedagogia culturii emoţionale
Facultatea Pedagogie, Catedra Ştiinţe ale educaţiei
Cojocaru-Borozan Maia, dr.hab., prof.univ
Zagaievschi Corina, dr., conf. univ.
mayacojocari@yahoo.com; zagaevskycorina@yahoo.fr

Semestrul

7

Total ore

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Pedagogia culturii emoţionale este ştiinţa educaț iei care analizează conceptele pedagogice operaţionale necesare
studierii fenomenelor afective prin abordări inter-, multi- şi transdisciplinare ale formării formatorilor implicaţi în
proiectarea şi realizarea educaţiei pentru dezvoltare emoţională conform unor valori afective raportate la idealul
educaţional. Cursul Pedagogia culturii emoţionale va orienta studiul individual în cadrul formării profesionale la diverse
specializări pedagogice prin suportul teoretico-metodologic, privind managementul formării/autodezvoltării emoţionale
optime specifice meseriei de educator şi totodată urmăreşte scopul de a-i pregăti pentru proiectarea-organizarea-evaluarea
activităţilor de dezvoltare emoţională a elevilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- conştientizarea valorii propriei personalităţi;
- identificarea cauzelor conflictelor interne şi externe de ordin afectiv;
- asumarea responsabilităţii pentru propriile emoţii şi sentimente;
- orientarea emoţională pozitivă şi creativitate emoţională în conduita didactică;
- utilizarea tehnologiilor educaţionale specifice dezvoltării afective;
- flexibilitatea emoţională;
- rezistenţă emoţională la stres;
- gestionarea eficientă a energiei emoţionale
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- să determine cadrul conceptual al PCE;
- să identifice criteriile, indicatorii, descriptorii de performanţă emoţională;
- să determine competenţele emoţionale specifice profesiunii de cadru didactic;
- să utilizeze instrumente de cercetare pedagogică a culturii emoţionale;
- să elaboreze strategii educaţionale specifice dezvoltării afective;
- să argumenteze importanţa culturii emoţionale pentru inserţia socio-profesională;
- să proiecteze strategii de sporire a nivelului de cultură emoţională proprie;
- să estimeze caracterul relaţiilor afective în mediul educaţional
Precondiț ii
Discipline anterior studiate: Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Psihologia generală, Psihologia vârstelor, Organizarea
activităț ii educative, Tehnologii educaţionale etc. Studenţii trebuie să cunoască teoria, principiile, strategia, metodologia,
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formele educaţiei şi instruirii, particularităţile de vârstă şi psihologice ale educaţilor.
Unităț i de curs
1. Nucleul epistemic al pedagogiei culturii emoţionale
2. Obiectul de studiu al pedagogiei culturii emoţionale - educaţia emoţionalităţii umane
3. Metodologia de cercetare pluridisciplinară a fenomenului culturii emoț ionale
4. Tehnologii educaţionale specifice dezvoltării afective
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Prelegerea - problematizată, explicaț ia, discuț ia - dezbatere, demonstraț ia (PwPt), expunerea-argumentată,
conversaț ia euristică, studiul individual, etc.
Strategii de evaluare
Discuț ia-dezbatere, conversaț ia euristică, studiul individual, proiectul, prezentare PwPt, argumentarea, probe orale,
probe scrise.
Evaluarea curentă (formativă) şi finală: evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice; probe
obligatorii (test, proiect de dezvoltare a culturii emoț ionale), calitatea elaborării şi susţinerii proiectului.
Evaluare finală: Examen oral.
Bibliografie
1. Cojocaru-Borozan M., Zagaievschi C. Pedagogia culturii emoţionale. Chişinău: UPSC, 2014.
2. Cojocaru-Borozan M. Tehnologia dezvoltării culturii emoţionale. Chişinău: UPS, 2012.
3. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoţionale. Chişinău: UPSC, 2010.
4. Zagaievachi C. Dezvoltarea inteligenț ei emoț ionale a adolescenț ilor prin comunicare. Chiș inău: UPSC, 2013
5. Chabot D., Chabot M. Pédagogie émotionnelle, ressentir pour apprendre. Québec: Trafford Publishing, 2005.
http://www.linkedin.com/pub/daniel-chabot
6. Goleman D. Emoţii vindecatoare. Dialoguri cu Dalai Lama despre raţiune, emoţii şi sănătate. Bucureşti: Curtea
Veche, 2008.
7. Goleman, D. Inteligenţa emoţională. Ediţia a III-a. Bucureşti: Curtea Veche, 2008
8. Goleman D. Inteligenţa emoţională în Leadership. Bucureşti: Curtea Veche, 2007.
9. Cosnier J. Introducere în psihologia emoţiilor şi a sentimentelor. Iaşi: Polirom, 2002.
10. Manz Ch. Disciplina emoţională. Bucureşti: Curtea Veche, 2005
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S1.07.A.083

Număr de
credite ECTS
4

Pedagogie si limba engleza
Licenț ă
Inteligenț a emoț ionala
Facultatea Pedagogie, Catedra Ştiinţe ale educaţiei
Zagaievschi Corina, dr., conf. univ.
zagaevskycorina@yahoo.fr

