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 I. Preliminarii 

Curriculum-ul disciplinar la Psihopedagogia familiei este un document normativ pentru 

realizarea procesului de formare profesională a pedagogilor sociali, cît și formarea   

propriei persoane ca viitori părinți, parteneri de cuplu în arialul științelor educației în 

conformitate cu :  

 Cadrul Național al calificărilor;  

 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităţilor şi 

calificărilor pentru învăţământul  postsecundar şi postsecundar nonterţiar. 

Esența curriculum-ului disciplinar este orientată spre formarea și dezvoltarea 

competențelor cognitive la disciplina Psihopedagogia  familiei .  Curriculum-ul   bazat 

pe competențe la disciplina Psihopedagogia  familiei vine să intensifice și să extindă 

nivelul de cunoștințe, atitudini, aptitudini ale viitorilor specialiști, ale formării omului 

ca subiect al propriei deveniri care solicită învățarea de a lungul întregii vieți. 

 Parcurgerea  prezentului curriculum va oferi posibilitatea: 

 De a dezvolta elevilor competențele profesionale generale conform calificării 
profesionale; 

 De a forma elevilor competențe specifice  formându-și  propria platformă 
acțională ca partener de cuplu, viitori părinți și profesioniști.  

Cursul Psihopedagogia familiei este un curs special, deoarece conținutul tematic 

abordat exstinde și îmbogățește atât pregătirea  lor teoretică de specialitate, cât și  îi 

abilitează cu echipament psihopedagogic specific de bază necesar pentru crearea și 

dezvoltarea durabilă a propriului cuplu a familiei și pentru exercitarea cât mai eficientă 

a rolului virtual de părinte.  

Pentru studierea cu succes a acestui modul este necesar de parcurs următoarele 

unități de curs: 

F.01.O.012  Psihologia generală 

F.O1.O.014  Științe ale educației 

F.03.O.017 Psihologia personalității 

F.02.O.L.049 Voluntariat social 

S.03.O.024  Psihopedagogia familiei 

S.03. O.23 Managementul clasei de elev   

 II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Disciplina de studiu își propune să formeze la elevi o viziune de ansamblu asupra 

universalității fenomenului bio-socio- psihologic complex Familia. În cadrul cursului 

elevii se vor centra   asupra specificului relaționării între indivizi,  pentru a fi capabili  să 
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ia  atitudine în  consolidarea propriului cuplu, cât și formarea priceperilor de 

identificare și soluționare a problemelor din cuplurile / familiile  cu care vor 

interacționa ca profesioniști, să-i impulsioneze spre acțiuni proactive fundamentale în 

reglarea comportamentului în familie,  să le formeze abilități de responsabilitate și 

angajament în interacțiunea cu provocările actuale din cuplu, cât și priceperi de 

identificare și capacitatea de soluționare a  problemelor din cupluri / familii.  

Curriculum-ul la  disciplina Psihopedagogia familiei este predestinat elevilor la 

specialitatea Asistență Socială. Disciplina Psihopedagogia familiei contribuie la  

înțelegerea  conceptelor de  cuplu, căsătorie, familie; explicarea esenței funcțiilor, 

structurii, dinamicii, rolurilor familiale,  dimensiunii afective a familiei.  

 Scopul cursului este de a integra cunoștințele elevilor referitor la particularitățile , 

legitățile dezvoltării cuplului/familiei și a interrelațiilor la nivel de cuplu și familie, 

identificării dificultăților și a disfuncțiilor intervenite la nivel de cuplu; relației părinți-

copii; familie-societate; pregătirii elevului pentru viața de familie ca bun părinte.  

Valoarea formativă a Curriculum -ului  la disciplina Psihopedagogia familiei  constă în: 

 Familiarizarea elevilor cu o serie de aspecte teoretice referitoare la familie și la 
implicațiile psihopedagogice  pe care aceasta le are asupra copilului; 

 Analiza diverselor tipuri de familie și a funcțiilor familiei. 
 Interpretarea principalelor teorii referitoare la familie. 
 Formarea unor competențe cognitive a viziunii de ansamblu asupra 

universalității fenomenului bio-socio-psihologic complex familial. 
 Formarea capacității relaționării intersubiective în cadrul familiei; 
 Înțelegerea mecanizmelor de funcționare a familiei contemporane și a 

factorilor ce  influențează calitatea relațiilor familiale 
 Cunoașterea dinamicii familiei; 
 Formarea capacității de a lua atitudine față  de varietatea structurilor de tip 

familial din perspectiva impactului acestora asupra dezvoltării personale și 
interpersonale precum și asupra formării descendenților; 

