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I. Preliminarii 

Reperele educadionale în cadrul predării cursului de filosofie au un rol deosebit în 
dezvoltarea deprinderilor _i abilitădilor necesare pentru a forma cetădeanul participativ _i 
responsabil. În acest context, filosofia are menirea de a forma un cetădean cu vederi democratice, 
care să fie înzestrat pe parcursul _colarizării cu un ansamblu de competende funcdionale ce îi vor 
permite să facă fadă cerindelor societădii contemporane. 

Cursul cuprinde o succintă trecere în revistă a istoriei filosofiei mondiale _i nadionale, 
reflectând cele mai importante probleme filosofice propriu-zise: ontologice, gnoseologice, 

antropologice, axiologice �i de filosofie socială. 

În procesul de formare a Curriculumului la Filosofie s-au luat în considerare următoarele 
aspecte: 

• recomandările cuprinse în Planul de lucru pentru implementarea obiectivelor sistemelor 
educadionale _i de formare profesională; 

• observadiile _i sugestiile cadrelor didactice din republică, precum _i ale experdilor nadionali 
_i internadionali în domeniile _tiindelor educadiei _i filosofiei; 

• problema formării unor competende integratoare la elevi/studenți, care să fie practicate 
în viada cotidiană; 

• contribudia filosofiei la profilul de formare a tinerilor, în mod deosebit la competende care 
vizează: comunicarea, participarea la rezolvarea problemelor comunitădii, învădarea 
eficientă, educadia continuă. 

Predarea filosofiei se efectuează conform modelului problematologic al lui M. Meyer, 
bazat pe chestionare în calitate de principiu filosofic �i diferența problematologică, completat cu 
cel al corelativității al lui G. G. Collingwood �i de modelul �tiințific al lui Th. Kuhn, care prevede 

următoarea abordare: 

• condinutului gândirii filosofice universale _i nadionale în dezvoltarea ei istorică; 
• rezumarea logică a problemelor actuale _i a sistemelor filosofice din perspectiva societății 

contemporane; 

• viziunea elucidată în curriculum, une_te logic condinutul celor mai reprezentative sisteme 
din istoria filosofiei cu expunerea problemelor filosofice actuale, bazată pe cele mai noi 
realizări ale _tiindelor naturii _i a �tiindelor despre societate; 

Filosofia ca _i celelalte discipline are sarcina să asigure realizarea obiectivelor _i 
standardelor educadionale contemporane. Educadia care are drept repere cursul de filosofie cu 
destinadie didactică, reprezintă unul dintre cele mai importante _i actuale aspecte _colare, care 

contribuie la cunoa_terea diferitor concepdii despre lume, la formarea unei con_tiinde filosofice 
individuale, în final, la formarea cetădeanului democratic.  

Curriculum prevede 60 ore total, inclusiv: 30 ore teoretice pentru contact direct, 30 ore 

pentru studiu individual, cotate cu 2 credite. Disciplina se predă la anul I,II,III,IV de studii, �i se 
finisează cu examen. 
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II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Căutarea îndelepciunii presupune o aptitudine intelectuală _i morală, precum _i abordarea 
filosofiei în spirit socratic; rezultatul va fi deprinderea tânărului cu exersarea, prin lecdiile de 
filosofie, a modului în care să gândească _i să reflecteze asupra unor probleme. În acest sens se 
pot folosi metode _i modalităţi de lucru cu elevii/studenții, a_a cum sunt:discudiile libere în 
clasă;analiza comparativă;argumentarea pro _i contra a unei idei;studiul individual al unor lucrări 
filosofice, �tiindifice etc.;analiza de text filosofic;reflecdia personală asupra unor teme;elaborarea 

unor eseuri filosofice _.a. 

Strategia de modernizare a Curriculumului _colar la Filosofie vizează, din perspectiva 
competendelor, următoarele principii generale ale educadiei: democratizarea şi umanizarea 
educaţiei;unitate şi diversitate în educaţie;valorificarea personalităţii umane prin 
educaţie;centrarea educaţiei pe valorile naţionale şi general-umane;individualizarea traseului 

educaţional;responsabilitatea faţă de propria formare ca cetăţean;raportarea binelui personal la 
binele social; educaţia pentru o viaţă împlinită şi formarea competenţelor utile pentru toată viaţa. 

