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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Științe filosofice va contribui la formarea unei concepţii adecvate despre lume, la pregătirea teoretică și
metodologică a specialistului cu studii universitare; va ajuta la orientarea în multiplicitatea şi diversitatea fenomenelor naturale
şi sociale din lume; va orienta spre studierea modalităților de gândire și investigare, formată dintr-un ansamblu de noțiuni și idei,
care tinde să cunoască și să înțeleagă sensul existenței sub aspectele sale cele mai generale, o concepție generală despre lume și
viață. Disciplina nominalizată va contribui la formarea unui sistem analitic de cugetare, deprinderilor de cugetare logică, să participe
la discuții, polemici, la sintetizarea ideilor și valorilor general-umane.
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.
Precondiții
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- Cunoștințele obținute prin predarea cursurilor de Pedagogie generală, Psihologie generală, Istorie universală, Istoria
culturii, Bazele micromacroeconomie, Științe politice etc.
- În cadrul disciplinelor nominalizate sunt analizate probleme ce țin de studierea termenilor om, conștiință,
individualitate, cultură, civilizație, valoare etc.
- Formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de a elabora un referat, a căuta și rezuma sursele
bibliografice, de organizare independentă a activității de învățare.
Unități de curs
Filosofia în contextul spiritualităţii umane.
Logica. Însemnătatea ei şi raportul cu alte ştiinţe.
Istoria filosofiei: filosofia antică, filosofia medievală, filosofia modernă, filosofia română, filosofia contemporană.
Ontologia
Gnoseologia. Cunoaşterea ştiinţifică.
Praxiologia. Conţinutul şi structura acţiunii umane.
Axiologia
Antropologia. Problema educaţiei în filosofie.
Strategii de predare și învăţare
1. Prelegere interactivă prin expunere, explicare cu aplicarea TIC.
2. Prelegerea clasică.
3. Dezbatere.
Strategii de evaluare
Ev. Inițială: 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.
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