 Formarea abilităților de angajament și responsabilitate în interacțiunea cu 
provocările din cuplu; 

 Identificarea dificultăților intervenite la nivel de cuplu/familie în relația părinți- 
copii, familie -societate; 

 Formarea capacității de a stăpîni mecanismele psihologice și educative de 
adaptare a cuplului/familiei la relațiile sociale în continuă schimbare; 

 Formarea abilităților de identificare precoce a problemelor familiale și de 
prevenire primară, secundară și terțiară a acestora; 

 Formarea capacității de a proiecta activități instructiv- educative   în educația 
parentală utilizînd strategii educaționale moderne; 

 Proiectarea și realizarea programelor psihopedagogice de intervențoie specifice 
raportate la problemele și necesitățile specifice ale familiei în dificultate; 

 Proiectarea și desfășurarea unor programe practice de prevenție, ameliorare și 
dezvoltare a relațiilor de cuplu /familie;    

 Elaborarea reflecțiilor asupra  efectelor pe care le au stilurile educative în 
familie asupra comportamentului copiilor în familie. 
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 III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Cunoaștere și înțelegere 

CS1. Formarea  capacității de a descrie cadrul conceptual și metodologic abordat în 

cercetarea  și interpretarea cuplului / familiei; 

CS2. Identificarea legităților apariției și dezvoltării interrelațiilor în cuplu / familie în 

contextul psiho –socio – istoric; 

CS3. Înțelegerea mecanismelor de funcționare a familiei contemporane și a 

factorilor ce  influențează calitatea relațiilor familiale; 

CS4. Familiarizarea elevilor cu o serie de aspecte teoretice referitoare la familie și la 

implicațiile psihopedagogice  pe care aceasta le are asupra copilului. 

Aplicare 

CS5. Formarea capacității de a lua atitudine față  de varietatea structurilor de tip 

familial din perspectiva impactului acestora asupra dezvoltării personale și 

interpersonale precum și asupra formării descendenților; 

CS6. Formarea propriei platforme acționale ca parteneri de cuplu, viitori părinți și 

profesioniști ; 

CS7. Analiza problematicii familiilor din perspectiva cauză-efect; 

CS8. Formarea capacității de a stabili contactul cu familia în dificultate și de a 

interacționa în vederea depășirii situației de impas. 

Integrare 

CS9. Aplicarea strategiilor și modelelor de optimizare a relațiilor la nivel de cuplu 

marital , părinți- copii, familie- societate; 

CS10. Realizarea studiilor de cercetare a cuplului /familie ca sistem de 

interrelație, funcție exercitate manifestări ( afective , educative, educaționale); 

CS11. Promovarea valorilor universale ale familiei în propria viață cât și în 

societate; 

CS12. Abordarea situațiilor profesionale în baza și din perspectiva 

cunoștințelor acumulate la curs. 

Competențe transversale 

CS13. Abordarea obiectivă și argumentată atât teoretic  cât și practic, a unor 

situații- problemă în vederea soluționării eficiente a acestora cu respectarea 

valorilor și principiilor specifice asistentului social; 
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CS14. Formarea capacității de a-și asuma responsabilitatea și autonomia în 

realizarea sarcinilor. 

CS15. Asigurarea capacității de a  utiliza eficient resursele de timp și tehnicile 

de învățare pentru dezvoltarea personală și profesională. 

 IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

S.03.O.024 60 30  30 examen 2 
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 V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Familia ca obiect al cercetării și influenței psihopedagogice 

UC1. Formarea viziunii de ansamblu asupra 
fenomenului bio-socio-psihologic complex 
Familia. 

UC2.  Identificarea  avantajelor și  
dezavantajelor familiei extinse/comunitare 
și ale familiei nucleare. 

Familia ca obiect al cercetării și influenței 
psihopedagogice.  

Conținutul conceptului” familie” ”cuplu”, 
”căsătorie”. 

Motivație și condiționări privind căsătoria. 

Raportul termenilor ”căsătorie” ,”cuplu/ familie”   

Familia ca instituție socială și grup social. 

A1.   Argumentarea opiniei personale vis-a-
vis de familia contemporană. 

A2. Analiza strategiilor metodologice în 
studierea familiei 

A3.  Identificarea tipurilor și structurilor 
maritale și familiale. 

A4.  Argumentarea cauzei apariției 
alternativelor non familiale. 

