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FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
Stiinte ale educaţiei,
Facultatea
psihologie si arte
Catedra
Psihologie
Domeniul general de
Ştinţe ale educaţiei
studiu
Domeniul de formare
profesională la ciclul I
Ştinţe ale educaţiei

Denumire unităţii de curs
Psihologia adolescentului
Categoria disciplinei
(F/G/U/S/M2): S

Semestrul (1-8):
3

Tipul unităţii de curs
(O/A/L3): O

Denumirea specialităţii
I. Structură disciplină
Număr de ore/săptămână
Cur
s
2

Sem

Lab

Proiec
t

1

-

-

Credite

Total ore/
Semestru4

3

45

Total ore de
Forma de evaluare
activitate
(C/Exs/Exo/Eec/T)‘
individuală9
45

Exs

Limba de
predare
Româna

II. Personal didactic
Gradul
didactic
Curs
Seminar
Laborator

Lect.univ.,
Lect.univ.,

Titlul
ştiinţifl
c
Drd
Drd

Prenumele şi numele
Cazacu Daniela
Cazacu Daniela

încadrarea
(titular/cumul)
titular
titular

III. Precondiţii de accesare a disciplinei (se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
Psihologie. Practica de iniţiere
IV. Obiectivele disciplinei (maximum 10 rânduri, în corelare cu obiectivele şi misiunea specializării,
exprimate prin deprinderi, aptitudini şi competenţe)_____________________________________________
Cunoaşterea identităţii psihologice a etapelor ontogenetice aferente copilului (de la concepţie până la
moarte); Cunoaşterea exigenţelor educative specifice vîrstei adolescenţei înţelegerea mecanismelor prin
care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali pot influenţa devenirea personalităţii la
aceasta virsta; Recunoaşterea factorilor de risc la virsta adolescentei; Interpretarea şi argumentarea
modului în care factorii ereditari,cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali influenţează creşterea,
maturizarea particularităţilor psihice; Proiectarea strategiilor valide de cercetare a particularităţilor
dezvoltării psihice la virsta adolescenta; Aplicarea metodelor si tehnicilor de investigaţie a
particularităţilor psihice la vîrsta adolescentă, elaborînd profilului psihologic al adolescentului;
Dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de educaţia tinerei generaţii, fundamentată pe noile achiziţii
ale ştiinţei; Respectarea diferenţelor de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală .________________

V. Tematica disciplinei
Curs
Cunoaşterea aspectelor generale ale problematicii dezvoltării psihice: Delimitările
conceptuale privind domeniul psihologiei virstelor: Metodologia cercetării in domeniul
psihologiei virstelor.Perspectivele actuale ale ontogenezeia. Modele ale dezvoltării
ontogenetice modelul organicist sau activ, modelul mecanicist sau reactiv, modelul
interacţionist (mixt) sau al dublei determinări; decalajul transversal al dezvoltării psihice;
decalajul orizontal al dezvoltării psihice; zona dezvoltării proxime - concept teoretic al
perspectivei formative. b)Perspectivele teoretice cu privire la dezvoltarea umana; Teorii ale
dezvoltării psihice. Factorii devenirii fiinţei umane: ereditate, mediu, educaţie; Dinamism şi
evoluţie în viaţa umană: repere psihogenetice şi psihodinamice; ciclurile vieţii psihice;

stadiile vieţii psihice.

Cunoaşterea aspectelor particulare ale problematicii dezvoltării psihice: Dezvoltarea
fizică la vîrsta adolescentărdezvoltarea somatică,maturizarea sexuală,maturizarea timpurie,
maturizarea tîrzie la vîrsta adolescenţei. Caracteristici generale ale cogniţiei în
adolescenţă: particularităţi ale proceselor senzoriale, dezvoltarea gîndirii în
adolescenţă,stilul cognitiv, dezvoltarea limbajului în adolescenţă, caracteristicile memoriei
în adolescenţă,particularităţile imaginaţiei în adolescenţă. Dezvoltarea socială şi a
personalităţii în adolescenţă: teoriile dezvoltării: teoria psihosexuală a dezvoltării, teoria
psihosocială a dezvoltării, teorii ale dezvoltării morale. Dezvoltarea personalităţii:
aptitudinile la vîrsta adolescentă,caracterul. Dezvoltarea sinelui în adolescenţă:
Adolescenţa şi criza de identitate. Criza de originalitate. Relaţiile sociale în adolescenţă:
relaţiile cu familia, relaţiile cu părinţii, relaţiile cu fraţii, relaţiile cu covîrstnicii, influenţa
grupului de covîrstnici, relaţiile cu şcoala.