Anul

Semestrul

Total ore

4

7

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60

60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Inteligenț a emoţională are intenț ia de a orienta viitoarele cadre didactice spre formarea ș i autodezvoltarea
emoţională optimă, ce produce un impact pozitiv asupra organizării ș i desfăşurării procesului educativ. Cursul
urmăreşte dezvoltarea teoretică a cunoș tinț elor specifice domeniului gestionării emoţiilor şi formarea competenț elor
specifice meseriei de educator, în vederea soluţionării problemelor pedagogice care amplifică importanţa şi necesitatea
sporirii nivelului de dezvoltare emoţională.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- identificarea problemelor în dezvoltarea emoţională;
- interpretarea modelelor structurale ale inteligenţei emoţionale;
- determinarea profilurilor afective tipice pentru copii şi adolescenț i;
- identificarea condiţiilor maturizării afective;
- utilizarea tehnologiilor educaţionale specifice dezvoltării afective;
- determinarea cauzelor conflictelor interne şi externe de ordin afectiv;
- valorizarea tendinţelor moderne ale dezvoltării emoţionale;
- elaborarea strategiilor de sporire a nivelului de inteligenț ă emoţională
- asumarea responsabilităţii pentru propriile emoţii şi sentimente.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- să prezinte componentele structurale ale inteligenţei emoţionale;
- să identifice cauzele conflictelor interne şi externe de ordin afectiv;
- să elaboreze diverse proiecte de dezvoltare a inteligenț ei emoţionale a educaț ilor;
- să operaţionalizeze obiective ale educaţiei pentru dezvoltarea emoţională;
- să modeleze situaţii pedagogice ce denotă expresivitate emoţională a educatorului;
- să argumenteze importanţa inteligenț ei emoţionale pentru inserţia socio-profesională;
- să proiecteze strategii de sporire a nivelului de cultură emoţională proprie;
- să estimeze caracterul relaţiilor afective în mediul educaţional;
- să exprime orientare pozitivă şi creativitate emoţională în conduita afectivă
Precondiț ii
Discipline anterior studiate: Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Psihologia generală, Psihologia vârstelor, Organizarea
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activităț ii educative, Tehnologii educaţionale etc. Studenţii trebuie să cunoască teoria, principiile, strategia,
metodologia, formele educaţiei şi instruirii, particularităţile de vârstă şi psihologice ale educaţilor.
Unităț i de curs
1. Premise filozofice/sociale ale apariț iei teoriilor despre unitatea dintre raț iune ș i emoț ii
2. Evoluț ia ș tiinț ifică a conceptului de I.E.
3. Inteligenţa emoţională - premisă a succesului în activitatea umană
4. Inteligenţa emoţională în educaț ia copiilor, adolescenț ilor
5. Metodologia dezvoltării inteligenţei emoţionale. Valori emoţionale
6. Raportul cultură profesională - cultură emoţională a cadrelor didactice
7. Inteligenţa emoţională ca finalitate a educaț iei pentru dezvoltare emoț ională
8. Comunicare bazată pe inteligenț a emoț ională
9. Curs de sinteză
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Prelegerea-problematizată, prelegere-dezbatere, demonstraț ia, explicaț ia argumentată, eseu ș tiinț ific, discuț iedezbatere, organizatorul grafic, argumentarea, dezbaterea-problematizată, studiu individual.
Strategii de evaluare
Conversaț ia euristică, reflecţia personală, dezbaterea, proiectul individual, prezentare PwPt, probe orale (expunerea
orală, brain-storming, etc.), probe scrise (eseu ș tiinț ific, test), portofoliul.
Evaluarea curentă (formativă) şi finală: evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice; probe
obligatorii (test, proiect de dezvoltare a inteligenț ei emoț ionale), calitatea elaborării şi susţinerii proiectului de
dezvoltare emoț ională.
Evaluare finală: Examen oral.
Bibliografie
1. Zagaievschi C. Dezvoltarea inteligenț ei emoț ionale a adolescenț ilor, prin comunicare. Chiș inău: U.P.S.C.,
2013.
2. Ț arnă Ec. Adaptarea studentului în mediul universitar. Chiș inău: U.P..C., 2013.
3. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. СПб.: БХВ – Петербург, 2012.
4. Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoţionale. Chişinău: U.P.S.C., 2010
5. Goleman D. Inteligenţa emoţională. Ediţia a III-a. Bucureşti: Curtea Veche, 2008.
6. Goleman D. Inteligenţa emoţională în Leadership. Bucureşti: Curtea Veche, 2007.
7. Chabot D., Chabot M. Pédagogie émotionnelle, ressentir pour apprendre. Québec: Trafford Publishing, 2005.
http://www.linkedin.com/pub/daniel-chabot
8. Elias M. J., Tobias S. E., Friedlander B. S. Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor. Bucureşti: Curtea Veche,
2007. 304 p.
9. Elias M. J., Tobias S. E., Friedlander B. S. Stimularea inteligenţei emoţionale a adolescenţilor. Bucureşti: Curtea
Veche, 2003.
10. Goleman D. Emoţii vindecatoare. Dialoguri cu Dalai Lama despre raţiune, emoţii şi sănătate. Bucureşti: Curtea
Veche, 2008.
11. Lelord F. Cum să ne exprimăm emoţiile şi sentimentele. Bucureşti: Trei, 2003.
12. Manz Ch. Disciplina emoţională. Bucureşti: Curtea Veche, 2005.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
M.07.A.084

Număr de
credite ECTS
2

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenț ă
Igienă mintală
Facultatea Pedagogie, Catedra Ș tiinț e ale Educaț iei
Zagaievschi Corina, dr., conf.univ.
zagaevskycorina@yahoo.fr

Anul

Semestrul

Total ore

4

7

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul prezentat, având ca obiect de studiu sănătatea mintală, pune în prim plan un sistem de valori care determină
condiţia esenţială a progresului individului şi a formării sale. În acest context, cursul are ca scop dezvoltarea
cunoș tinț elor (ș i formarea atitudinilor) despre promovarea ș i păstrarea stării de sănătate mintală de care depinde
sănătatea generală, nivelul de integrare în societate, calitatea vieț ii omului. Atitudinile, capacităț ile, cunoș tinț ele,
formate-dezvoltate în cadrul cursului, vor completa referenț ialul profesional al pedagogului social.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- Prezentarea problematicii domeniului de igienă mintală;
- Interpretarea activităț ii de igienă mintală;
- Depistarea factorilor de risc, specifici/situaț ionali, pentru sănătatea mintală a educaț ilor
- Prevenirea stărilor de dezechilibru, prin diminuarea situaț iilor de risc;
- Organizarea unui program de măsuri de igienă mintală bazat pe specificul problemelor educaț ilor;
- Promovarea sănătăț ii mintale în mediul educaț ional
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- Să reproducă istoria/originea apariț iei ș tiinț ei Igiena mintală;
- Să identifice problematica actuală ce vizează sănătatea mintală socială ș i individuală;
- Să determine factorii ambientali de risc pentru sănătatea mintală;
- Să aplice măsuri de igienă mintală în activitatea educativă;
- Să respecte principiile acț iunii de igienă mintală;
- Să conș tientizeze importanț a activităț ii de igienă mintală pentru mediul educaț ional;
- Să proiecteze activităț i publice de promovare ș i păstrare a stării de sănătate mintală;
- Să influenț eze pozitiv prin acț iuni concrete ș i exemplu personal atitudinea educaț ilor faț ă de igiena
mintală.
Precondiț ii
Discipline anterior studiate: Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Pedagogia comunitară,Psihologia educaţiei, Educaț ia
incluzivă, Psihologia dezvoltării. Studenţii trebuie să cunoască teoria, principiile, strategia, metodologia, formele
educaţiei şi instruirii, particularităţile de vârstă şi psihologice ale educaţilor.
Unităț i de curs
1. Domeniul igienei mintale, aspecte generale
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2. Normalitatea ș i anormalitatea psihică
3. Acț iunea de igienă mintală
4. Educaț ia pentru dezvoltare emoț ională ș i sănătate mintală – noua dimensiune a educaț iei
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Evaluare 1. Proiect individual de cercetare, Strategii de igienă mintală, in literatura de specialitate (nivel de cunoaș tereaplicare). Evaluare 2. Studiu de caz, Promovarea sănătăț ii mintale în mediul educaț ional. Proiect al ș edinț ei de
consiliere, prezentat ș i discutat public. Realizarea de prezentări Pw Pt.
Strategii de evaluare
Probe oral, probe scrise, organizatorul grafic, discuț ie-problematizată, discuț ie-dezbatere, expunerea orală
argumentată, demonstraț ia, prezentare publică a proiectului, Power Point, analiza, dezbaterea.
Bibliografie
1. Enăchescu C. Tratat de igienă mintală. Iaș i: Polirom, 2008.
2. Ț arnă Ec. Adaptarea studentului în mediul universitar. Chiș inău: U.P.S.C., 2013.
3. Zagaievschi C. Educaț ie pentru dezvoltare emoț ională ș i sănătate mintală. Chiș inău: U.P.S.C., 2014
4. Goleman D. Emoţii vindecatoare. Dialoguri cu Dalai Lama despre raţiune, emoţii şi sănătate. Bucureşti:
Curtea Veche, 2008.
5. Dumitrescu M., Dumitrescu S. Educaţie pentru sănătate mentală şi emoţională. Bucureşti: Arves, 2009.
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Facultatea:
Denumirea disciplinei:
Coordonator:
e-mail:

Pedagogie
Stres ocupaţional
Cojocaru M., dr., conf.univ.
mayacojocari@yahoo.com

Cod

Credite

Specialitate

Semest
rul

Total
ore

Contact
direct

Lucru individual

M.07.A.088

3

Pedagogie ș i l. engl

7

120

60

60

Cadrul conceptual al disciplinei
Disciplina este continuarea logică a cursurilor de specialitate prevăzut pentru a pregăti viitorul pedagog social pentru
abordarea inteligentă şi cu maxim succes a situaţiilor tensionante în munca sa emoţională.
Obiectivul general constituie dezvoltarea competenţelor emoţionale de echilibrare a conduitei afective pentru crearea
rezonanţei afective prin comunicarea interpersonală în prestarea serviciilor de asistenţă socială.
Finalităţi
Studenţii vor fi capabili:
la nivel de integrare:
să demonstreze necesitatea disciplinării emoţionale a comportamentului comunicativ;
să promoveze valorile culturii emoţionale;
să exprime orientare pozitivă, flexibilitate şi creativitate emoţională în conduita comunicativă;
la nivel de aplicare:
să identifice stresorii profesionali pentru a reacţiona adecvat în situaţii emoţionante;
să elaboreze/prezinte public un discurs/referat vizînd factorii generatori de stres ocupaţional;
să demonstreze competenţe emoţionale;
la nivel de cunoaştere:
să definească conceptele de bază utile pentru analiza fenomenelor de dezechilibru emoţional;
să determine problemele fundamentale de ordin afectiv în activitatea profesională;
să descrie componentele structurale ale culturii emoţionale;
- să elaboreze strategii de abordare a stresului profesional.
Pre-recuzite

152

1. Discipline anterior studiate: Psihologie generală, Psihologia vîrstelor, Teoria şi metodologia educaţiei, Pedagogia socială,
Psihologia socială, Metodologia intervenţiei sociale, Asistenţă psihopedagogică şi socială etc.
2. Studenţii trebuie să cunoască teoriile psihologice şi pedagogice cu referire la dezvoltarea echilibrată şi optimă a
personalităţii, principiile generale ale educaţiei, metodologia educaţiei, formele educaţiei, particularităţile de vârstă şi
individuale ale copiilor; să elaboreze strategii de autoeducaţie şi comunicare pedagogică cu feed-back optim în context socioeducaţional.
Evaluarea curentă
Gradul de implicare şi calitatea participării studenţilor în cadrul seminariilor; consultarea surselor bibliografice;
calitatea realizării probelor de evaluare (I probă: – elaborarea referatului tematic şi prezentarea discursului - 20%) şi a II-a
probă: – 20%. Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale.
Evaluarea finală
Examen - nota la examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Module
1. Emotivitatea şi echilibrul emoţional al cadrelor didactice.
2. Modele explicative ale dezechilibrului afectiv
3. Problematica afectivă a cadrelor didactice
4. Stresul – corelat al vieţii profesionale. Tipologie şi caracteristici
5. Factori generatori de stres ocupaţional
6. Cultura emoţională – coordonaţă optimă a personalităţii profesorului în prevenirea apariţiei sindromului epuizării
emoţionale
7. Strategii de reabilitare în condiţiile stresului continuu
Resurse bibliografice
1. Cosnier J. Introducere în psihologia emoţiilor şi a sentimentelor. Iaşi: POLIROM, 2002. 196 p.
2. Cojocaru M. Teoria culturii emoţionale. Chişinău: Tipografia UPS “Ion Creangă”, 2010d. 239 p.
3. Cojocaru M. Problema sindromului epuizării emoţionale în formarea cadrelor didactice. Conferinţa internaţională. În:
Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale. Vol. I. Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională. Chişinău:
CEP USM, 2009h. p. 317-322.
4. Cojocaru M. Comunicare relaţională. Chişinău: Tipografia UPS “Ion Creangă”, 2009i. 67 p.
5. Ene S. Cum reacţionăm la stres. Iaşi: Polirom, 2005. 176 p.
6. Dumitrescu M., Dumitrescu C. Educaţie pentru dezvoltare emoţională şi sănătate mentală. Bucureşti: 2010.
7. Enăchescu C. Tratat de igienă mintală. Iaşi: Polirom, 2004. 404 p.
8. Brillon M. Emoţiile pozitive, emoţiile negative şi sănătatea. Iaşi: Polirom, 2010. 259 p.
9. Sartre J-P. Psihologia emoţiei, Bucureşti: Univers enciclopedic gold, 2010. 120 p.
10. Legeron Patrick. Cum să te aperi de stres. Bucureşti:Editura Trei, 2001. 342 p.
11. Ţurcanu C. Autocontrolul. Garanţia unei vieţi armonioase şi pline de succes. Bucureşti: Editura RAM, 1997
12. Holdevici I. Autosugestie şi relaxare. Bucureşti: Ed. Ceres, 1995. 160 p.
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Pedagogie ș i limba engleză
I
Consiliere educaţională
Pedagogie/ Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Cuzneţov Larisa dr.hab.prof.univ.
Calaraş Carolina dr.conf.univ.; Irina Simcenco dr.lect.univ.

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S1.07.A.089

Număr de
credite ECTS
4

Anul

Semestrul

Total ore

4

7

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Consiliere educaţională are menirea să formeze la studenţi competenţe şi aptitudini etice şi psihopedagogice de
consiliere educaţională a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice. Formarea-dezvoltarea competenţelor de consiliere
psihopedagogică la studenţi şi exersarea capacităţii de elaborare şi implementare a strategiilor de consiliere educaţională.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- a identifica bazele teoretice şi metodologice ale consilierii educaţionale;
- a determina funcţiile, principiile şi scopurile consilierii educaţionale;
- a analiza etapele şi specificul procesului de consiliere psihopedagogică;
- a elabora un plan de acţiuni de consiliere a clienţilor în variate situaţii de criză;
- a valorifica tehnici de consiliere psihopedagogică a clienţilor aflaţi în dificultate.
Finalităţi de studii
- definirea conceptelor de bază ale consilierii educaţionale;
- descrierea principiilor şi particularităţilor consilierii educaţionale;
- identificarea elementelor constitutive şi tehnicilor consilierii educaţionale;
- utilizarea adecvată a termenilor din domeniul eticii şi consilierii educaţionale;
- realizarea de transferuri interdisciplinare pentru analiza consilierii educaţionale;
- interpretarea metodologiei şi tehnologiei consilierii educaţionale;
- aplicarea strategiilor şi tehnologiilor de consiliere educaţională;
- elaborarea unui cod de reguli privind comportarea etică a pedagogului social/ consilierului educativ.
Precondiț ii
Discipline anterior studiate - Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Filosofia educaţiei, Axiologia educaţiei, Pedagogia socială,
Psihologia generală, Psihologia socială, Întroducere în specialitate şi pedagogie socială, Metodologia intervenţiei sociale,
Asistenţă psihopedagogică şi socială.
Unităț i de conț inut
1.Obiectul de studiu al disciplinei Consiliere educaţională (CE). Fundamente teoretice şi metodologice ale consilierii
educaţionale.
2.Esenţa, structura şi funcţiile consilierii educaţionale. Abordarea praxiologică a consilierii educaţionale.
3.Modelul moral al părinţilor, psihologilor şi pedagogilor – consilieri educativi.
4.Strategii şi tehnologii de consiliere a copiilor şi adulţilor.
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5. Dimensiunea etică a consilierii educaţionale. Codul deontologic al consilierului educaţional.
6. Consilierea privind cariera. Fundamentări teoretice ale procesului de consiliere a carierei.
7. Consilierea psihopedagogică în situaţii de criză
Strategii de evaluare
Calitatea participării studenţilor în cadrul orelor practice: discuţii dezbateri, răspunsuri orale, elaborarea unui program de
management al stresului pentru părinţi; consultarea surselor bibliografice de bază, sumarizarea celor două probe obligatorii:
1 – plan de acţiuni de consiliere a părinţilor/a copiilor, 2-„portofoliul consilierului” ; evaluare finală-examen
Bibliografie
Obligatorie:

1. Băban, A. (coord). Consiliere educaţională, Editura Psinet, Cluj-Napoca, 2001;
2. Cuzneţov L. Consilierea şi educaţia familiei. Întroducere în consilierea ontologică complexă a familiei.
Chişinău, 2015
3. Cuzneţov L. Consiliere parentală. Ghid metodologic. Chişinău, CEP USM, 2013;
4. Cuzneţov L. Filosofia practică a familiei. Chişinău, CEP USM, 2013;
5. Dafinoiu, I. Elemente de psihoterapie integrativă. Editura Polirom, Iaşi,2000;
6. Dumitriu, I. Al. Educaţie şi învăţare. Aspecte psihoindividuale, psihosociale şi manageriale. Editura
Eurostampa, Timişoara, 2001;
7. Dumitriu, I. Al. Personalitate, atitudini şi valori. Editura de Vest, Timişoara, 2001;
8. Dumitru I. Al. Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice. Editura Polirom, Iaşi, 2008;
9. Geldard K.,Geldard D., Foo Yin R., Consilierea copiilor. O introducere practică. Editura Polirom, Iaşi
2013;
10. Simon A.M. Consiliere parentală.Prevenirea bîlbîielii şi a cronicizării ei. Editura Polirom, Iaşi 2004
Opţională:
1.
Cuzneţov L. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. CEP USM, Chişinău, 2008;
2. Cuzneţov L., Simcenco I. Parteneriatul educativ familie-cultură postfigurativă. Repere teoretice şi practice.
Chişinău: Primex-com SRL, 2015.
3.
Gherguț A. Evaluare ș i intervenț ie psihoeducaț ională, Iaș i, Polirom, 2011;

Gîlcă, B., coord. Manual de educaţie pentru viaţa de familie (Universitatea “J.,Hopkins”), S.U.A., Ed.
II, Chişinău, 2002;
5.
Konya Z., Konya A, Terapie familială sistemică. Iaș i, Polirom, 2012.
4.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului Număr de
Anul Semestrul
credite ECTS
S2.07.A. 093
3
4
7

-

-

-

-

Pedagogie ș i L.Engleză
I (licenț ă)
Predarea limbii engleze asistată de calculator
Limbi ș i literaturi străine, catedra de limbă engleză
Ș chiopu Lucia
barbalat1@hotmail.com
Total ore
Total ore
contact direct
Studiu individual
60
60
60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Prin prisma acestui curs se amplifică interesul studenț ilor în învăţarea limbii engleze prin folosirea muzicii, imaginilor şi a
jocului de rol, într-un cuvînt, prin utilizarea instrumentelor multimedia. Este cunoscut faptul că aceste suporturi multimedia
pot combina text, grafică plană sau spaţială, sunet, imagine, animaţie, stimulînd astfel comunicarea. De asemenea, ele
reprezintă resursele updatate ale metodei audiovizuale, utilizată cu precădere în predarea limbilor străine. Asistarea
procesului de învăţământ cu calculatorul presupune: predarea unor lecţii de comunicare de noi cunoştinţe, aplicarea,
consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe, verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii, verificarea
automată a unei discipline.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Furnizarea de cunoș tinț e tehnice ș i abilităț i de a dezvolta activităț i cu resurse digitale multimedia video ș i audio
pentru învăț area limbii engleze;
Creș terea gradului de conș tientizare a aptitudinilor pedagogice ș i metodologice necesare punerii în aplicare în mod
eficient a resurselor digitale multimedia video ș i audio în sala de clasă ș i proiectării de materiale multimedia utile în
predarea limbii engleze
cunoaşterea modalităţilor de folosire eficientă şi rapidă şi de integrare a unei game de aplicaţii software care să asiste la
traducerea, identificarea terminologiei, corectarea, aşezarea în pagină, cercetarea documentară (de exemplu, aplicaţii
software de procesare a textului, verificare a ortografiei şi gramaticii, memorii de traducere, bază de date terminologice)
cunoaşterea modalităţilor de a crea şi gestiona o bază de date şi fişiere
cunoaşterea modalităţilor de a se adapta şi de a se familiariza cu unelte noi
cunoaşterea posibilităţilor şi limitelor învăț ării limbii engleze asistate de calculator.
Finalităţi de studii
să utilizeze instrumentele tehnologice pentru modificarea ș i extinderea posibilităț ilor de învăț are, în comparaț ie cu
contextele tradiț ionale
sa se familiarizeze cu aplicaț iile informatice ș i diverse abordări de învăț are a limbii engleze
să achiziț ioneze cunoș tinț e, comportamente, abilităț i, valori cu ajutorul instrumentelor tehnologice
Precondiț ii
Calculatorul ș i internetul au devenit instrumente de lucru zilnic. Este util să evidenț iem rolul tehnolgiilor ce sînt utilizate
ca suport pentru a sprijini procesele de învăț are, care pot fi instrumentul prin care modul de învăț are este profund
transformat. Deprinderile studenț ilor de a lucra cu calculatorul vor fi aprofundate în acest curs.
Unităț i de curs
Tema 1.Movie star
Tema 2. What does your signature tell about you
Tema 3. Can we see the future
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Tema 4. Can psychics see the future
Tema 5. Simple tenses
Tema 6. You are the doctor
Tema 7. Flying. My fears about flying
Tema 8. Burglar, thief, mugger, robber, pickpocket, shoplifter
Tema 9. Continuous Tenses
Tema 10. Pickpockets around
Tema 11. Stormy weather
Tema 12. Taking a risk
Tema 13. Perfect forms
Tema 14. To get out alive
Tema 15. The process of training
Tema 16. Conditionals
Tema 17. Perfect Continuous Forms
Tema 18. Talking. Let your body do the talking
Tema 19. Stage and screen
Tema 20. The psychology of music
Tema 21. Non Finite Forms
Strategii de predare ș i învăţare
Portofoliul electronic, tutorialul, simulări ș i experimente, teste pedagogice, jocuri pentru instruire.
Strategii de evaluare
Evaluarea va avea forma valorificării portofoliilor electronice, crearea unor pagini Web, crearea de documente, participarea
la diverse activităț i la distanț ă, postarea anunț urilor pe internet.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Oxenden, C., Latham- Koening C. English File. Upper Intermediate. Oxford University Press, 1997.
2. Ioan Cerghit, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p.297
Opţională:
3. Adăscăliț ei, A. Instruire Asistată de Calculator: didactica informatică, Polirom, 2007
4. Brut, M., Instrumente pentru e- learning: ghidul informatic al profesorului modern, Iaș i Polirom, 2006.
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Pedagogie ș i L. Engleză
Licenț ă
Discursul ș i comunicarea publică în limba engleză
Facultatea Limbi străine, catedra Ș i limbă Engleză
Ș chiopu Lucia