A5. Elaborarea criteriilor pertinente pentru 
studiul comparat al structurilor de tip 
familial. 

2. Funcțiile familiei: particularități și clasificări 

UC3. Identificarea sistemului familial.  
Proiectarea strategiilor concrete de 
realizare eficientă a funcțiilor în cuplul 
/familie. 

Caracterizarea sistemului familial. 

Structura sistemului familial. 

Tipurile familiei. 

Funcțiile familiei. 

A6. Elaborarea propriilor criterii pentru 
ierarhizarea funcțiilor familiei. 

A7. Identificarea tipurilor și structurilor 
maritale și familiale 

A8. Analiza diverselor tipuri de familie și a 
funcțiilor familiei  

A9. Identificarea funcțiilor principale din 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

familia de origine.  

3. Familia în societatea contemporană 

UC4.  Identificarea  shimbărilor produse în 
sistemul familial contemporan; 

UC5.  Implimentarea  principalelor măsuri de 
protecție socială adresate familiei,copiilor 
și persoanelor vârstnice în dificultate în 
R.M. 

Interacțiunea reciprocă dintre familie și 
societate: condiționări directe și indirecte, 
contradicții.  

Tendințe în evoluția comportamentelor și 
modelelor familiale 

Raportul părinți-copii: Continuitate și 
discontinuitate/divergență valorică. 

Sistemul parental în societatea contemporană;  

Responsabilități inter generaționale. 

 

A10. Integrarea cunoștințelor 
interdisciplinare și transdisciplinare în 
planificarea unor activități practice de 
lucru cu familiile și copiii. 

A11. Aplicarea principalelor metode 
cantitative  

A12. ( ancheta socială) și calitative ( 
interviul, studiul de caz) la cercetarea 
vieții de familie 

A13. Analiza impactului riscurilor sociale 
asupra funcționalității familiei. 

A14. Propuneți măsuri de consolidare a 
instituției familiei 

4. Dinamica rolurilor în familie 

UC6. Identificarea rolurilor și așteptărilor de rol 
în grupul familial. 

UC7. Elaborarea unui program de susținere a 
capacității de complementaritate a 
rolurilor în familie. 

Rolurile și așteptările de rol în grupul familial. 

Teorii despre structura și dinamica rolurilor în 
familie.  

Stereotipuri sociale privind diferențele dintre 
bărbat și femeie. 

 Distribuția sarcinilor în familie.  

A15. Analiza stereotipurilor sociale privind 
diferențele dintre bărbat și femeie 

A16. Identificarea factorilor reușitei și 
nereușitei în viața de familie. 

A17. Propuneți recomandări în distribuirea 
responsabilității rolurilor în familie 

A18. A4 Argumentați instrumente de 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

Profesia și viața casnică.  

Organizarea bugetului familial.  

Puterea și luarea de decizii în familie. 

 Factorii reușitei și nereușitei vieții de familie. 
Sindromul incapacității de conviețuire. 

menținere a capacității de conviețuire 
în familie. 

5. Repere teoretice ale abordării familiei 

UC8. Aplicarea paradigmei pozitiviste în  
activitatea asistențială 

UC9.  Analiza caracteristicilor comune ale 
paradigmelor asistenței sociale. 

Perspective moderne de cercetare și lucru cu 
familia: de la individ la sistem.  

Orientări fundamentale  asupra familiei: 

Teoria sistemică (V.Satir ) 

Teoria ciclurilor vieții familiei (R.Hill). 

 Analiza familiei din perspectiva paradigmei 
dinamic – structurale ( S. Minuhin). 

A19. Analiza    paradigmelor structural- 
funcționaliste și  sistemice  

A20. Proiectarea optică a ofertei 
paradigmelor studiate asupra familiei 
de origine/procreate. 

A21. Identificarea modelelor efective de 
interacțiune cu beneficiarii. 

A22. Argumentarea rolului modelelor 
evidențiate după domeniul de 
proveniență.  

A23. Identificarea valorii intrinsece a fiecărei 
teorii pentru interesele de cercetare a 
cuplului și a familiei. 

6.  Etapele vieții de familie. 

UC10. Implementarea cerințelor în eficientizarea 
comunicării în familie. 

UC11.  Implementarea mecanismelor de 

Schimbările sistemului familial de la un moment 
la altul în funcție de evenimentele care apar în 

A24. Elaborați sugestii pentru familie  
dezvoltarea interrelațiilor  în cuplu 
/familie în contextul psiho-socio- 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

funcționare a familiei contemporane și a 
factorilor ce  influențează calitatea 
relațiilor familiale. 

interiorul și exteriorul familiei. 