Seminar

Cunoaşterea aspectelor generale ale problematicii dezvoltării psihice;Perspectivele
teoretice cu privire la dezvoltarea umana ; Cunoaşterea aspectelor particulare ale
problematicii dezvoltării psihice la vîrsta adolescentină.

Laborato
r
VI. Bibliografie minimală obligatorie7_______________________________________________________
1. Psihologia dezvoltării şi psihologia pedagogică : man. pentru colegii pedagogice / Ig. Racu, C. Peijan, P.
Jelescu,...S. Briceag,...; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă"; Inst. de Şt. ale Educaţiei; Univ. de Stat "Alecu
Russo",.... - C h.: Univers Pedagogic , 2007. - 160 p .: tab. - ISBN 978-9975-48-039-0. - Bibliogr. p. 159.
Total ex.: sl3-3; dlu-1; sî2-174
159.9(075.32) / P97.
2.Creţu, Ţinea. Psihologia vîrstelor. - Ed. a 3-a, rev., ad.. - Iaşi : Polirom, 2009 - 389 p. (Psihologia copilului &
Parenting / coord. de Georgeta Pânişoară). - ISBN 978-973-46-1358-8 ; Total ex.: sl3-l; 378.4/ P93
3. Losîi, E. Particularităţile psihologice ale crizelor vîrstei adulte // Probleme ale ştiinţelor
socioumane şi modernizării învăţămîntului : Conf. şt. an. a Univ. de Stat "Ion Creangă", ebr. 2009). Vol.l. - 2009. - P. 362-36; Total ex.: sl 3-1; 159.9 / C85
4.3pHKCOH, 3pmc T. BoceMb B03pacTOB nenoBeica // 3 phkcoh, 3pmc T. /ţeTCTBO h obmecTBO. - CII6. 2000. - C.235-264, Total ex.: s!3-l; 159.9 / 3 777_______________________________________________

VII. Metode didactice folosite___________________________________________________________
Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată Seminar:
dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza cunoştinţelor, jocul de
rol.
__________
________________________________
_________
VIII. Evaluare
Pre-condiţii
Evaluare finală:
Evaluare
curentă

Seminar

Procent din nota finală
40%
60%

Modalităţi şi mijloace de evaluare
Examen scris
Răspunsuri orale, elaborare de
proiecte, referate, lucrări de control

Laborator
Teza de an

1. Repartizarea orelor conform planului de studii
Denumirea disciplinei/specialitatea

Psihologia vîrstelor

Forma de
invatamint

sem

Nr.
credite

Cu
frecventa
lăzi
Cu

3

3

Total ore
auditoriale
St.ind.dir.
45
45

3

18

18

Ore
prelegeri

Ore
seminare

30

15

12

6

Ore
laborator

Forma
evaluare
ex

-

ex

frecventa
redusa

2. Descrierea disciplinei:
a) Locul si rolul disciplinei in contextul concepţiei formarii specialistului
este o ram ura aparte şi relativ recentă în dom eniul psihologiei

Psihologia adolescenţei

vîrstelor. Ea se ocupă de schim bările com portam entale care apar de-a lungul vieţii individului,
răspunzând la întrebări cum ar fi: „Cum ne com portăm ?” ; „De ce?” ; „Care simt diferenţele
faţă de acelaşi tip de com portam ent al aceluiaşi individ, aflat la un alt stadiu de dezvoltare?”;
Există modificări fundam entale în comportam entul um an?” ; „Cum se petrec aceste modificări
şi ce anume se schim bă?” ; ”Care sunt cauzele acestor schim bări?” ; „în ce m ăsură schimbările
sunt continue şi în ce m ăsurăse structurează ca stadii mai bine sau mai puţin bine definite în
dezvoltarea um ană?” . Psihologia adolescneţei descrie m odificările com portam entelor atât în mod
analitic, cât