Realizarea acestor principii, luate prin prisma predării filosofiei conduce la formularea 

sarcinilor acestui curs. Abilitatea de a opera cu diferite nodiuni, fundamentarea lor, critica 

anumitor radionamente dezvăluind legăturile corelative dintre fenomenele realitădii. 

cinând cont de neomogenitatea auditoriului este important de a demonstra legătura 
filosofiei cu alte discipline naturale _i sociale, care se studiază în colegiu, subliniind ideea legăturii 
filosofiei cu viada reală. De a demonstra pragmatismul filosofiei. Nu există îndoieli în faptul, că 
crearea tehnicii computerizate moderne este rezultatul activitădii nu numai a matematicienilor _i 
inginerilor, ci _i a speciali_tilor din domeniu teoriei _i logicii cunoa_terii. Pentru a forma o cultură 
filosofică a celor care studiază disciplina dată, ceea ce înseamnă capacitatea de orientare în cadrul 
celor mai importante probleme a existendei, cunoa_terii, existendei umane. Cultura filosofică de 
asemenea stimulează implicarea activă a omului în soludionarea a celor mai stringente probleme 
ale destinului societății, fapt deosebit de actual în perioada contemporană a istoriei ei. 

Aceste sarcini au determinat formarea competenţelor generale a valorilor _i atitudinilor 
cetădene_ti (profilul absolventului): 

• utilizarea conceptelor specifice filosofiei pentru organizarea demersurilor de cunoa_tere 
_i explicare unor fapte, evenimente, procese din viada reală; 

• aplicarea cuno_tindelor specifice _tiindelor sociale în rezolvarea unor situadii-problemă, 
precum _i în analizarea posibilitădilor personale de dezvoltare; 

• cooperarea cu ceilaldi în rezolvarea unor probleme teoretice _i practice, în cadrul 
diferitelor grupuri; 

• manifestarea unui comportament social activ _i responsabil, adecvat unei lumi în 
schimbare; 

• participarea la luarea deciziilor �i la rezolvarea problemelor comunitădii; 
• implicarea în dezvoltarea unei societădi democratice, demonstrând responsabilitate 

civică; 
• respectarea culturii _i tradidiilor familiei, ale comunitădii _i societădii din care face parte, 

manifestînd respect pentru simbolurile nadionale, cunoa_terea _i respectarea culturii altor 
popoare, manifestînd o atitudine tolerantă, depă_ind stereotipurile _i prejudecădile; 

• demonstrează gândire logică, creativă _i critică, posedă capacitădi de autodezvoltare. 
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III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 
Filosofia contribuie la dezvoltarea numeroaselor competențe profesionale prin prisma 

competenței transversale: 
CT1. Autocunoa�tere �i autorealizare în plan personal �i profesional 
 

Competenţele specifice disciplinei: 
CS1. Utilizarea conceptelor specifice disciplinelor socio-umane pentru desfă�urarea 

demersurilor de cunoa�tere �i justificare a realității. 
CS2. Evidențierea specificului demersurilor filosofice în principalele curente filosofice din 

perioadele istorice respective. 

CS3. Comentarea unui text filosofic si argumentarea preferindelor pentru anumite ipoteze 
specifice filosofiei. 

CS4. Justificarea sistemului valoric personal _i armonizarea cu valorile comunitădii. 
CS5. Aplicarea principiilor gândirii critice �i divergențelor în dezbaterea �i comunicarea unor 

subiecte filosofice. 

Astfel, educadia filosofică este orientată spre formarea calitădilor cetădene_ti _i a valorilor 
democratice. Aceste calitădi stau la baza comportamentelor specifice _i contribuie la 
manifestarea atitudinilor _i responsabilitădilor civice ale cetădeanului contemporan.     

IV. Administrarea modulului 

Specialitatea Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 
de credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri Seminar 

CECE III 60 20 10 30 

Examen  

2 

COT IV 60 30 - 30 2 

TMAC II 60 20 10 30 2 

EI II 60 20 10 30 2 

TPL VI 60 20 10 30 2 

CED III 60 20 10 30 2 

SACGV II 60 20 10 30 2 

SACGV/FR III 60 8 4 48 2 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Introducere în filosofie.Elemente de istorie a filosofiei. 

1. Evidențierea specificului demersurilor 
filosofice în principalele curente filosofice 

din perioadele istorice respective: 

 
− identificarea semnificadiei termenilor/ 

conceptelor �i stilurilor caracteristice 
demersului filosofic; 

− evidențierea specificului demersurilor 
filosofice în principalele curente filosofice 
din perioadele istorice respective; 

− analizarea _i compararea diferitor curente _i 
teorii filosofice; 

− aprecierea contribudiei marilor gânditori la 
dezvoltarea unor domenii ale culturii. 