Stadii de dezvoltare care apar în majoritatea 
familiilor ( S. Minuchin). 

Procesele familiei: inter cunoașterea, 
comunicarea, dimensiunea afectivă a familiei, 
iubirea, intimitatea. 

Relații inter generaționale, căi și mijloace de 
ajutorare. 

istoric. 

A25. Formarea abilităților de identificare 
precoce a problemelor familiale și de 
prevenire primară, secundară și terțiară 
a acestora  

A26. Capacitatea de a -și asuma 
responsabilitatea în ameliorarea 
condițiilor de viață ale tuturor celor 
aflați în dificultate sau care nu pot face 
față problemelor pe care le au. 

A27. Argumentarea esenței proceselor 
familiei. 

7. Esența psihologică a  familiei 

UC12. Capacitatea de a utiliza eficient resursele 
în crearea valorilor familiei. 

UC13. Elaborarea de către asistentul social  a 
unui plan de consultanță, a unei  terapii și 
a unei asistențe sociale eficiente  

Esența  psihologică a familiei: 

Dimensiunile obiective și subiective ale familii; 
Implicații ale valorilor psihologice în diferite 
cicluri de viață a familiei. 

Familia ca spațiu de activitate vitală 

Valoarea obiectivă a familiei. 

Valoarea subiectivă a familiei 

Implicații ale valorii psihologice în diferite cicluri 
de viață a familiei. 

A28.  Capacitatea de a utiliza eficient 
resursele pentru a  menține un 
echilibru social-uman, în spațiul social 
vizat, cu scopul de  a stopa eventuala 
deteriorare a condițiilor de viață sau a 
performanței individuale.  

A29. Analiza situației în familia sa de origine 
din perspectiva esenței psihologice a 
familiei. 

A30. Capacitatea de a interacționa cu un 
client  în scopul menținerii relației de 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

atașament, de a proteja persoana mai 
slabă, vulnerabilă în raport cu factorii 
sau agenții externi sau interni. 

A31. Utilizarea metodelor adecvate de 
intervenție și schimbare a situației 
generate de pierdere. 

8. Dificultăți și crize familiale: cauze, consecințe și combaterea lor 

UC14. Elaborarea  indicatorilor apariției riscurilor 
unor dificultăți în familie. 

UC15. Realizarea programelor de sprijin pentru 
femei și copii –victime ale violenței 
domestice. 

Vârsta și maturitatea părinților-indicator al  
riscului unor dificultăți (separare divorț abandon 
violență etc). 

Procrearea ca sursă a crizei în familie. 

Persoanele vârstnice și cu deficiențe în 
dezvoltare- factori generatori de crize.  

Consecințele violenței domestice asupra 
sistemului familial.  

Impactul sărăciei și șomajului asupra sistemului 
familial. 

Dificultăți familiale generate de conduitele 
delincvente ale minorilor. 

Consecințele consumului de alcool asupra vieții 
de familie. 

Servicii de sprijinire și educație  a familiei. 

A32. Analiza particularităților de aplicare a 
metodelor de estimare a nivelului de 
trai și a pragului de sărăcie în familie 

A33. Argumentarea rolului pedagogului  
social în lucrul cu victimele violenței 
domestice 

A34. Propuneți strategii privind 
îmbunătățirea vieții familiale prin 
utilizarea corectă a metodelor de 
intervenție și prevenire. 

A35. Formularea recomandărilor în vederea 
prevenirii și diminuării fenomenului 
abuzului de drog, alcool. 

A36. Propuneți modalități de sprijinire a 
reușitei în  familiei. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

9. Dimensiunea afectivă a familiei Psihologia îndrăgostirii și dragostei 

UC16. Proiectarea strategiilor de soluționare a 
unor situații-problemă în relația afectivă. 

UC17. Elaborarea modalității de comunicare 
afectivă a adulților și copiilor 

Conceptualizarea iubirii. 

Etapa de curtoazie : sarcini de dezvoltare 
personală 

Tipologizarea iubirii: tipuri și stiluri ale iubirii 

diferențele între femei și bărbați în modul de a-și 
manifesta iubirea. 

Dezvoltarea iubirii și funcțiile ei.  

Conținutul și funcțiile intimității în cuplu. 

