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1. Informații de identificare a cursului
Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Catedra de psihologie
Domeniul general de studii: 031 Științe sociale și comportamentale
Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: Psihologie
Denumirea specialității / programului de master: Psihologie
Administrarea unității de curs Psihologia vârstelor
(denumirea unităţii de curs)

F.02.O.009

5
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-

individual
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studiu

ECTS

laborator

modulului

Orelor

seminarii

de curs /

Credite

curs

Codul unității

Total ore

Repartizarea
Forma de

Limba de

evaluare

predare

ex

rom

75

Anul de studii și semestrul în care se studiază: anul I, semestrul 2
Statutul: disciplină obligatorie
2. Integrarea cursului în programul de studii
Psihologia vărstelor se constituie ca disciplină fundamentală, care intregeşte pregătirea
profesională a studenţilor la specialitatea Psihologie. 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 momente ale vieţii, forţele biologice, psihologice şi socioculturale afectează
în mod diferit fiinţa umană, aflatăîn contexte diferite. Psihologia dezvoltării umane
promovează o viziune holistică şi interacţionistă asupra fiinţei umane.
3. Competențe prealabile
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de identificare a
proceselor/stărilor/fenomenelor psihice, a specificului de funcționare a acestora, competențe de
identificare a particularităților de personalitate.
4. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în
comunicarea profesională.
CP2. Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în
domeniul psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
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CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin
valorificarea informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
5. Finalităţile cursului
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
-

să înţeleagă rolul psihologiei vârstelor în realizarea activității profesionale de psiholog;

-

să recunoască factorii de risc în investigația/ abordarea psihologică corelativ stadiului de
dezvoltare;

-

să explice diferenţele de vârstă și individuale întâlnite în diferite perioade ontogenetice;

-

să evalueze particularitățile de vârstă ale individului;

-

să realizeze caracteristici psihologice a individului la diferite perioade ontogenetice și a
grupului;

-

să dezvolte o atitudine responsabilă faţă

de abordarea psihologică a individului,

fundamentată pe noile achiziţii ale ştiinţei psihologice;
-

să aplice respecte principiile deontologiei profesionale;

-

să comunice suportiv şi eficient cu actorii din câmpul profesional;

-

să se angajeze în dezvoltarea personală şi profesională continuă.
6. Conţinuturi

Tema

Unitatile tematice ale cursului

Nr. de ore 45/30
Studii cu frecvenţă la zi
Prelegeri

Plan (puncte de reper, aplicaţii practice
pentru seminare)
I.

Aspecte generale ale problematicii
dezvoltării psihice
4

Seminare

Aud.

SID

Aud.

SID

45

45

30

30

1.

2.

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

Introducere in PV
1.1. Delimitările conceptuale privind domeniul
psihologiei vîrstelor
1.2.Metodologia cercetării in domeniul
psihologiei vârstelor
1.3. Perspective actuale ale ontogenezei:
Modele ale dezvoltării ontogenetice
1.4.Conceptul de dezvoltare psihică
1.5. Factorii dezvoltării psihice.
Aplicații practice: Prezentarea valorii fiecărui
model al dezvoltării ontogenetice în practica
psihologică și educațională,cu avantaje și
dezavantaje.
Perspectivele teoretice cu privire la
dezvoltarea umană. Teorii privind
dezvoltarea psihică
2.1. Teoria dezvoltării cognitive – J. Piaget
2.2. Abordarea cultural-istorică a dezvoltării
cognitive (L.Vîgotski)
2.3. Teoria dezvoltării morale (L. Kohlberg)
2.4. Teoria dezvoltării psihosociale (E. Erikson)
2.5. Teoria dezvoltării psihosexuale (S. Freud)
Aplicații practice: Prezentarea unei analize
argumentative a valorii fiecărei perspective
teoretice pentru practica psihologică.

3

Periodizarea vârstelor: Cicluri și stadii în
dezvoltarea psihică.
3.1 Relația dintre vârsta
cronologică și vârsta de dezvolatre
3.2. Criteriile de delimitare a stadiilor de
dezvoltare psihică.
3.3. Ciclurile și stadiile dezvoltării psihice
Aplicații practice: Elaborarea unui eseu
„Valoarea cunoasterii ciclurilor și stadiilor de
dezvoltare pentru un psiholog”

II

Aspecte particulare ale problematicii
dezvoltării psihice

4

Debutul vieţii.

2

2

1

1

5

4.1. Perioada prenatală.
4.2. Naşterea.
Aplicații practice: Prezentarea recomandărilor
pentru viitoarea mama în vederea optimizării
vieții în perioada sarcinii.
Primul an de viaţă.

2

2

2

2

5

5.1. Dezvoltarea în perioada de nou-nascut
5.2. Dezvoltarea psihică în primul an de viață.
5.2.1. Dezvoltarea sensibilității și apariția
percepțiilor.
5.2.2. Dezvoltarea motricității la sugar
5.2.3. Mersul și postura în perioada sugarului
5.2.4.Dezvoltarea sferei afective la sugar.
5.2.5. Dezvoltarea limbajului la sugar
5. 3. Dezvoltarea conduitelor inteligente
Aplicații practice: Prezentarea strategiilor de
comportament cu copilul în primul an de viață.
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Prima copilărie (de la 1 la 3 ani)

3

3

4

4

6

6

4

4

6.1. Dezvoltarea fizica in perioada de
anteprescolar(1-3 ani)
6.2. Dezvoltarea psihica la virsta anteprescolara
6.2.1. Particularitati de dezvoltare a perceptiilor
la virsta anteprescolara.
6.2.2. Dezvoltarea reprezenatrilor la virsta
anteprescolara
6.2.3. Specificul memoriei si atentiei la
anteprescolar.
6.2.4. Dezvolatrea limbajulu la anteprescolar
6.2.5. Specificul dezvoltarii gindirii la virsta
anteprescolara
6.2.6. Dezvoltarea afectiva si sociala la virtsa
anteprescolara
6.3. Dezvoltarea motricitatii la anteprescolar
6.4. Caracteristici ale jocului la virsta
anteprescolara
6.5. Dezvoltarea procesului de identificare la
virsta anteprescolara.
6.6. Semnificatia generala a stadiului
anteprescolar pentru dezvoltarea psihica
generala.
Aplicații practice: Elaborarea unor strategii de
comportament cu copii de vârstă
antepreșcolară.
7.