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
M 07.A.096

-

-

Număr de
credite ECTS
3

barbalat1@hotmail.com

Anul

Semestrul

Total ore

4

7

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
60
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul respectiv va cultiva discursul ca o artă de a vorbi ș i a comunica. A atrage atenț ia ș i a fi ascultat este o artă greu de
asimilat. Elevii se vor familiariza cu teme precum drepturile omului, discriminare / anti-discriminare, rolul presei într-o
societate democratică sau libertate de expresie ș i vor învăț a cum să planifice ș i să pună în practică campanii de
advocacy.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Identificarea strategiei de construire a discursului ș i elaborarea lui
Asigurarea unei prezenț e responsabile în spaț iul public
Receptarea critică a discursului
Prezentarea discursului în formă coerentă ș i logică.
Finalităţi de studii
Să fie capabil să pregătească o comunicare publică în orice domeniu
Să asimileze strategiile de a fi ascultat ș i a ț ine publicul în suspans.
Precondiț ii
Cunoaș terea limbii engleze la nivel scris ș i citit.
Unităț i de curs
Public speaking. Types of speeches
Public speaking to inform
Writing a speech to inform
Public speaking to persuade
Writing a speech to persuade
Public speaking to actuate
Writing a speech to actuate
Public speaking to entertain
Writing a speech to entertain
Spontaneous speaking practice
Strategii de predare ș i învăţare
Discursul, prezentarea, povestirea, documentarea, studiul de caz.
Strategii de evaluare
Discursul ș i comunicarea prezentate în formă scrisă ș i orală.
Bibliografie
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Obligatorie:
1. Kahl, David (2014). "High School Public Speaking Curriculum: Assessment Through Student Voice". Qualitative
Research Reports in Communication: 51–58.
2. German, Kathleen M. (2010). Principles of Public Speaking. Boston: Allyn & Bacon. p. 6. ISBN 978-0-205-653966.
7. Donnelly, Jack (2003). Universal human rights in theory and practice (ed. 2nd). Ithaca: Cornell University Press.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

S2.07.O.097

Număr de
credite ECTS

Anul

2

IV

Pedagogie si limba engleza
Licenț ă
Directii si Curente Literare in literatura straina
Faculatea Limbi si Literaturi Straine, Catedra Filologie Engleza
Herta Lilia, lector superior
catedra.engleza@yahoo.com

Semestrul

Total ore

Total
ore de contact

Sem. VII

60

30

ore de studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
The principal purpose of this course is to get acquaint the students, with basic aspects of British life presented in a logical
order, where due attention is paid to geography, economy, history, culture, political and social life. Culture and Civilization
is the study of human beings and their world, when we study people, we try to learn something about their history,
environment, relationships that exist among people and the ways in which people work and make a living. Culture and
Civilization is not primarily learning and memorizing events, facts and dates, but analyzing and arranging specific data into
meaningful patterns. For this purpose tests and reports are prepared and discussion of the ambiguous questions are
performed.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Gnoseologic Competences:
A comprehensive understanding of the historical development of English, diachronical approach to the language
study:
the student must be able to summarize the differences among the three major periods of the Modern English
Analytic skills necessary to understand and evaluate contemporary tendencies of language evolution;
Proportion of native and other roots, how these borrowings were made and thus being aware of the composition of
the modern vocabulary;
Praxiologic competences:
Being able to apply theoretical knowledge in practice;
Correct and well-grounded argumentation on main topics of history of English
Text recognition and grammar analysis of different historical periods’ written material
Explanation of certain characteristics both regular and irregular of contemporary English comparing them to their
earlier counterparts.
Research Competences:
Students must be able to use their theoretical and practical knowledge in research work;
Students must be aware of principles of the diachronic study and be acquainted with the main scientific works in this
area.
Students must know how to work with the bibliographical material.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
to develop the student's interpretative abilities, critical and creative thinking.
to identify and analyze literary trends, exploring and commenting on literary genres;
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to evaluate the significance of cultural, historical and other influences on Literature;
Precondiț ii
to lead the students to a scientific understanding of British Literature;
to determine the interrelation with other sciences and their contribution to Literature.
Unităț i de curs
The Anglo-Saxon Period: The Celts and their Religion; The Romans; The Reemergence of Christianity; Loyal Dependency;
Bards and Poets. Old English Poetry. Anonymous poetry. "Beowulf" the most important work of Anglo-Saxon literature.
Analyzing the Epic. Middle English Period (1066-1485):The Norman Conquest; The Great Happenings- The Crusades, The
Magna Carta, The Hundred Years’ War. Old English Verse Revisited Wace, Layamon; The Renaissance ( 1485-1625 ):
Printing; Erasmus and More. Renaissance Poetry. Sir Thomas Wyatt. William Shakespeare (1564-1616). William
Shakespeare's Contribution to World Literature. 17th century Literature (1625-1700). Elements of Literature. Metaphysical
Poetry. John Donne (1572-1631) the greatest of the Metaphysical poets. Donne's love poetry. The Eighteenth century
Literature (1700-1798). Enlightenment. Writers and Religion. Augustan Poetry. Satire. Pre - Romantic Period. The Elegy.
Thomas Gray (1716-1771). English Poet, precursor of Romanticism.
Strategii de predare ș i învăţare
New methods and techniques of teaching such as, power point presentations, video presentations, projector and extra
activities, plus additional materials.
Strategii de evaluare
Current evaluation of learning activities and formed abilities within the discipline is performed by tests, control papers,
reports, discussion at the seminars, etc. (60% of the final mark)
Final evaluation is manifested by the students’ answers – oral or written – at the exam, tests, control papers, etc. (40% of the
final mark)
Bibliografie
Obligatorie:

1. The New Pelican Guide to English Literature. From Dickens To Hardy. Edited by Boris Ford. - Penguin
Books, 1991.
2. 2.Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English, chief editor: A. P. Cowie. – Oxford
University Press, Oxford, 1992.
3. Gower Roger. Past into Present. An Anthology of British and American Literature. - Longman, 1990.
Opţională:

1. Harmer Jeremy. The Practice of English Language Teaching. - Longman, 1985.
2. Lazar Gillian. Literature and Language Teaching. A Guide to Teachers and Trainers. - Longman, 1991.
3. Prentice Hall Literature. - Platinum, Prentice Hall, 1991.
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ANUL IV,
SEMESTRUL VIII
Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
cursului
S1.08.A.100

Număr de
credite ECTS
3

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenț ă
Proiecte educationale
Facultatea Pedagogie, Catedra Ştiinţe ale educaţiei
Zagaievschi Corina, dr., conf. univ.
zagaevskycorina@yahoo.fr

Anul

Semestrul

Total ore

4

8

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45

45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Managementul prin proiecte reprezintă o paradigmă a managementului de succes în sistemul de educaţie, iar
dezvoltarea competenţelor manageriale de elaborare şi coordonare a implementării proiectelor educaţionale este o ţintă
strategică a demersurilor de creştere a numărului proiectelor şi de îmbunătăţire a practicilor manageriale de coordonare a
acestora. În acest scop, cursul Proiecte educaț ionale urmăreș te dezvoltarea teoretică şi metodologică a cunoș tinț elor
ș i, respectiv, a capacităț ilor de abordare a proiectelor educaţionale, ce vor produce un impact pozitiv asupra calităț ii
organizării ș i desfăşurării procesului educativ.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- interpretarea, analiza critică a teoriei asimilate la curs, referitoare la specificul si problematica procesului de
elaborare a proiectelor educaţionale;
- identificarea problemelor cu specific educaţional în baza cărora se pot realiza programe si proiecte;
- dezvoltarea capacităţilor de proiectare si implementare a proiectelor educaţionale;
- formularea de ipoteze, sugestii si propuneri ameliorative cu privire la problematica domeniului de design si
management educaţional;
- interpretarea critică a aspectelor care ţin de managementul proiectelor educaţionale;
- prezentarea reflecţiilor ș i consecinţelor aplicative;
- dezvoltarea dimensiunilor motivaţional-atitudinale în acord cu cerinţele implicării profesorului în cercetarea
educaţională: motivaţie intrinsecă, atitudine pozitivă, deschisă faţă de activitatea de cercetare pedagogică, de
inovare a practicilor educaţionale.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
- să însuşească limbajul, teoriile specifice domeniului proiectelor educaţionale;
- să interpreteze formaţia operaț ională specifică domeniului;
- să analizeze complexitatea activităţilor manageriale în contextul reformei instituţionale;
- să dezvolte detaliat obiectivele operaţionale şi opţiunile pentru a produce specificaţii realizabile pentru cerinţele
organizaţiei educaţionale;
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- să identifice /ordoneze activităţile şi evenimentele/etapele cheie ale proiectului;
- să descrie principiile metodologice şi procesul managerial al ciclului proiectului;
- să identifice cadrul metodologic al activităţii manageriale în domeniul proiectelor educaţionale;
- să prezinte modele metodologice şi instrumente operaţionale specifice categoriilor de proiecte educaţionale;
- să-ș i dezvolte capacitatea de adaptare, reconstruire, de regândire a proiectării;
- să conș tientizeze importanţa proiectelor în viaţa unei organizaţii educaţionale;
- să sporească propriul nivelul de creativitate managerială.
Precondiț ii
Discipline anterior studiate: Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Psihologia generală, Psihologia vârstelor, Organizarea
activităț ii educative, Tehnologii educaţionale, Teoria şi metodologia curriculum-ului, Teoria şi metodologia instruirii,
Strategii de evaluare.
Unităț i de curs
1.
Introducere în managementul serviciilor educaț ionale
2.
Elemente de bază privind managementul proiectelor
3.
Principiile fundamentale ale elaborarii proiectelor educationale
4.
Metode ș i instrumente pentru managementului proiectului
5.
Strategie de elaborare ș i design-ul proiectelor educaț ionale
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Prelegerea-problematizată, prelegere-dezbatere, demonstraț ia, explicaț ia argumentată, eseu ș tiinț ific, discuț iedezbatere, organizatorul grafic, argumentarea, dezbaterea-problematizată, studiu individual.
Strategii de evaluare
Conversaț ia euristică, reflecţia personală, dezbaterea, proiectul individual, prezentare Pw Pt, probe orale (expunerea
orală, brain-storming, etc.), probe scrise (eseu ș tiinț ific, test), portofoliul.
Evaluarea curentă (formativă) şi finală: evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice; probe
obligatorii (test, proiect educaț ional), calitatea elaborării şi susţinerii proiectului educaț ional.
Evaluare finală: Examen oral.
Bibliografie
1. Gherguţ A., Ceobanu C., Elaborarea Şi Managementul Proiectelor In Serviciile Educaţionale. Ghid Practic.
Iaşi: Polirom, 2009;
2. Bunăiaș u C.M. Elaborarea ș i managementul proiectelor educaț ionale. Bucureș ti: Editura Universitară,
2012;
3. Opran B. (Coord.), Stan C., Năstasă S., Abaza S. Managementul Proiectelor. Bucureşti: Comunicare.Ro, 2002;
4. Mocanu M., Schuster C. Managementul Proiectelor - Cale Spre Creşterea Competitivităţii. Bucureşti: ALL
BECK, 2001;
5. Scarlat C., Galoiu, H. Manual de instruire avansată în managementul proiectelor (PCM), Bucureşti, 2002;
6. Brown M. Managementul proiectelor. Bucureș ti: Editura Cosmos Viking Pinguin , 2005
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Pedagogie ș i limba engleză
Licenț ă
Pedagogia invăț ămîntului superior
Pedagogie/ Ș tiinț e ale educaț iei
Papuc L., dr., conf. univ.,
Sadovei L.,Cojocaru-Borozan M.,
lpapuc@yahoo.com

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
S1.08.A.102

Număr de
credite ECTS
3

Anul

Semestrul

4

8

Total ore
90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul îşi propune să iniţieze studenţii în problematica actuală a învăţămîntului superior ,să analizeze tendinţele de
schimbare pe acest segment al educaţiei provocate de piaţa societăţii cunoaşterii ș i învită la dezbateri privind inovaţile
educaţionale în universitate - reconceptualizarea curricula, autonomia studentilor, responsabilitatea pentru propria formare
profesională.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
descrierea evoluț iei pedagogiei invăţămîntului superior;
argumentarea tendinţeleor de schimbare a învăţămîntului universitar provocate de societatea informatizată şi de
comunicaţie;
prezentarea principaleloe direcț ii de reformare a invăț ămîntului superior din Republica Moldova sub egida
Procesului Bologna;
argumentarea necesitaii formării pedagogice şi psihologice pentru cariera didactică universitară;
propunerea soluţiilor pentru dezvoltarea competenţelor de învăţare autonomă a studenţilor;
Finalităţi de studii
să distingă problematica actuală a pedagogiei invăţămîntului superior;
să diferenț ieze sistemul competenț elor profesionale in cadrul programului de formare iniț ială la care
îș i face studiile ;
să facă aprecieri valorice legate de dezvoltarea conș tiinț ei profesionale în vederea educaţiei şi
autoeducaţiei permanente;
să formuleze strategii de învăţare autonomă pentru studenț i privind dezvoltarea competenţelor
profesionale;
să argumenteze avantajele proiectării pedagogice a demersului universitar din perspectivă curriculară;
să formuleze concluzii personale privind inovaț iile educaț ionale în învăț ămîntul universitar din
perspectiva centrării pe student (eseu ).
Precondiț ii
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Acumularea ECTS la cursurile de pedagogie
educaț iei.