A37. Determinarea modalităților de 
comunicare afectivă a adulților și 
copiilor 

A38. Analiza și experimentarea unor situații 
problemă în relația afectivă 

A39. Analiza propriei relației afective din 
perspectiva intimității 

A40. Elaborarea modalității de îmbogățire a 
relației intime. 

A41. Sintetizarea unor criterii de 
eficientizare a intimității în propria 
relație de cuplu. 

10. Armonie și dizarmonie în cuplul conjug 

UC18. Aplicarea în practica asistențială a unor 
strategii de îmbunătățire a comunicării la 
nivel de cuplu. 

UC19. Proiectarea soluțiilor de reglare a 
carențelor raporturilor de cuplu. 

Factorii de influență asupra relațiilor de 
cuplu/familie. 

Tipologia conflictelor în cuplu marital. 

Comunicarea afectivă în cuplu/familie: limbajele 
iubirii adulților și copiilor. 

Șantajul sentimental: forme și strategii ale 
dezamorsării lui. 

Gelozia și infidelitatea: cauze și abordări. 

A42. Analiza carențelor raporturilor de 
cuplu, proiectarea soluțiilor de reglare 
a lor. 

A43. Conceptualizarea iubirii ca fenomen 
psiho-socio-afectiv 

A44. Proiectarea unor sesiuni practice de 
depășire a problematicii relaționale la 
nivel de cuplu/familie. 

A45. Proiectarea soluțiilor de reglare a 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

carențelor raporturilor de cuplu. 

11. Parentalitatea în contemporaneitate. Aspecte psiho –pedagogice ale lucrului cu copiii și familia 

UC20. Aplicarea modelelor de cercetare a 
parentalității asupra familiei de origine sau 
procreate. 

UC21. Utilizarea varietăților raporturilor părinți-
copii și impactul acestora asupra formării 
personalității copilului. 

Fenomenul parentalitate. 

 Noile dimensiuni ale paternității în lumea 
contemporană. 

Noi abordări în Educația /Formarea părinților 
(Experiențe de succes în R.M )  

Interacțiunea părinți-copii: 

 Perspective  psihopedagogice:  

Stiluri parentale. 

 Tipuri de dominare parentală. 

Metode de disciplinare la nivel de familie. 

Manifestări condiționate de atitudini parentale 
perturbate ( dificultăți de învățare, tulburări de 
comportament ( deficit de atenție 
/hiperactivitate) 

Calitatea vieții de familie și factorii cu impact 
semnificativ asupra ei. 

Familia disfuncțională: dezacord și dizarmonie 
familială. 

Comunicarea părinți-adolescenți. 

Direcții de bază în lucrul cu familiile și copii. 

Modele de ajutor și asistență familiei și copiilor. 

A46. Evidențierea impactului psiho-social al 
fenomenului parentalitate, a 
atribuțiilor de rol și statut parental 

A47. Elaborarea și aplicarea modelelor de 
îmbunătățire a relației educaționale în 
familie. 

A48. Aplicarea instrumentarului de testare a 
stilurilor parentale. 

A49. Proiectarea unor sesiuni practice de 
educare, informare a părinților. 

A50. Identificarea și selectarea 
instrumentelor de cercetare a 
comunicării la nivel de familie; a stilului 
educativ parental 

A51.  Soluționarea diferitelor situații de 
problemă a familiilor disfuncționale. 

A52. Elaborarea strategiilor de intervenție, 
profilaxie, corecție conform 
necesităților copilului familiei. 

A53. Analiza impactului stărilor 
disfuncționale asupra copilului 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

Asigurarea metodologică ajutorului acordat 
familiilor și copiilor. 

 



 VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Familia ca obiect al cercetării și 
influenței psihopedagogice 

4 2  2 

2 Funcțiile familiei: particularități și 
clasificări 

6 4  2 

3 Familia în societatea  
contemporană 

4 2  2 

4 Dinamica rolurilor în familie 

 

4 2  2 

5 Repere teoretice ale abordării 
familiei 

4    2  2 

6 Etapele vieții de familie: Procesele 
familiei 

4 2  2  

7 Esența psihologică a familiei: 
Dimensiunile obiective și subiective 
ale familiei; implicații ale valorilor 
psihologice în diferite cicluri de 
viață a familiei. 

