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1. DESCRIEREA SUCCINTĂ A INTEGRĂRII CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII. 

Cursul prevede în total 150 ore, inclusiv – 40 ore de contact direct (10  prelegeri, 10  

seminare, 20 laborator ) şi 110 ore lucrul individual.  

Cursul  este elaborat în cadrul programului de masterat pentru specialitatea CP și se predă în 

semestrul III masteranzilor care studiază programul menționat. 

 

2. COMPETENȚE SPECIFICE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI: 

Prin acest curs se urmărește formarea următoarelor competențe: 

  Conceperea importanței psihologice, psihosociale, sociale și economice aconsilierii etative, 

începând cu vârstele preșcolare și școlare; 

 Evaluarea dezvoltării psihice prin raportarea la particularitățile de vărstă, la activitatea 

dominantă și contextul social. 

 Depistarea dificultăților în instaurarea și formarea particularițălor psihologice caracteristice 

vârstei. 

 Competențe de definire şi formulare a problemei, de generare a soluţiilor alternative, evaluarea 

lor prin aplicarea metodei "cost-beneficii"şi luarea deciziei;  

 Facilitarea procesului de parcurgere a crizelor de vârstă, prevenția consecințelor negative din 

perspectiva creșterii personale   

 Implementarea soluţiilor elaborate și monitorizarea procesului; 

 Evaluarea efectelor și stabilirea unei concluzii finale; 

 Depistarea sursei eșecului în caz de insucces, revederea strategiei și implementarea ei. 

 

3. FINALITĂȚILE DE STUDIU REALIZATE LA FINALIZAREA CURSULUI:  

La finalizarea cursului beneficiarii vor demonstra că dețin competențele descrise anterior. 

 

4. STRATEGII DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

conferințe, seminare, joc de rol, proiecte, etc. 

 

 

6. DISTRIBUIREA ORELOR PE TEME: 

N 

d/o 

Temele Numărul de ore  Lucrul 

indi- 

vidual 

 

Nr. total 

de ore 
Prele- 

geri 

Semi- 

nare 

Labo- 

rator 

1.  Bazele teoretico-psihologice ale 

consilierii etative 

2 2  4 12 

2.  Metode și tehnici de consiliere 

etativă 

2 2 4 8 14 

3.  Particularitățile dezvoltării 

psihice și obiectivele consilierii 

etative în copilărie și adolescență 

2 2 6 10 30 

4.  Dezvoltarea personalității și 

consilierea la vârsta 

maturității 

2       2 6 10 30 

5.  Consilierea persoanelor 

de vârsta a treia.  

 

2 2 4 8 24 

 Total 10 10 20 40 110 

 

6. UNITĂŢILE DE CONŢINUT A TEMELOR: 



 

1. Bazele teoretico-psihologice ale consilierii etative . 

Esenţa, scopul şi sarcinile consilierii etative. Particularitățile dezvoltării psihice în 

ontogeneză ca baza teoretică a consilierii etative.Importanţa conceptului „activitate 

primordială” pentru procesul consilierii etative.Aplicarea legităților psihologice de dezvoltare 

a comunicării adulților cu copiii  pentru dezvoltarea psihică și pentru consilierea 

etativă.Importanță comunicării și a stilurilor de educaţie în familie în procesul de consiliere 

etativă. Principiile consilierii etative.Procesul de evaluare a rezultatelor consilierii și cauzele 

insuccesului consilierii etative. Particularitățile de gen şi consilierea etativă 

2. Metode și tehnici de consiliere etativă. 

Metode și tehnici de formare şi  stingereîn procesul de dezvoltare a comportamentului 

prosocial.Specificul psihodiagnosticii în procesul de consiliere a copiilor până la 10 ani.  

Psihodrama - tehnică de facilitare a autopercepţiei și autocunoașterii sentimentelor, a 

relaţiilor cu alţii în procesul de consiliere a persoanelor de diferite vârste. Terapia poveştilor 

în consilierea copiilor de vârstă preșcolară, școlară micăși preadolescență. Potențialul 

ameliorativ al artterapiei, terapiei prin muzică, terapiei ocupaţională. Activitățile de grup și 

comunicarea în consilierea persoanelor de vârsta a treia.   

3. Particularitățile dezvoltării psihice și obiectivele consilierii etative în copilărie și 

adolescență. 