şi global, de la simţuri

şi până la

interacţiunile

cu

ceilalţi ce ţine de vîrsta

adolescentă. Este dom eniul psihologiei, care are în vedere o largă varietate a schimbărilor,
cum ar fi: schim bările fizice, cognitive, psihosociale. De aici rezultă interdisciplinaritatea
dezvoltării umane.
Dezvoltarea omului ca fiinţă biopsihosocioculturală presupune conlucrarea a patru
tipuri de forţe: biologice(factorii genetici şi cei care ţin de sănătate), psihologice(factorii
interni: perceptivi, cognitivi, emoţionali, de personalitate etc.), socioculturale (factorii
interpersonali, societali, culturali, etnici) şi ciclurile vieţii(în diferite m om ente ale vieţii, forţele
biologice, psihologice şi socioculturale afectează în m od diferit fiinţa um ană,
aflatăîn contexte diferite.
Se constituie ca disciplină care intregeşte pregătirea profesională a studenţilor la facultăţile cu
profil pedagogic.

b) Competenţe dobândite:
Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice

disciplinei)
■

Cunoaşterea identităţii psihologice a etapelor ontogenetice aferente copilului (de la
concepţie până la m oarte);

■
■

Cunoaşterea exigenţelor educative specifice vârstei adolescentine;
înţelegerea rolului psihologiei vîrstelor în realizarea instrurii si educaţiei tinerei
generaţii

■

înţelegerea rolului psihologiei adolescenţei în realizarea instrurii si educaţiei tinerei
generaţii

■

Recunoaşterea factorilor de risc in educaţia tinerei generaţii corelative stadiului de
dezvoltare.

■

înţelegrea reperelor ce ghidează elaborarea program elor de educaţie pentru vîrsta
adolescentină.

Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese,

precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
■

Explicarea şi ilustrarea m odificările la diferite nivele specifice perioadei ontogenetice.

■

Interpretarea şi argum entarea m odului în care factorii ereditari, cognitivi, emoţionali,
com portam entali şi sociali influenţează

creşterea , m aturizarea, consolidarea

particularităţilor psihice.
■

Explicarea caracteristicilor de virsta si individuale la vîrsta adolescentină

■

A rgum entarea m odalităţilor de intersectare dintre psihologia adolescenţei si alte
ram uri ale psihologeie care sunt centrate pe aspecte evolutive.

Instrumental - aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)

■

Proiectarea strategiilor valide de cercetare a particularităţilor dezvoltării psihice la
vîrsta adolescenţei (transversale, longitudinale, experim entale, prospective, studii de
caz, studii calitative, m eta-analize).

■

Aplicarea m etodelor si tehnicilor de investigaţie a particularităţilor psihice la vîrsta
adolescenţei cu elaborarea profilului psihologic al virstei.

Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul

ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice /
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi
creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat
cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională)
■

D ezvoltarea

unei

atitudini

responsabile

faţă

de

educaţia

tinerei

generaţii,

fundam entată pe noile achiziţii ale ştiinţei
■

Respectarea diferenţelor de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală.

■

A ngajarea în analiza critică a politicilor publice de prom ovare a
respectarea particularităţilor de visrta si cele individuale.

educaţiei cu

■

Respectarea stricta a norm elor etice în activitatea profesională si angajarea

în

dezvoltarea personală şi profesională continua.

c) Finalitati:
La finele acestui curs universitar studentul va fi capabil sa:
■

înţeleagă rolul psihologiei adolescentului în realizarea instrurii si educaţiei tinerei
generaţii

■

Recunoască factorii de risc in

educaţia tinerei generaţii corelative stadiului de

dezvoltare studiat.
■

Explice diferenţele de virsta si individuale intilnite in diferite perioada adolescentină.

■

Realizeze caracteristici psihologice a individului la vîrsta adolescentină

■

Dezvolte o atitudine responsabila faţă de educaţia tinerei generaţii, fundam entată pe
noile achiziţii ale ştiinţei psihologice.