8 4  4 

 8 Dificultăți și crize familiale: cauze, 
consecințe și combaterea lor 

8 4  4 

9 Dimensiunea afectivă a familiei. 
Psihologia îndrăgostirii și dragostei. 

6 2  4 

10 Armonie și dizarmonie în cuplul 
conjugal 

4   2  2 

11 Parentalitatea  în 
contemporanietate . Aspecte 
psiho-pedagogice ale lucrului cu 
copiii și familia 

8 4    4 

8 Total 60 30  30 
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 VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi 

de evaluare 
Termeni de 

realizare 

12. Familia ca obiect al cercetării și influenței psihopedagogice 

1 Familia ca obiect al cercetării și 
influenței psihopedagogice.  

Activități practice (să 
analizeze traiectoria 
demersului intervenției 
sociale) , prezentarea 
hărții conceptuale. 

Demonstrare 2 

13. Funcțiile familiei: particularități și clasificări 

Caracterizarea sistemului familial: 

 Structura sistemului familial; 

 

Referate prezentări, 
studiul de caz 

Prezentare 2 

14. Familia în societatea contemporană 

Interacțiunea reciprocă dintre 
familie și societate: condiționări 
directe și indirecte, contradicții.  

 

Proiecte de lucru în 
grup, harta 
conceptuală 

Prezentare 2 

15. Dinamica rolurilor în familie 

Dinamica rolurilor în familie Demonstrarea de 
modele  referate, harți 
conceptuale 

Demonstrare 2 

16. Repere teoretice ale abordării familiei 

Repere teoretice ale abordării 
familiei 

Prezentarea 
portofoliilor 

Prezentare 2 

17. Etapele vieții de familie. 

 

Etapele vieții de familie Referate, prezentarea 
studiului de caz, hărți 
conceptuale 

Prezentare 2 

18. Esența psihologică a  familie 

Esența  psihologică a familiei. 

Dimensiunile obiective și 
subiective ale familiei. 

Realizare de teme, 
referate, eseuri 

Demonstrare 4 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi 

de evaluare 
Termeni de 

realizare 

19. Dificultăți și crize familiale: cauze, consecințe și combaterea lor 

Dificultăți și crize familiale: cauze, 
consecințe și combaterea lor 

Activități practice, 
elaborarea 
portofoliului 

Demonstrare 4 

20. Dimensiunea afectivă a familiei.  

Dimensiunea afectivă a familiei. 
Psihologia îndrăgostirii și 
dragostei 

Studiul  (notițelor de 
curs, suportului de 
curs, manualelor ) 
documentarea 
suplimentară în 
bibliotecă, pe Internet, 
pe  teren 

Prezentare 4 

21. Armonie și dizarmonie în cuplul conjugal 

Armonie și dizarmonie în cuplul 
conjugal 

Referate, prezentarea 
studiului de caz, hărți 
conceptuale 

Prezentare 2 

22. Parentalitatea  în contemporaneitate .  

Parentalitatea  în 
contemporaneitate . Aspecte 
psiho-pedagogice ale lucrului cu 
copiii și familia 

Prezentarea 
portofoliilor 

proiecte 

Prezentare 4 

Total   30 

 IX. Sugestii metodologice 

Prezentul Curriculum -ul  serveşte ca bază pentru proiectarea şi organizarea procesului 

instructiv ce are drept scop formarea şi performarea competenţelor specifice ale 

disciplinei.  

O astfel de abordare prevede proiectarea demersului didactic  în vederea formării şi 

dezvoltării competenţelor profesionale ale elevilor din învăţămîntul profesional tehnic. 

Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în procesul de formare a competenţelor se 

vor realiza în cadrul unor forme de organizare a acţiunii didactice. În procesul de 

instruire, componentele competenţei se formează prin sarcini didactice cu caracter de 

problemă, prin adaptarea unei game de tehnici interactive care asigură o educaţie 

dinamică, formativă, motivaţională, reflexivă şi continuă.  
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Cadrul didactic va ordona unităţilor de învăţare structurate pe capitole în conformitate 

cu logica domeniilor meseriei/specialităţii şi cu logica didactică, iar activităţile de 

predare- învăţare vor fi selectate în aşa mod încît să asigure condiţii optime pentru 

formarea competenţelor specificate în Curriculum.    

În scopul învăţării centrate pe elev, cadrele didactice vor adapta strategiile de predare 

la stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv, vizual, practic) şi vor diferenţia sarcinile şi 

timpul alocat efectuării lor prin: individualizarea şi creşterea treptată a nivelului de 

complexitate a sarcinilor propuse fiecărui elev în funcţie de progresul acestuia; 

stabilirea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze la niveluri diferite de 

complexitate; diferențierea sarcinilor în funcţie de abilităţi, pentru indivizi sau pentru 

grupuri diferite; prezentarea sarcinilor în mai multe moduri (explicaţie orală, text scris, 

conversaţie, grafic); utilizarea unor metode interactive (învăţare prin descoperire, 

învăţare problematizată, învăţare prin cooperare, joc de rol, simulare).  