1.1 Ce este filosofia? Cum apare filosofia? Ce este 
о problemă filosofică? Rosturile filosofiei _i ale 
filosofării. 

1.2 Filosofia Greciei antice 
Filosofia presocratică. Perioada clasică: 
Socrate, Platon, Aristotel. Filosofia elenistă 

1.3 Filosofia medievală 
Patristica. Scolastica 

1.4 Filosofia Rena_terii _i cea modernă. 
Antropocentrismul Rena_terii. Filosofia 
Timpurilor noi, lansarea radionalismului. 
Iluminismul - filosofie _i ideologie. 
Filosofia clasică germană Imm. Kant, G. W. Fr. 
Hegel 

1.5 Filosofia contemporană 
Orientări pozitiviste. Orientări antropologice. 
Marxism: filosofie _i ideologie. 

1.6 Filosofia românească 
Umanism. Iluminism. Filosofia românească în 
sec. XIX-XX. 

2. Domeniile reflecției filosofice. Ontologie. Gnoseologie. Antropo Axiologie. 
2. Utilizarea conceptelor specifice disciplinelor 

socio-umane pentru desfă�urarea 
demersurilor de cunoa�tere �i justificare a 
realității: 

− distingerea domeniilor de reflectie 
filosofica; 

− definirea _i semnificadia termenilor specifici 
conceptului de existență; 

− demonstrarea capacității de comunicare _i 
de dezbatere a unor subiecte filosofice, 
aplicând principiile unei gândiri critice _i 
divergente; 

− comentarea unui text filosofic _i 
argumentarea preferindelor pentru anumite 
teme specifice filosofiei; 

− justificarea sistemului valoric personal _i 
armonizarea acestuia cu valorile 
comunitădii; 

− analizarea ,comentarea aforismelor din 
operele marilor filosofi. 

2.1 Ontologie conceptul de existenţă 

Puncte de vedere asupra realitădii. Spadiul, 
timpul, istoria. Cauze _i legi. Determinism _i 
hazard.  

2.2 Gnoseologie.Cunoa_tere _i adevăr: Conceptul 
de cunoa�tere. Adevărul. Criteriile adevărului. 
Adevărat, fals, eroare. 
Cunoa_tere _i limbaj. Limbă _i vorbire; Limbă _i 
gândire. 
Cunoa_tere �i comunicare. Modalitădi de 
comunicare. Limitele _i dificultădile 
comunicării. Problemele comunicarii în sec. XX. 

2.3 Antropologia filosofică.  
Omul. Condiția umană. Etape _i factori ai 
antropogenezei. 
Libertatea - dimensiune a personalitădii. 
Dreptatea: Temeiul dreptădii. Tipuri de 
dreptate. Dreptate _i egalitate. 
Fericirea: Aspectul filosofic al interpretării 
fericirii.Viada fericită _i virtutea. 

2.4 Axiologia.Conceptul de valoare 

Adevărul. Binele. Frumosul. Sensul viedii. 
Omul _i religia. Concepdia filosofică despre  
Dumnezeu. Morala _i credinda. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

3. Societatea ca obiect de studiu al filosofiei 

3. Justificarea sistemului valoric personal _i 
armonizarea cu valorile comunitădii. 

− aplicarea capacității de analiză, sinteză �i 
comparație care să-i asigure, împreună cu 
cuno�tințele căpătate, utilizarea rațională a 
normelor de drept într-o societate civilizată; 

− demonstrarea capacității de comunicare _i 
de dezbatere a unor subiecte filosofice, 
aplicând principiile unei gândiri critice _i 
divergente. 

3.1.Originile concepțiilor despre societate. 

Concepdia formațională _i civilizadională a  
dezvoltării sociale. 