confera posibilitate de a opera cu termeni şi concepte din domeniul

Conț inutul unităț ilor de curs
Tema 1.Delimitări conceptuale ale pedagogiei invăț ămîntului superior . Evoluț ia pedagogiei invăț ămîntului superior.
Problematica actuală a pedagogiei invăț ămîntului superior.Experienț e ș i tendinț e mondiale ș i naț ionale de
dezvoltare a pedagogiei universitare.
Tema 2. Delimitări conceptuale ale pedagogiei competenț elor. Obiective educaț ionale versus competenț e . Sistemul
competenț ei profesionale. Formarea/dezvoltarea competenț elor la studenț i : etape, niveluri.
Tema 3. Fundamente ș tiinț ifice ale curriculumului universitar. Abordarea integrată a curriculumului. Tipuri de
curriculum. Tehnologia proiectării curriculumului universitar. Politici ș i principii de proiectare didactică în
invăț ămîntul superior. Modele de proiectare a curriculumului universitar. Perspectiva calităț ii educaț iei universitare .
Tehnologii didactice interactive centrate pe student in invăț ămîntul universitar contemporan. Eficientizarea instruirii
prin metacogniț ie. Potenț ialul creativ al studenț ilor. Dezvoltarea competenț elor profesionale prin activitatea de
cercetare a studenț ilor.
Tipuri de evaluare in învăț ămîntul superior. Metode de evaluare a rezultatelor activităț ii studenț ilor in
învăț ămîntul superior. Evaluarea competenț elor profesionale la studenț i.
Tema 4.Conceptul de management al calităț ii in învăț ămîntul superior. Modele de sisteme de asigurare a
managementului
calităț ii in învăț ămîntul superior.Structuri de asigurare a calităț ii învăț ămîntul superior în R.
Moldova.
Strategii de evaluare
Calitatea participării la activităţile: discuţii, dezbateri în cadrul seminariilor, studii de caz; răspunsuri orale, două probe
obligatorii (2 lucrări în scris ), consultarea surselor bibliografice de bază. Rezultatele evaluării formative contstituie 60%
din cota notei finale. Evaluare finală - examen.Eseu,4 pag., A 4.
Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.

Obligatorie:
Didactica universitară.Studii ș i experienț e.Coord.,Ș evciuc M., Chiș inău, CEP USM, 2013
Silistraru N.,Pedagogia invăț ămîntului superior.Ghid metodologic.Chiș inău, UST, 2014.
Dumbrăveanu R.,Grosu M., Papuc L.,Proiectare curriculară în invăţămîntul superior. Chişinău:Tipografia
centrală, 2011, 150 p.,
Guţu ,Vl.,Proiectarea didactică în învăţămîntul superior, Chişinău, CEP USM, 2008.
Duț a N.,Cariera didactică universitară - Fundamente ș i strategii formative. Bucureș ti . Editura universitară
,2012.

Opţională:
1. Papuc L.,ZbărneaA.,Pedagogia învăţămîntului superior, UTM, Chişinău, 2006.
2. Papuc L.,Epistemologia şi praxiologia curriculumului pedagogic universitar.Chişinău,2005
3. Dandara O.,Ghidarea şi proiectarea carierei în contextul educaţiei permanente ,Chiș inău, CEP USM,2012
4. Ciurea , Sistemul de învăţămînt superior din Republica Moldova în contextul Proc.,Bologna. Chişinău,2012
5. .Guţu ,Vl.,Proiectarea didactică în învăţămîntul superior. Chişinău, CEP USM, 2008
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
Număr de
Anul
cursului
credite
ECTS
M.04. A.104
3
III

Pedagogie ș i limbă engleză
I, Licenț ă
Metodologia formarii atitudinilor
Pedagogie/ Ș tiinţe ale Educaţiei
Oboroceanu V., lector
timusv@yahoo.fr
Semestrul Total ore

VI

90

contact
direct
45

Total ore
Studiu individual
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul face parte din disciplinele pedagogice pentru a contribui la promovarea, coordonarea, formarea ș i
schimbarea atitudinilor. Abordarea teoretică, vizează dimensiunile metodelor/strategiilor problematicii atitudinilor.
Importanț a cursului de Formare a atitudinilor
prezintă un înalt grad de generalitate, datorită unei echivalenţe enunţiale dobândite în procesul discursiv. Acest statut,
graț ie obiectului de studiu - atitudini, valori, norme etc, prezintă conotaţii conceptuale departajate de nuanţări: valoric,
axiologic, valori interiorizate, scale de valori personalizate etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
identificarea reperelor teoretice şi practice ale atitudinilor;
definirea conceptelor de bază: ideologie, atitudini, valori, comportament;
asumarea responsabilă a rolului social de cadru didactic.
dezvoltarea capacităţii de realizare de corelaţii inter, intra şi pluridisciplinare;
dezvoltarea capacităţii de stimulare a structurilor motivaţionale, afective, operatorii şi atitudinale;
identificarea modalităţilor eficiente de dezvoltare a competenţelor de relaţionare în cadrul activităţilor educaț ionale;
Finalităţi de studii
să estimeze gradul de implicare a responsabilităț ii sociale;
să descrie structura ș i caracteristica componentelor atitudinilor;
să aplice metode eficiente de dezvoltare a competenţelor de relaţionare în cadrul activităţilor educaț ionale;
să coordoneze mecanisme de dezvoltare comportamentală;
să dezvolte capacităţi de stimulare a structurilor motivaţionale, afective, operatorii şi atitudinale
Precondiț ii
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe generale despre fundamentele ș tiinț elor educaț iei, didactica generală,
proiectarea educaț ională, structura, evoluţia şi rolul personalităţii,psihologia generală, psihologia vârstelor, psihologia
educaț ională, să interpreteze variate aspecte cu referire la dezvoltarea personalităţii elevului contemporan.
Unităț ile de conț inut
1. Definiri în aria atitudinilor. Tipuri de atitudine. Relaţia atitudine - comportament - valori morale.
2. Structura ș i caracteristica componentelor atitudinilor. Funcț iile atitudinilor.
3. Teorii cu privire la formarea şi schimbarea atitudinilor. Emoţiile şi schimbarea atitudinii.
4. Mecanisme comportamentale. Mecanisme afective. Persuasiunea.
5. Tehnici utilizate pentru schimbarea atitudinilor.
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6. Influenț e social - culturale asupra atitudinilor.
Strategii de predare & învăţare:
Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup, elaborarea şi susţinerea
proiectului de tehnologie alternativă, consultarea surselor bibliografice.
Strategii de evaluare
 susţinerea unei probe obligatorii (Proiectarea unei strategii de formare a atitudinilor pozitive), portofoliul teoriilor
cu privire la formarea şi schimbarea atitudinilor).
 Rezultatele evaluării curente constituie 50% din cota notei finale.
Evaluarea finală - examen. Nota la examen va contstitui 50% din cota notei finale.
Bibliografie
1. Albulescu, Ion, Albulescu, Mirela, 2006, Pedagogia comunicării, Napoca Star, Cluj-Napoca.
2. Armstrong Th. Eș ti mai inteligent decît crezi. Bucureș ti: Curtea Veche, 2011, 224 p
3. Boncu Ș t, Psihologia influenţei sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
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2001.
15. Ț urcan L. Toleranț a pedagogică. Ghid metodologic. Chiș inău: UPSC. 2013, 157 p.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Pedagogie ș i limbă engleză
Licenţă
Analiza stilistică a textului literar
Catedra Limba Engleză
Ș chiopu Lucia, lector superior ; Gangan Olesea, lector universitar;
Cravcenco Tatiana, lector superior; Baltag Veronica, lector universitar;
Auzeac Sergiu, lector universitar