Pentru facilitarea procesului de asimilare de către elevi a cunoştinţelor, se recomandă 

utilizarea următoarelor metode: demonstrarea , conversaţia euristică, explicaţia, 

algoritmizarea, problematizarea, tehnica SINELG, diagrama Wenn, tehnica Păiangenul. 

În activităţile practice, accentul se va pune pe îndeplinirea cu exactitate şi la timp a 

sarcinilor de lucru. Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări nu 

numai dezvoltarea abilităţilor individuale, dar şi a celor de lucru în echipă.           

În activităţile individuale, accentul se va pune pe studiere, analiza şi sistematizarea 

materialului teoretic şi practic în scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru individual. 

Acestea vor fi prezentate în formă de portofolii, proiecte, sarcini specifice etc. 

 X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea 

evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi 

structurată în evaluări formative şi evaluări sumative (finale) ce țin de interpretarea 

creativă a informațiilor şi de capacitatea de a rezolva situațiile de problemă.  

Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obținerea unui 

feedback continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare, 

stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidențierea succeselor, 

implementarea evaluării selective sau individuale.  

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul 

didactic va aduce la cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare 

(bareme/grile/criterii de notare) şi condițiile de realizare a fiecărei evaluări.  



 

20 / 24 

 Chestionare sau examinare orală-realizarea unei conversații prin care 
profesorul verifică gradul de însușire a cunoștințelor, abilitatea, de a interpreta 
și prelucra datele, folosirea operativă a cunoștințelor. 
Probe scrise: 

 Portofoliul                     
 Test de cunoștințe 
 Referatul                         
 Eseul 
 Chestionarul   
 Hărți conceptuale 
 Aceste forme de evaluare se folosesc în dependență ce urmărește profesorul să 

evalueze și tipul de evaluare căruia i se subordonează: evaluare inițială, 
evaluare continuă sau evaluare finală. 

 Probe practice: 
 Lucrări practice – se constată capacitatea și abilitatea elevilor de a aplica în 

practică cunoștințele dobândite, gradul de formare a unor abilități 

Nr. 
crt 

Produse pentru 
măsurarea 

competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1 Problemă rezolvată  Înțelegerea problemei. 
 Documentarea in vederea identificării 

informațiilor necesare in rezolvarea 
problemei. 

 Formularea și testarea ipotezelor. 
 Stabilirea strategiei rezolutive. 
 Prezentarea si interpretarea rezultatelor. 

3. Proiect elaborat  Validitatea proiectului - gradul în care acesta 
acoperă unitar și coerent, logic și 
argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului - felul în care au 
fost evidențiate conexiunile și perspectivele 
interdisciplinare ale temei, competențele și 
abilitățile de ordin teoretic și practic și 
maniera în care acestea servesc conținutului 
științific. 

 Elaborarea și structura proiectului - 
acuratețea, rigoarea si coerenta demersului 
științific, logica și argumentarea ideilor, 
corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit in realizarea 
proiectului, bogăția și varietatea surselor de 
informare, relevanța și actualitatea acestora, 
semnificația datelor colectate s.a. 

 Creativitatea - gradul de noutate pe care-l 
aduce proiectul in abordarea temei sau în 
soluționarea problemei. 

4. Referat  Corespunderea referatului temei. 
 Profunzimea și completitudinea dezvoltării 
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temei. 
 Adecvarea la conținutul surselor primare. 
 Coerența și logica expunerii. 
 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 
 Gradul de originalitate și de noutate. 
 Nivelul de erudiție. 
 Modul de structurare a lucrării. 
 Justificarea ipotezei legate de tema 

referatului. 
 Analiza în detaliu a fiecărei surse de 

documentare. 

5. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză. 
 Utilizează formulări proprii, fără a 

distorsiona mesajul lucrării supuse 
rezumării. 

 Expunerea orală este concisă și structurată 
logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii 
lucrării în cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a 
textului: 1/3 din textul inițial. 

6. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 
 Utilizează formulări proprii, fără a 

distorsiona mesajul lucrării supuse 
rezumării. 

 Textul rezumatului este concis și structurat 
logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii 
lucrării în cauză. 