3.2.Structura societății: Societatea – sistem în 

dezvoltare autonomă. Societatea civilă _i statul. 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 

Individu

al 

Prelegeri Seminar 

1. Introducere în filosofie. 

Elemente de istorie а filosofiei 
18 10 2 6 

2. Ontologie. Gnoseologie.Antropo Axiologie. 32 8 6 18 

3. Societatea ca obiect de studiu al filosofiei 10 2 2 6 

 Total 60 20 10 30 

VII. Studiu individual ghidat de profesor la Filosofie 

Materii pentru studiul individual Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Întroducere în filosofie. Elemente de istorie а filosofiei 
1.1 Elemente de istorie а filosofiei. 
Conceptele filosofice, curente _i teorii filosofice 

Eseu structurat Expunerea 

eseului filosofic 

Săptămâna 5 

2. Ontologie. Gnoseologie. Antropo Axiologie 

2.1 . Ontologie - conceptul de existendă.  

Particularitățile spațiului �i timpului. 
Comunicare  

 

Prezentare cu 

comunicare 

Săptămâna 6 

2.2 Gnoseologia 

 Cunoa�terea filosofică. N. Machiavelli 

=Principele= 

Utopii renascentiste - coreladiei dintre nodiunile 
<cunoa_tere= _i <con_tiindă=. 

Studiu de caz Prezentare Săptămâna 9 

2.3 Antropologia _i axiologia;  
Sensul existendei umane. 

Reportaj filosofic  Prezentare, 

dezbateri 

Săptămâna 12 

3. Societatea ca obiect de studiu al filosofiei 

3.1 Originile concepțiilor despre societate. 

Principiile metodologice de studiere a societădii 
Rezumat scris Prezentarea 

rezumatului 

Săptămâna 14 
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VIII. Sugestii metodologice 

Filosofia ca _i celelalte discipline are sarcina să asigure realizarea obiectivelor _i 
standardelor educadionale contemporane. Educadia care are drept repere cursul de filosofie cu 
destinadie didactică, reprezintă unul dintre cele mai importante _i actuale aspecte _colare, care 
contribuie la cunoa_terea diferitor concepdii despre lume, la formarea unei con_tiinde filosofice 
individuale, în final, la formarea cetădeanului democratic. 

Misiunea filosofiei ca disciplină este orientată prioritar spre a pune în evidență cele mai 
stringente probleme, care îl preocupă pe om: îndelegerea de sine sub aspectul propriei identitădi, 
a raportului cu lumea istorică ca totalitate, a evenimentelor _i întâmplărilor viedii reale, a 
comportamentului uman în cadrul ei, a raportului cu lumea cosmică, cu supranaturalul etc. 

Reie_ind din cele spuse, filosofia ca disciplina didactică a fost concepută în a_a fel încât să 
permită profesorului : 

• să-_i orienteze propria activitate pentru formarea la elevi/studenți a competendelor 
specifice domeniului Filosofiei; 

• să-_i construiască demersul didactic astfel încât disciplina Filosofia să contribuie la 
structurarea personalitădii _i cunoa_terea de sine a elevilor/studenților; să-_i manifeste 
creativitatea didactică _i să adecveze demersurile didactice la particularitădile 
elevilor/studenților. 

Sugestiile metodologice au în vedere deplasarea semnificativă de accent, realizată prin 
programă, de pe condinuturi pe competende, iar unitădile de condinut sunt prezentate într-o 

ordine care are caracter de recomandare, fără a fi însă obligatorie. 

Pentru accentuarea caracterului practic aplicativ _i interdisciplinar al domeniului de studiu 
se va face apel, în funcdie de temă, la experienda de viadă a elevilor/studenților _i cuno_tindele 
acestora din domeniul _tiindelor naturale, artei _i religiei. 

Considerarea elevului/studentului ca subiect al activitădii instructiv-educative _i 
orientarea acesteia înspre formarea competendelor specifice presupun respectarea unor 
exigende ale învădării durabile, printre care utilizarea unor metode active (de exemplu, învădarea 
prin descoperire, învădarea problematizată, exersarea lucrului pe grupe sau în echipă în cadrul 
temelor care permit cooperarea elevilor/studendilor), care pot contribui la formarea capacitădii 
de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, la exprimarea liberă _i argumentată a 
propriei opinii. 

IX. Sugestii de evaluare a competențelor  profesionale 

Evaluarea este o componentă organică a procesului de învădare care, paralel cu predarea 
_i învădarea, constituie cel de-al treilea element major al educadiei _colare. Ea reprezintă o 
operadie de valorificare a procesului didactic, define_te activitădile educadionale, determină 
eficienda _i nivelul activitădilor de predare – învădare. 