■

Com unice suportiv şi eficient cu actorii din cim pul educaţional.

d) Preconditii: Cunoştinţe si competente din dom eniul Psihologia. Practica de iniţiere.
e) Conţinutul cursului:
Cunoaşterea aspectelor generale ale problematicii dezvoltării psihice: Delim itările
conceptuale privind dom eniul psihologiei virstelor; M etodologia cercetării in domeniul
psihologiei virstelor. Perspective actuale ale ontogenezei; M odele ale dezvoltării ontogenetice;
Conceptul de dezvoltare psihica; Factorii dezvoltării psihice. Dezvoltarea fizică Ia vîrsta
adolescentă:dezvoltarea somatică,maturizarea sexuală,maturizarea timpurie, maturizarea tîrzie la vîrsta
adolescenţei. Caracteristici generale ale cogniţiei în adolescenţă: particularităţi ale proceselor
senzoriale, dezvoltarea gîndirii în adolescenţă,stilul cognitiv, dezvoltarea limbajului în adolescenţă,
caracteristicile memoriei în adolescenţă,particularităţile imaginaţiei în adolescenţă. Dezvoltarea socială

şi a personalităţii în adolescenţă: teoriile dezvoltării: teoria psihosexuală a dezvoltării, teoria
psihosocială a dezvoltării, teorii ale dezvoltării morale. Dezvoltarea personalităţii: aptitudinile la vîrsta
adolescentă,caracterul. Dezvoltarea sinelui în adolescenţă: Adolescenţa şi criza de identitate. Criza de
originalitate. Relaţiile sociale în adolescenţă: relaţiile cu familia, relaţiile cu părinţii, relaţiile cu fraţii,
relaţiile cu covîrstnicii, influenţa grupului de covîrstnici, relaţiile cu şcoala.

f) Strategii d id actice:
Curs: expunerea, exem plul dem onstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza
cunoştinţelor.

3. Distribuirea modulara a cursului

T

Unităţile tem atice ale cursului

e
m

Nr. de ore 30/15

12/6

Studii cu frecvenţă la zi

Studii cu FR

Prelegeri

Seminare

Prelegeri

Seminare

Aud.

l.i.dir

Aud.

l.i.dir

Aud.

l.i.dir

Aud

6

6

2

2

1

1

4

4

2

2

1

1

a
Plan (puncte de reper, aplicaţii
practice pentru sem inare)
I.

Aspecte generale ale
problematicii dezvoltării
psihice

1.
1.1. Delim itările conceptuale
privind dom eniul psihologiei
virstelor
1.2. M etodologia cercetării in
dom eniul psihologiei virstelor
1.3. Perspective actuale ale
ontogenezei: M odele ale
dezvoltării ontogenetice
1A C onceptul de dezvoltare
psihica
1.5. Factorii dezvoltării
psihice.

Aplicaţii practice: De
prezentat valoarea fiecărui
model al dezvoltării
ontogenetice in practica
educaţionala,cu avantaje si
dezavantaje.
Perspective teoretice cu privire
2.

la dezvoltarea umană.
3.1 Teoria psihosexuală a
dezvoltării (S. Freud)
3.2. Teoria psihosocială a
dezvoltării (E.Erikson)
3.3. Teorii ale dezvoltării morale.
(L. Kohlberg)

Aplicaţii practice: De
prezentat o analiza
argumentativa a valorii
fiecatei perspective teoretice
pentru practica educaţionala

l.i.dir

3

Aspecte generale ale dezvoltării

4

4

2

2

2

2

Aplicaţii practice: De
prezentat o analiza
argumentativa a avantajelor şi
dezavantajelor dezoltării
timpurii şi a dezvoltării tîrzii.
Caracteristici generale ale 4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

3

3

2

1

1

fizice la vîrsta adolescentă
2.1. Dezvoltarea somatică în
adolescenţă
2.2. Caracteristici generale ale
maturizării sexuale în adolescenţă
2.3. Maturizarea timpurie în
adolescenţă
2.4. Maturizarea tîrzie la vîrsta
adolescenţei.