Consilierea părinţilor referitor la dezvoltarea psihică a pruncilor (0-1an).Consilierea 

părinţilor referitor la dezvoltarea psihică a copiilor de vârstă timpurie (1-3 ani).Specificul 

consilierii referitor la relaţiile cu copiii în perioada crizei independenței (3 ani).  

Problemele posibile, obiectivele și metodele de consiliere a părinţilor copiilor de 3-7 

anireferitor la dezvoltarea personalității, a activității și a proceselor cognitive a copiilor  

Strategia de consiliere referitor la menținerea stării psihologice de bine a preșcolarilor.  

Consilierea părinţilor și copiilor referitor la adaptarea-dezadaptarea școlară, formarea 

deprinderilor de învățare, a comportamentului voluntar,relaţiile interpersonale (cu adulții și 

semenii), psihoprofilaxia anxietăţii şi fricilor. Strategia de consiliere în vedere menținerii 

stării psihologice de bine a elevilor mici.  

Menținerea stării psihologice de bineîn perioada preadolescenţeiîn raport cu tendinţa 

spre independenţă. Consilierea în domeniul relațiilor interpersonale (cu adulții și semenii 

)referitor la imaginea de sine, orientarea școlară și profesională. 

Strategiile de consiliere a adolescenţilor (tinereţea timpurie), și conținutul crizei de 

autodeterminare. Consilierea referitor la planurile de viaţă ale tinerilor, autoimagine, 

autorespect, demnitate. 

4. Dezvoltarea personalității și consilierea la vârsta maturității.  

Domeniile de consiliere a tinerilor (18-30 ani):pregătirea  profesională, angajarea în 

câmpul muncii, relațiile cu persoanele de sex opus, crearea familiei, relații de serviciu, relații 

personal.  

Problemele posibile, obiectivele și metodele consilierii adulţilor referitor la carieră şi 

angajarea în câmpul muncii.Conceptul „lifelonglearning” (învăţarea pe tot parcursul vieţii) şi 

consilierea referitor la învăţare a persoanelor adulte. Consilierea adulților în domeniul 

relațiilor interpersonale și a celor de cuplu.Conţinutul crizei în perioada adultă şi strategiile de 

consiliere. Conţinutul crizei în perioada adultă şi strategiile de consiliere. Problemele posibile 

și metodele consilierii în domeniul relațiilor cu persoane de sexul opus 

5. Consilierea persoanelor de vârsta a treia. 
Imaginea modernă a vârstei a treia în psihosociologie. Legătura dintre orientarea 

personalității și stilurile de îmbătrânire Problemele psihologice ale persoanelor de vârsta a 

treia în raport cu trebuinţele vârstei. 

Strategia de consiliere a persoanelor de vârsta a treia în perioada retragerii la pensie 



Tipurile de consiliere ale persoanelor de vârsta a treia. Rolul grupurilor în procesul de consiliere 

a persoanelor de vârsta a treia. Interviul motivaţional și reziliența persoanelor vârstnice direcţiile 

principale ale ajutorului psihologic persoanelor de vârsta a treia.Consilierea psihologică a 

vârstnicilor la etapele terminale..Cauzele neglijării consilierii persoanelor de vârsta a treia și 

strategiile eficiente de consiliere. 
 
7. TEMATICA ORIENTATIVĂ A SEMINARELOR: 
 
1. Psihodiagnoza în cadrul consilierii etative 

2. Problemele psihologice de dezvoltare a personalității în raport cu particularitățile psihologice de 

vărstă  

3. Potențialul terapeutic al poveștilor  

4. Rolul părinților în remedierea complicațiilor de relaționare ale copiilor 

5. Tendinţa spre independenţă şi psihoprofilaxia de grup a dereglărilor stării psihologice de bine în 

perioada preadolescenţei. 

6. Obiectivul principal de dezvoltare psihologică a tinerilor, conţinutul crizei şi strategii de 

consiliere 

7. Potențialul ameliorativ al terapiei ocupaționale la diferite vârste 

8. Consilierea adulților în vederea identificării resurselor personale.  

9. Impactul stilului de viață asupra calității vieții și a stării psihologice de bine la vârsta a treia 
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 STRATEGII DE EVALUARE 

a. Evaluarea curentăinclude 60% din nota finală şi designează media  evaluărilor curente stabilită 

în baza participării masteranzilor la activitățile solicitate de profesor în cadrul prelegerilor, 

seminarelor și altor lucrări (discuții, dialog didactic, dezbateri, lucrul în grup, referate științifice, 

răspunsuri individuale la seminare, asimilarea materialului bibliografic obligatoriu).  

b. Evaluarea finală semnifică 60% din media evaluărilor curente și 40% din nota obținută la examen 

oral sau scris.  