Cadre didactice implicate
barbalat1@hotmail.com, gangan.olesea@gmail.com,
tatianacravchenco@yahoo.com, vioricab1975@yahoo.com;
segiu_as@mail.md

e-mail

Codul cursului
S2.08.A.105

Număr de
credite ECTS
2

Anul

Semestrul

Total ore

IV

VIII

60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul urmăreste formarea cunostintelor si competenţelor de analiză stilistică a textelor literare originale de autori englezi
şi americani clasici şi moderni.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu aspectele de baza ale analizei stilistice a textului literar în vederea aplicarii ulterioare in
practică a informaţiei asimilate.
Finalităţi de studii
Sa depisteze figurile de stil în textul literar şi sa le defineasca în cadrul analizei literare.
Să facă o analiză comparativă cu noţiunile similare din limba maternă;
Să distingă elemente de analiză stilică a textului literar;
Sa analizeze texte din punct de vedere a stilului şi genului literar.
Precondiţii
Studentii trebuie sa posede cunostinte temeinice de limbă engleză (fonetică, vocabular, gramatică). De asemenea,
studentilor li se solicita cunoasterea figurilor de stil (in limba materna) si posedarea abilitatilor de analiza literara a
operelor din literatuta limbii materne care vor servi drept baza pentru asimilarea cunostintelor si dezvoltarea deprinderilor
de analiza literara a operelor scrise in limba engleza.
Unităţi de curs
The Title. The theme. The Idea. The Types of Plot. Characters: Major/Minor; Static/Dynamic; Flat/Round;
Antagonists/Protagonists. Ways of Characterization. Conflicts. Point of View. The Narrator’s Tone. Message. Personal
Evaluation of the Story. Stylistic Devices.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Chestionare orală, lucrări scrise, lucrări practice, portofolii, prezentări.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă
În contextul evaluării curriculare se vor efectua următoarele tipurilor de evaluare: evaluarea iniţială, care se
realizează la începutul semestrului; evaluarea formativă realizată pe parcursul orelor practice.
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale.
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Evaluarea finală de examen
Evaluarea finală este exprimată prin notă (conform sistemului de apreciere de 10 puncte).
Criteriile de evaluare a cunoştinţelor la disciplina dată sunt elaborate în baza obiectivelor curriculare.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Galperin I.R., Seminars in Style, Moscow, 1971
2.
Galperin I.R., Stylistics, Moscow, 1971.
3.
Discovering Fiction, vol. I-II, 1998
4.
Elements of Literature, 1998
5.
Saki, Selected Works, London: Penguin Books, 1994
6.
Nicolaev Eudochia, Students Guide to Text Analysis, Chiș inău, 2012
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

ZI

S.08.O.107

Număr de
credite ECTS
12

F/R

S.08.O.074

12

Codul cursului

Pedagogie ș i limba engleză, Pedagogie
Licenţă
Practica pedagogică 2
Pedagogie, catedra Ştiinţe ale educaţiei
Zagaievschi C., dr., conf. univ.,
Ţurcan Lilia, dr., lector univ., Oboroceanu V., lector superior
lilianaturcan25@yahoo.com

Anul

Semestrul

Total ore

IV

VIII

360

IV

VIII

360

Total ore
contact direct
studiu individual
180
180
72

298

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Practica pedagogică 2 constituie un element obligatoriu al activităţii didactice universitare, relevant pentru
formarea competenţelor profesionale necesare viitorilor profesori ș colari. În cadrul activităţilor realizate în calitate de
stagiari, studenţii vor îndeplini zilnic Agenda practicii pedagogice, fiind responsabili de calitatea activităţilor desfăşurate pe
parcursul a patru săptămâni de practică activă pentruprima specialitate în cadrul Colegiului pedagogic. Stagiul de practică
pedagogică 2 va oferi posibilitatea studenţilor practicanţi de a se manifesta în calitate de profesori ș colari.
Finalităţi:
Să proiecteze/realizeze/evalueze activităţi didactice şi educative elaborate pentru condiţii concrete,
Să elaboreze documentele şcolare solicitate de profesor.
Să proiecteze şi să realizeze diverse tipuri de activităţi didactice;
Să actualizeze strategiile didactice de predare-învăţare-evaluare;
Să evalueze calitatea unui proiect didactic.
Să proiecteze şi să susţină 3 lecţii demonstrative în grupa academică repartizată.
Precondiţii
Iniţiere în carierea profesională, psihologia generală, psihologia dezvoltării, etica profesională, teoria şi metodologia
curriculumului, tehnologii educaț ionale.
Structura portofoliului
6. Instituţia în care studentul îşi desfăşoară practica de specialitate;
7. Portofoliul practicii prezintă descrierea întregii activităţi practice desfăşurate de student, autoevaluarea conduitei
(prezentarea sarcinilor de lucru, descrierea experienţelor avute în fiecare etapă de formare a abilităţilor necesare
profesorului ș colar, observaţiile proprii (dificultăţile constatate, concluzii şi propuneri);
8. Caracteristica eliberată de tutore cu sigila instituţiei;
9. Raport de practică în care se va elucida activitatea desfăşurată, cunoştinţele acumulate, dificultăţile constatate,
concluziile şi propunerile studentului.
Raportul de practică care va include următoarele:
Jurnalul de asistenţă a lecţiilor
Fişe de evaluare a calităţii proiectelor didactice (zilele 11-20)
Fişe de observare/evaluare a calităţii lecţiei (zilele 6-20)
Jurnalul activităţilor demonstrative asistate (zilele 11-20)
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Proiecte didactice ale activităţilor realizate
Jurnalul de reflecţii (focalizare pe sine)
Fişa de evaluare finală
Anexe (De ex: Fişele de post a specialiştilor din cadrul instituț iei, planul cadru de activitate: obiective, poze cu elevii,
etc.).
Activităţi propuse pentru realizare în cadrul Practicii pedagogice 2.
Proiectarea şi susţinerea a 3 lecţii demonstrative în grupa academică de repartizare;
Evaluarea (în baza schemei) a 3 proiecte realizate de colegi;
Analiza calităţii (în baza fişei de observare) a 20 de activităţi didactice asistate;
Autoanaliza obiectivă a propriei activităţi;
Completarea portofoliului de practică pedagogică.
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