Complexitatea evaluării la disciplina filosofie în faptul că o bună parte a sugestiilor de 
condinuturi au esendă problematică,  de aici  necesitate de a avea la dispoziție instrumente de 
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evaluare eficiente care ar permite o evaluare obiectivă a abilitădilor _i atitudinilor 
elevilor/studenților.În funcdie de scopurile urmărite, deosebim: 

• evaluarea iniţială care se realizează la începutul unui ciclu de învățământ. Acest tip de 
evaluare are un rol preponderent diagnostic, deoarece informadiile colectate sprijină 
profesorul în proiectarea didactică; 

• evaluarea formativă, realizată pe parcursul procesului didactic, prin verificări sistematice 
ale elevilor/studenților pe măsură ce sunt parcurse unitădile de condinut. Acest tip de 
evaluare este unul de monitorizare, deoarece permite raportarea permanentă la 

obiectivele operadionale. Totodată, ea înregistrează progresele obdinute de la o secvendă 
la alta _i oferă posibilitatea ameliorării acesteia prin feedback-ul obdinut; 

• evaluarea rezumativă sau sumativa, realizată la sfâr�itul unui ciclu, la sfâr�itul semestrului 
sau al unui an de studiu, la terminarea ciclului liceal etc. 

Realizarea evaluării sumative va fi proiectată �i realizată prin examen sub formă de test, 
constituirea căruia va include itemi din cele patru compartimente, iar subiectele vor fi elaborate 

reie�ind din categoria de complexitate. La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă �i 
sumativă, cadrul didactic va dine cont de competendele specifice disciplinei date.  

Metodele utilizate vor fi orientate spre valorificarea achizidiilor teoretice �i abilitădilor 
praxiologice ale elevilor �i corespunzător stimularea lucrului în echipă. Pentru fiecare metodă 
utilizată, cadrul didactic va elabora �i utiliza instrumentele speciale de evaluare. Pentru 
elaborarea testelor electronice sunt disponibile o serie de instrumente digitale online: google 

forms, testmoz, kahoot, etc.  Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit 
_i să permită elevilor să demonstreze nivelul acumulării competendelor specifice disciplinei 

Produsele elaborate în cadrul studiului individual (proiecte în grup, portofoliu) vor fi 

evaluate în baza criteriilor �i descriptorilor de evaluare. Instrumentele de evaluare trebuie să fie 
adecvate scopului urmărit _i să ofere oportunitate elevilor să-�i demonstreze competendele 
formate în rezultatul studierii disciplinei. 

X. Resursele necesare pentru desfă_urarea procesului de studiu 

Pentru a realiza cu succes procesul de studiu privind formarea competendelor în cadrul 
disciplinei "Filosofia" trebuie de asigurat un mediu de învădare autentic, relevant �i centrat pe 
necesitădile elevului. 

Sala de curs trebuie să fie dotată cu mobilier necesar, _i să fie asigurate condidii 
ergonomice adecvate. 

Materialele didactice: manual de filosofie, pliante, scheme �i grafice, tabele, imagini, 
calculator, videoproiector. 
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XI. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. crt. 

 

Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 
procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 

disponibile 

1. Capcelea V. Filosofia. - Chi_inău : ARC, 2002 . 
– 407 p 

Biblioteca IPCEC 1 

2. Dergaciov L., Rumleanschi P., Ro_ca L. 
Filosofia. – Chi_inău: ARC, 2003. – 334 p. 

Biblioteca IPCEC 1 

3. Didier I. Dicdionar de filozofie. – Bucure_ti: 
Univers Enciclopedie, 1996. – 448 p 

Biblioteca IPCEC 1 

4. Florea I. Filosofia. - Bucure_ti: Univ. <Aurel 
Vlaicu= 1999. – 175 p. 

Biblioteca IPCEC 1 

5 Mihai N. Introducere în filosofie _i 
metodologia _tiindei. - Chi_inău: ARC, 1996. – 
151 p. 

Biblioteca Națională  

6 Popescu A. Introducere în filozofie. – 
Bucure_ti: Garamond, 2000. – 252 p. 

Biblioteca Națională  

7 АлекEеев П., Панин А. ФилоEофия. - М.: 
ПDоEпект, 1998. – 568 E. 

Biblioteca Națională  

8 Bobână Gheorghe, Saharneanu Eudochia, 
Culic Nicolae, Juc Victor. Filosofia. Manual 
pentru clasa a XII-a. Ed. Prut Internațional, 
Chi�inău, 2001, 223 p. 

Biblioteca Națională  

9 Classroom-ul disciplinei Internet  

 


