
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
CATEDRA ŞTIINŢE PSIHOPEDAGOGICE ŞI SOCIOUMANISTICE 

Adresa: str.A.Doga, 24/1, Chişinău, MD 2024 

Nr. telefon / fax: (+373 (0)22) 49-41-82, 49-41-22, 49-40-81 

Web: www.usefs.md 

E-mail: anabun@mail.md 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

Denumirea disciplinei Teoria instruirii 

Anul de studiu 2 Semestrul IV Tipul de evaluare finală (E/V) E 

Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob. Nr. de 

credite 
6 

Total ore din planul de 

învăţământ 
90 Totalul ore studiu 

individual 
90   

Titularul disciplinei 

( grad didactic şi 

ştiinţific, nume, 

prenume) 

Titular curs Titular seminar / lucrări practice 

Doctor în pedagogie, conferenţiar 

universitar, Carabet Natalia 

Doctor în pedagogie, 

conferenţiar universitar, 

Carabet Natalia 

Catedra de specialitate Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice 

 

 

 

 

 

 

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării) 

- să însuşească cunoştinţele teoretice şi practice şi să formeze capacităţi şi deprinderi cognitive în 

domeniul autonomizării personalităţii sub toate aspectele; 

- să-şi diversifici metodele şi mijloacele utilizate în procesul pedagogic, care corespund nevoilor 

fundamentale de diferenţiere, nuanţare şi particularizare a activităţii didactice; 

- să-şi dezvolte, să-şi modeleze personalitatea prin recurgerea la practici pedagogice centrate pe 

activitatea de învăţare individuală sau comună etc. 

Competenţe specifice disciplinei 

1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare:  

- să definească conceptul cheie, teoriile, noţiunile disciplinei de studiu; 

- să reproducă obiectivele, principiile şi metodele disciplinei; 

- să posede definiţii şi semnificaţii a termenilor specifici domeniului. 

2. Instrumental aplicative: 

- să analizeze conceptele fundamentale; 

- să posede diferite maniere de argumentare propriei viziuni;; 

- să-şi expună părerea personală  referitor la ideile sau ipotezele formulate într-o dezbatere; 

3. Atitudinale: 

- să demonstreze capacităţi de comunicare şi de dezvoltare a subiectelor; 

- să aplice principiile gândirii critice şi divergente în discuţii pedagogice; 

- să-şi dezvolte capacitatea de activitate individuală.  

 

 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ 

Total C S LP 

90 60 30 - 
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Conţinutul disciplinei 

 

 

Tematică 

generală 

Tematică curs Tematică seminar / lucrări 

practice 

1.Didactica – teorie a procesului 

pedagogic.  

2.Obiectivele pedagogice ale 

didacticii.  

3.Elevul şi profesorul în procesul 

educaţional centrat pe cel ce învaţă.  

4.Strategii de predare – învăţare - 

evaluare centrate pe elevi. 

5.Procesul de învăţământ.  

6.Conţinutul învăţământului.  

7.Principiile didacticii. 

8.Metodele şi tehnologia activităţii 

didactice.  

9.Mijloacele de învăţământ.  

10. Formele de organizare a 

procesului de învăţământ.  

11. Proiectarea didactică.  

12. Comunicarea didactică.  

13. Învăţarea didactică.  

14. Creativitatea pedagogică.  

15. Instruirea programată şi asistată 

de calculator.  

16. Evaluarea cunoştinţelor. Sistemul 

de credite transferabile.  

17. Cercetarea pedagogică şi inovarea 

în învăţământ.  

4 ore 

 

2 ore 

 

4 ore 

 

 

4 ore 

 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

 

2 ore 

4 ore 

 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

4 ore 

2 ore 

 

4 ore 

 

2 ore 

1. Didactica – teoria 

instruirii.  

2. Sistemul de învăţământ 

centrat pe elev.  

3. Strategii şi metodologii  a 

sistemului de învăţământ 

centrat pe elev. 

4. Procesul de instruire.  

5. Curriculum-ul şcolar.  

6. Principiile didactice.  

7. Metode moderne de 

învăţământ.  

8. Lecţia – formă 

organizatorică a procesului 

de învăţământ.  

9. Proiectarea didactică.  

10. Comunicarea didactică  

11. Învăţarea didactică.  

12. Comunicarea didactică. 

13. Evaluarea cunoştinţelor.  

2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

 

4 ore 

 

 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

4 ore 

 

 

 

Bibliografie 

obligatorie 

selectivă 

1. I. Boutaş. Pedagogie. B. 2002. 

2. Oprea N. Didactică nouă. B. 2002. 

3. Cucoş C., Pedagogie, Iaşi 1996. 

4. Ceauşescu N., Probleme pedagogice în educaţia fizică, B. 1979. 

5. Psihopedagogia centrată pe elev. (Universotatea de stat din Moldova, Ch., 2008. 

6. Babenschi I., Optimizarea procesului de învăţământ, B. 1979. 

7. Babenschi I., Pedagogie, Ch., 1984. 

8. Chiriţa J., Pedagogia aplicativă în domeniul educaţiei fizice, B. 1981. 

9. Rosso E. Creativitatea individuali şi de grup, B. 1979 

10. Revista de pedagogie şi psihologie, Ch. 1991 – 1998 

18. Silistraru N., Note de curs la pedagogie, Ch. 2002 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % 

{total = 100%} 

Media notelor acordate la  seminar: 

 Note pentru referate, eseuri, studii de caz; 

 Notele acordate pentru participarea la conferinţe 
ştiinţifice; 

60 % 

    Nota acordată la examinarea finală 40 % 
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Cerinţe minime pentru promovare: 

(pentru nota 5) 

Îndeplinirea parţială a cerinţelor 

Cerinţe maxime de promovare 

(pentru nota 10) 

Îndeplinirea totală a cerinţelor 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 

1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5  8. pregătire prezentări orale 5 

2. studiu după manual, suport de curs 5 9. pregătire examinare finală 10 

3. studiul bibliografiei minimale indicate 7 10. consultaţii 6 

4. documentare suplimentară în bibliotecă 8 11. documentare pe net 5 

5. activitate specifică de pregătire pt. 

seminar /   

     lucrări practice 

10 12. alte activităţi 10 

6. realizare teme de casă, eseuri, referate,  

     proiecte, traduceri etc. 

10 13. alte activităţi 5 

7. pregătire teste periodice sau parţiale 5 14. alte activităţi 0 

Total ore studiu individual (pe semestru) =90 

 

 

Data întocmirii:______________ 

Titular curs: 

Titular seminar: 

Şef catedră: 

 