* Subiectele pentru evaluarea finală sânt prezentate în Anexa 1. 

 

 

 

9. SUBIECTELE PENTRU EVALUAREA FINALĂ 

 

1. Legităţile dezvoltării psihice - baza teoretică a consilierii etative  

2. Esenţa, scopul şi sarcinile consilierii etative 

3. Importanţa conceptului „activitate primordială” pentru procesul consilierii etative 

4. Comunicarea  cu adultul ca instrument de consilierie a copiilor şi adolescenţilor 

5. Legităţile psihologice ale impactului comunicării asupra dezvoltării intelectuale a copiilor şi 

aplicarea lor in procesul consilierii etative 

6. Principiile consilierii etative 

7. Importanţa cunoaşterii stilurilor de educaţie în familie pentru succesul consilierii etative 

8. Aplicarea terapiei poveştilor în consilierea copiilor, adolescenţilor şo adulţilor 

9. Tehnici narative în procesul de consiliere a copiilor şi adolescenţilor 

10. Consilierea referitor la  formarea comportamentului prosocial: tehnici de formare şi tehnici de 

stingere 

11. Specificul aplicării metodelor speciale de psihodiagnostică în procesul de consiliere a copiilor 

până la 10 ani 

12. Evaluarea rezultatelor consilierii. 

13. Problemele de  adaptarea la viaţa şcolară şi strategii de consiliere 

14. Consilierea părinţilor referitor la problemele şcolare ale elevilor mici 

15. Aplicarea tehnicilor narative în consilierea copiilor şi a adolescenţilor  

16. Starea psihologică de bine  a preşcolarilor, diagnostica (metoda lui А.  Баркан)  şi 

psihoprofilaxia de grup a dereglărilor  



17. Metode de consiliere a preşcolarilor şi a elevilor mici referitor la formarea comportamentului 

voluntar 

18. Tendinţa spre independenţă şi psihoprofilaxia de grup a dereglărilor stării psihologice de bine 

în peroada preadolescenţei. 

19. Sarcina principală de dezvoltare a tinerilor, conţinutul crizei şi strategii de consiliere 

20. Gender şi consilierea etativă: consilierea femeilor 

21.  Gender şi consilierea etativă: consilierea bărbaţilor 

22. Conţinutul crizei în perioada adultă şi strategii de consiliere 

23. Conceptul „lifelonglearning” (învăţarea pe tot parcursul vieţii) şi consilierea referitor la 

învăţarea în perioadele adulte 

24. Cauzele ignorării consilierii persoanelor de vârsta a treia. Strategii eficiente de consiliere 

25. Imaginea modernă a vărstei a treia în psihosociologie. Trebuinţele vărstei şi problemele de 

dezvoltare 

26. Rolul grupurilor în procesul de consiliere a persoanelor de vărsta a treia. Tehnici de 

consiliere:artterapia, terapia prin musică, terapia ocupaţională 

27. Consilierea adulţilor referitor la  planurile de învăţare, creștere personală și profesională 

28. Consilierea adulţilor referitor la carieră şi angajarea în cîmpul muncii. 

29. Consilierea adulţilor referitor la insuccese în viaţa personală. 

30. Domeniile de consiliere a tinerilor (23-30 ani). 

31. Crizele de vîrstă şi consilierea adulţilor. 

32. Specificul psihodiagnosticii în procesul de consiliere a copiilor de 0-10 ani. 

33. Cerinţe referitor la aplicarea testelor în şedinţele de consiliere a adulţilor. 

34. Specificul consiliereii adolescenţilor (11-18 ani) referitor la orientarea profesională. 

35. Lipsa interesului faţă de oameni şi ajutorul psihologic în vederea formării lui. 

36. Consilierea părinţilor referitor la dezvoltarea psihică a pruncilor (0-1 an). 

37. Consilierea părinţilor referitor la dezvoltarea psihică a copiilor de vîrstă timpurie (1-3 ani). 

38. Consilierea copiilor (1-7 ani) referitor la dezvoltarea capacităţilor  cognitive. 

39. Consilierea adulţilor în cazuri de insucces a relaţiilor interpersonale. 

40. Consilierea adulţilor referitor la dezvoltarea capacităţilor cognitive. 

 

 


