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Statutul disciplinei 
Disciplină de complementară (facultativă) 
 
Titular disciplină 
Prof. dr. Mihai STANCIU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind teoriile şi a 
metodelor de bază specifice Psihologiei educaţiei; descrierea caracteristicilor de bază ale Psihologiei 
educaţiei, a principalelor paradigme si orientări metodologice ale acesteia. 

 De asemenea, se vor studia identificarea şi descrierea teoriilor şi mecanismelor psihice ce vizează 
dezvoltarea psihică a individului, îndeosebi în stadiile de vârstă şcolară; explicarea şi interpretarea 
fenomenelor psihologice, utilizând adecvat concepte si teorii de bază din domeniu. 

La seminariilor se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu metodologia de cercetare 
psihologică si interpretarea unor modele de cercetare psihologică; elaborarea strategiei de cercetare 
prin identificarea si utilizarea adecvată a anumitor metode de cercetare, în funcţie de specificul 
fenomenului studiat 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Introducere în problematica psihologiei educaţiei 
Metode de cunoaştere a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor: Specificul 
cunoaşterii psihologice; metode şi tehnici de cunoaştere psihologică.
Repere psihogenetice ale dezvoltării psihice la vârstele şcolare: conceptul de dezvoltare psihică; 
caracterizarea psihologică a vârstelor şcolare. 

Învăţarea şcolară: caracterizare generală; teorii contemporane ale învăţării; variabile psihologice ale 
învăţării de tip şcolar. 

Structura şi dinamica personalităţii elevilor: conceptul de personalitate; modele teoretice de 
explicare a structurii de personalitate; subsistemele şi componentele personalităţii. 
Perspective psihosociale în educaţie: clasa şcolară ca grup social; cooperare şi competiţie; identitate 
socială şi stimă de sine. 
Dimensiuni psihosociale ale activităţii educatorului: aptitudinea pedagogică; stilul educatorului. 
Devierile comportamentale şi combaterea lor: 

 
Lucrări practice 

Organizarea activităţii din seminar  
Orientări contemporane în psihologia educaţiei 
Metode şi tehnici de cunoaştere psihologică a celor educaţi 
Caracterizarea psihopedagogică a elevului. Fişa de caracterizare psihopedagogică 
Trăsături definitorii la vârstele şcolare. Implicaţii educaţionale 



„Secrete” ale învăţării eficiente. Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală la elevi şi 
studenţi 
Valorificarea potenţialului aptitudinal al elevilor în cadrul procesului instructiv-educativ 
Formarea caracterului la vârstele şcolare 
Clasa şcolară ca grup social 
Rolul educatorului din perspectiva personalităţii eficiente 
Prezentarea proiectelor individuale elaborate de către studenţi 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, portofoliu individual. 40% 
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