4.

cogniţiei în adolescenţă
4.1. Particularităţile proceselor
senzoriale la adolescenţi,
4.2. Dezvoltarea gîndirii în
adolescenţă: stilul cognitiv
4.3. Dezvoltarea limbajului în
adolescenţă,
4.4. Caracteristicile memoriei în
adolescenţă,
4.5. Particularităţile imaginaţiei
în adolescenţă.

Aplicaţii p ra ctice : De
elaborat un eseu „ Valoarea
cunoaşterii particularităţilor şi
caracteristicilor de dezvoltare
a vîrstei adolescenţei ”

5.

Dezvoltarea personalităţii:
5.1. Dezvoltarea aptitudinilor la
vîrsta adolescentă,
5.2. Caracterul şi temperamentul
în adolescenţă

6.

Dezvoltarea sinelui în
adolescenţă.Criza de vîrstă
6.1. Adolescenţa şi criza de
identitate.
6.2. Criza de originalitate
6.3. Problemele vîrstei
adolescentine

6.3.1 Adolescenţi problematici
6.3.2. Devianţa şi delincvenţa la
vîrsta adolescentină
A p lica ţii p ra c tic e:

7

a) Elaboraţi un profil
psihologic a unui adolescent
marcat de criză.
b) Prezentat investigaţia
experimentala a valorilor
morale ale adolescentului
Relaţiile sociale în adolescenţă:

4

4

2

2

2

2

1

1

7.1. Relaţiile cu familia
7.2. Relaţiile cu părinţii
7.3. Relaţiile cu fraţii
7.4. Relaţiile cu covîrstnicii
7.5. Influenţa grupului de
covîrstnici
7.6. Relaţiile cu şcoala.
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6. Lucrul individual dirijat

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

(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1.

D escifrarea şi studiul notiţelor de curs

6

8.

Pregătire prezentări orale

5

Pregătire exam inare finală

4

2.

Studiu după m anual, suport de curs

4

9.

3.

Studiul bibliografiei m inim ale indicate

4

10. Consultaţii

2

4.

Docum entare suplim entară în bibliotecă

10

11. Docum entare pe

2

teren(gradinita, şcoala)
5.

A ctivitate specifică de pregătire (ore)

0

12. D ocum entare pe

2

INTERN ET

6.

Realizare tem e, referate, eseuri, traduceri

4

13 Activităţi de promovare a
experienţei

0

7.

Pregătire lucrări de control

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

2

14. Alte a c tiv ită ţi...

15

7.Evaluare: (forma,formula, exigente regulament, chestionar pentru proba evaluare
finala, tematica tezelor de an )
Forma de evaluare-exam en scris ,form ula :media evaluării curente/0,6+ nota ex /0,4=nota
finala

Chestionar pentru evaluarea finală
1. Delim itaţi conceptele privind domeniul psihologiei adolescentului
2. Prezentaţi viziuni asupra m etodologiei cercetării in dom eniul psihologiei virstelor
3. Perspectivele teoretice cu privire la dezvoltarea um ana.D escrieti teoria dezvoltării
psihosexuale (S. Freud)
4. Perspectivele teoretice cu privire la dezvoltarea um ana. Descrieţi teoria dezvoltării
judecaţilor m orale(Law rence Kohlberg: 1927 - 1987)
5. Perspectivele teoretice cu privire la dezvoltarea um ana. . Descrieţi teoria dezvolatrii
psihosociale((Erik Erikson: 1 9 0 2 - 1994)
6. Caracterizaţi dezvoltarea fizică în adolescenţă
7. Realizaţi o paralelă între m aturizarea tim purie şi m aturizarea tîrzie.
8. Caracterizaţi particularităţile proceselor senzoriale în adolescenţă
9. Caracterizaţi m em oria în adolescenţă
10. Caracterizaţi lim bajul din perioada adolescentină
11. Dezvăluiţi caracteristicile generale ale imaginaţiei în adolescenţă
12. Prezentaţi optici în rezolvarea problem ei crizei de vîrstă în adolescenţă
13. Prezentaţi o caracteristică generală a aptitudinilor în adolescenţă
14. Descrieţi relaţiile sociale din adolescenţă: relaţiile cu fam ilia,părinţii,
15. Descrieţi relaţiile sociale din adolescenţă: relaţiile cu covîrstnici, fraţii, şcoala.
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