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FIŞA DISCIPLINEI  

 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 
PSIHOLOGIA 

EDUCAŢIEI 

Codul 

disciplinei 

U02 09 SED IZ L22 1 DF 

PP01 

Anul de studiu 1 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) C 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă) 
 Număr de credite 

5 

Total ore 

din Planul 

de 

învăţământ 

 

56 Total ore studiu individual 

 

94 Total ore pe 

semestru 

 

150 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 

specialitate, ELS – educaţie și pentru promovarea valorilor democraţiei, 

tehnicii de comunicare şi limbilor străine, DPD – proiect de diplomă, 

DPP – pregătire psihopedagogică. 

DPP 

Titularul(a) 

disciplinei* 
Conf. univ. dr. MARIA-ELENA OSICEANU 

 

Facultatea DPPD   Numărul total de ore 

pe saptamână din 

Planul de învăţământ 
Domeniul de 

studii  
ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 

Ciclul de studii 

(Licență, 

Masterat, 

Doctorat) 

LICENŢĂ  

Total C S L P 

Programul de 

studii 

(Specializarea) 

FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 

INIŢIALĂ, NIVEL I 

 

4 2 2   

 

Precondiții de curriculum 
 

 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

1. Aplicarea unor metode şi tehnici moderne în vederea 

eficientizării învăţării şi a creşterii performanţelor şcolare. 

2. Identificarea stilurilor optime de învăţare / predare în funcţie 

de particularităţile de personalitate ale elevilor. 

3. Utilizarea unor metode corecte şi relevante de evaluare, 

adecvate conţinutului învăţării şi obiectivelor educaţionale.    



Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare 

pentru fiecare capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), 

numărul total de ore, bibliografia) 

Curs 

Metode de predare (Clasice, 

clasice interactive, cu suport 

digital ș.a.)  

Nr. de 

ore 

alocate 

Structura personalităţii 
Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector)  

4 

Dezvoltarea psihică – fundament şi obiectiv 

al învăţării în şcoală: dezvoltarea cognitivă, 

afectivă şi morală 

Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector)  

2 

Competenţe, abilităţi, deprinderi 
Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector)  

2 

Obiective educaţionale 
Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector)  

2 

Procesul de instruire (predare-învăţare) 
Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector)  

2 

Condiţiile interne ale învăţării 
Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector)  

2 

Managementul învățării eficiente 
Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector)  

4 

Caracteristicile psihologice ale elevului 
Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector)  

2 

Repere pentru analiza personalităţii elevului 

în contextul unor sarcini de învăţare  

Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector) 

2 

Caracteristicile psihologice ale profesorului 

(personalitatea profesorului) 

Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector)  

2 

Stiluri de învăţare, stiluri de predare 
Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector)  

2 

Rolul familiei şi comunităţii în procesul 

educaţional 

Expunere/ curs interactiv 

(clasic+laptop +videoproiector) 

2 

TOTAL ORE 28 

Activități aplicative 

Tipuri de 

lucrări  
Denumirea lucrărilor 

Metode de lucru 

cu studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

Seminar  

Procesele psihice: cognitive inferioare, 

superioare, stimulator-energizante şi 

reglatorii implicate în structura învăţării 

Expunerea 

temelor de 

seminar; 

pregătirea  şi 

dezbaterea lor pe 

grupuri de lucru; 

prezentarea unor 

studii de caz; 

învăţare prin 

problematizare; 

consultarea 

4 

Seminar  Personalitatea ca mecanism integrator  2 

Seminar  Personalitate şi învăţare 4 

Seminar  Dezvoltarea cognitivă, afectivă, socială şi 

morală 

2 

Seminar  Raportul ereditate-mediu în condiţionarea 

dezvoltării psihice şi în învăţare  

2 

Seminar  Factorii cognitivi şi non-cognitivi ai învăţării 

în şcoală 

2 



Seminar  Inteligenţa, aptitudinea şi creativitatea ca 

factori de diferenţiere în învăţarea şcolară 

notelor de curs şi 

a bibliografiei 

aferente. 

 

2 

Seminar  Educaţie, creativitate şi inteligenţă 

emoţională  

2 

Seminar  Diferenţe individuale în învăţare  2 

Seminar  Factorii reuşitei şcolare. Factorii 

insuccesului şcolar 

2 

Seminar  Elevi cu dificultăţi de învăţare. Elevi cu 

cerinţe speciale de educaţie. Elevi 

supradotaţi 

2 

Seminar  Dezvoltarea competenţelor academice – 

dezvoltarea morală şi caracterială: analiză 

comparativă 

2 

TOTAL ORE 28 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

 Allport, G. Structura şi dezvoltarea personalităţii, Bucureşti. E.D.P. 1991. 

 Ausubel, D.; Robinson, F. Învăţarea în şcoală. Bucureşti. E.D.P. 1981. 

 Carrol, J.B. Limbaj şi gândire. Bucureşti, E.D.P., 1979. 

 Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.). Psihologie şcolară. Iaşi. Polirom. 1998. 

 Crahay, M. Psihologie educațională, București. Ed. Trei. 2009. 

 Cretu, T. Psihologia Educației, Bucuresti. Editura Universității. 2004. 

 Cretu, T. Psihologia  adolescentului si adultului, Iași. Polirom. 2005. 

 Dumitru, Al.I. Consiliere psihopedagogică, Iaşi. Ed. Polirom. 2008. 

 Joita, E., Educația cognitiva, Iasi. Ed. Polirom. 2002. 

 Larson, J. E. (edit.) Educational Psychology: Cognition and Learning. Individual 

differences and  motivation. New York. Nova Science Publishers .2009. 

 Negovan, V. Introducere în psihologia educației, București. Editura Universitară. 

2006. 

 Negret-Dobridor, I., Panisoara I.O., Știința invatarii, Iași. Ed. Polirom. 2005. 

 Salavastru, D. Psihologia Educației, Iași. Polirom. 2004. 

 Santrock, J. W. Educational Psychology (5
th

 ed). New York. McGraw-Hill. 2011. 

 Stănescu, M. L. Introducere în psihologia educaţiei. CONPRESS. Bucureşti. 2004 

 Stănescu, M. L. Instruirea diferenţiată a elevilor supradotaţi. Iași. Polirom. 2002. 

 Osiceanu, M.-E. Psihologia educaţiei, Note de curs, 2014. 

 Roland, D.; Parot, F. Dicţionar de psihologie, Bucureşti. Editura Humanitas. 2006. 

 Roco,M. Creativitate si inteligenta emotională, Iasi, Polirom.2004. 

 Zlate, M. Fundamentele psihologiei, București. Pro Humanitate.2000. 

 

  

 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 50% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control  



Testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  10% 

Participarea la orele de curs și aplicații 10% 

Alte activităţi (de precizat care): prezenţa 10% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: Rezolvarea subiectelor de la examen, 

efectuarea temelor şi susţinerea acestora. 

 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

Studiul notiţelor de curs 4  Pregătirea pentru examinarea finală 5 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
10  Participarea la consultaţii 5 

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
10  Documentarea în teren 5 

Activităţile specifice de pregătire 

pentru seminar,  proiect, laborator etc. 
5  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
15 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 

etc. 
5  Documentarea prin reţeaua internet 10 

Pregătirea pentru lucrări de verificare 5  Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale 10  ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  94 

 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

 

6.11.2014  
 

            Maria-Elena Osiceanu 

 

Maria-Elena Osiceanu 

 

                                                          

 

 

Director de Departament 

Prof. Univ. dr. Stoica Adrian 

 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - 

examen; CO - colocviu; V – verificare. 