 Fidelitatea: înțelegerea esențialului și 
reproducerea lui, nu trebuie să existe 
contrasens; 

 Coerența: rezumatul are o unitate și un sens 
evidente, lizibile pentru cei care nu cunosc 
textul sursă. 

 Progresia logică: înlănțuirea ideilor, 
prezentarea argumentelor sunt clare şi 
evidente. 

 Angajamentul autorului, aptitudine critică 
corect evaluată şi transpusă. 

 Respectarea modalităților de enunțare a 
textului sursă: rezumatul este o oglindă 
micșorată dar fidelă textului sursă. 

 Muncă pertinentă de reformulare: 
rezumatul nu este un colaj de citate. 

 Respectarea coeficientului de reducere a 
textului: 1/4 din textul inițial. 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de 
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prezentare logică a ideilor, 
 frazelor, paragrafelor textului; 
 Text formatat citeț, lizibil; plasarea clară în 

pagină. 

7. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz 
propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, 
argumentarea acestora; 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse 
pentru rezolvarea adecvată a cazului 
analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 
 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 
 Rezolvarea corectă a problemei, asociate 

studiului analizat de caz. 
 Punerea în evidentă a subiectului, 

problematicii și formularea. 
 Logica sumarului. 
 Referință la programe. 
 Completitudinea informației și coerența 

între subiect și documentele studiate; 
 Noutatea și valoarea științifică a informației. 
 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 
 Capacitatea de analiză și de sinteză a 

documentelor, adaptarea conținutului. 
 Originalitatea studiului, a formulării și a 

realizării. 
 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 
 Aprecierea critică, judecată personală a 

elevului. 
 Corectitudinea interpretării studiului de caz 

propus. 
 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, 

argumentarea acestora. 
 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse 

pentru rezolvarea adecvată a cazului 
analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 
 Rezolvarea corectă a problemei, asociate 

studiului analizat de caz. 

 XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

erințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice 
1Curriculum-ul la disciplină; 
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2 Planul  de la disciplină ; 

 3 Proiecte didactice; 

 4 Ghid de lecţii practice; 

 5 Teste de evaluare a cunoştinţelor 

Cerințe tehnice 

calculator Prezentări în programul Power – Point; 
Filme didactice; 
Tabele, planşe,  
Materiale necesare;  

 XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 
consultată/ 

accesată/ procurată 
resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Mitrofan, Iolanda. Cuplul conjugal: 
Armonie și dizarmonie- București: 
Ed. șt. și encicl., 1989 177p.-ISBN 
973-29-0085-7 

Biblioteca Colegiului  

2. Mitrofan, Iolanda. Elemente de 
psihologie a cuplului/ I.Mitrofan, 
N.Mitrofan. –București: fy Casa de 
Ed. și Presa ”Șansa” , 1994-10 p., -
ISBN973-9167-18-7 

Biblioteca Colegiului  

3. Mitrofan, Iolanda. Elemente de 
psihologie a cuplului.-Ed.a 2-a rev.și-
București: // Casa de Ed. și Presa 
”Șansa”,1996.-253p-ISBN 973-9167-
65-9-Bibliografia p. 251-253 

Biblioteca Colegiului  

4 Maria Bulgaru, Stela Milicenco  

Asistența Socială, Chid de studii  

Ch: CEP USM, 2010 168 P 

Biblioteca  Colegiului  

 Moroșanu C., Achiței C. Protecția 
copilului și practicianul social –
Iași.1998 

Internet  

5 Turliuc, Maria Nicoleta. Psihologia 
cuplului și a familiei /m. Turuliuc 

Biblioteca Colegiului  
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Iași: Performantica, I/2004-237P P-
isbn 973-7994-80-9 

6 Vasile, Diana Lucia. Întroducere în 
psihologia familiei  și  
psihosexologie/D. Vasile-București: 
Ed. Fundația România de mîine, 
2007,-169p-978-973-163-011 

Internet  

7 Iliuț P. (2005)Sociopsihologia și 
antropologia familiei. Ed. Polirom, 
Iași. 

Internet  

8 Jinca I., Negreț I( 1999), Familia 
acest miracol înșelător, EDP, 
București. 

Internet  

9 Stănulescu El. ( 1997;1998), 
Sociologia educației familiale.Ed. 
Polirom. Iași. 

Internet  

10 Guțu Vl.,dr.hab. ptof.univ. 

Educația civică (curricula ) Chișinău 
2010 

Biblioteca 

Colegiului 

 

 

 

11 Zlate M Psihologia vieții cotidiene.- 
Ed. Polirom, Iași 

Internet  

 