A doua copilărie (de la 3 la 6-7 ani)
7.1. Dezvolatrea fizică în perioada preșcolară
7.2. Dezvoltarea psihică în perioada presșolară
7.2.1. Dezvoltarea percepțiilor la vârsta
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prescolara
7.2.2. Reprezentările la preșcolar
7.2.3. Specificul gândirii la vârsta preșcolară.
7.2.4. Dezvolatrea limbajului la preșcolar
7.3.Constituirea fundamentului personalității
7.4. Dezvoltarea afectivă la vârsta preșcolară.
7.5. Specificul dezvoltării voinței la preșcolar
7.6.Exapansiunea personalității preșcolarului
prin activitate.
7.7. Socializarea copilului de vârsta preșcolară
7.8. Semnificația generală a vârstei preșcolare
Aplicații practice: Elaborarea unei caraceristici psihologice a unui copil preșcolar
8.

A treia copilărie (de la 7 la 11 ani)

6

6

3

3

8

8

4

4

8.1. Dezvoltarea fizică în perioada școlară mică
8.2. Dezvoltarea intelectuală la vârsta școlară
mică
8.3. Particularitățile dezvoltării atenţiei și
voinței la vârsta școlară mică.
8.4. Capacitatea de învăţare a şcolarului mic
8.5. Dezvoltarea afectivă la vârsta școlară mică.
8.6. Socializarea afectivității la vârsta școlară
mică
8.7. Semnificația vârstei școlare mici
Aplicaţii practice: Prezentarea profilului
psihologic al unui elev de vârstă școlară mică
și recomandări cu privire la disciplinarea
acestei categorii de elevi, ținând cont de
particularitățile de vârstă.
9

Perioada pubertăţii şi adolescenţa

7

9.1. Pubertatea
9.2.Adolescenţa
9.2.1. Dezvoltarea conştiinţei de sine (a
identităţii)
9.2.2. Caracteristici ale afectivității în
adolescență
9.3. Reacţii specifice ale vârstei adolescente
9.4. Metode de educaţie folosite la vârsta
adolescenţei
Aplicaţii practice: a) Elaborarea unui profil
psihologic a unui adolescent marcat de criză.
b) Prezentarea investigației experimentale a
valorilor morale ale adolescentului.
10

Vârstele adulte active (20-65 ani)
10.1 Etapele vârstei adulte

6

6

4

4

4

4

2

2

10.2. Aspecte caracteristice ale cogniției şi
învăţării în perioada adultă
10.3. Caracteristicile personalităţii la vârstele
adulte
10.4 Dinamica şi tranziţia rolurilor în perioada
adultă
Aplicații practice: a) Elaborarea unui profil
psihologic al adultului
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b ) Elaborarea recomandărilor pentru
diminuarea efectelor negative ale crizei (30-40
ani
Vârstele de involuţie (65-90 ani)
11.1.Aspecte demografice legate de bătrânețe
11.2 Teoriile îmbatrânirii
11.2. Aspecte biologice, patologice și
psihosociale ale îmbătrânirii
11.3. Pensionarea. Teoria dezangajării sociale
11.4 Vârstnicul și familia
11.5 Aspecte legate de moarte
11.6 Evenimente de viață la vârsta adultă
11.7 Ajustări majore la vârsta a treia
Aplicații practice: a) Elaborarea unei liste de
particularitati psiho-fiziologice specifice
perioadei de involuție.
b) Elaborați strategii de optimizare a calității
vieții în vârsta a treia
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7. Strategii didactice
Expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată,
clarificare conceptuală, activităţi de grup, sinteza cunoştinţelor, jocul de rol, investigatii
experimentale in teren; evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic, portofoliu
cu fisele pacientilor.
8. Activităţi de studiu individual
Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
10 8. Pregătire prezentări orale 7
Studiu după manual, suport de curs

10

9. Pregătire examinare finală

7

Studiul bibliografiei minimale indicate

10

10. Consultaţii

2

Documentare suplimentară în bibliotecă

10

11. Documentare pe teren

5

Activitate specifică de pregătire (ore)

2

12. Documentare pe

7

INTERNET
Realizare teme, referate, eseuri, traduceri

5

13

0

Total 75 ore

9. Evaluare: (forma,formula,exigente regulament,chestionar pentru proba evaluare finala,
tematica tezelor de an )
Forma de evaluare-examen oral, formula : media evaluarii curente/0,6+ nota ex /0,4=nota
finala
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Chestionar pentru evaluarea finală
1. Delimitati conceptele privind domeniul psihologiei virstelor
2. Prezentati viziuni asupra metodologiei cercetarii in domeniul psihologiei virstelor
3. Prezentati perspectivele actuale ale ontogenezei
4. Modele ale dezvoltarii ontogenetice. Explicati modelul organicist sau activ
5. Modele ale dezvoltarii ontogenetice. Explicati modelul mecanicist sau reactiv
6. Modele ale dezvoltarii ontogenetice. Explicati modelul interacţionist (mixt) sau al
dublei determinări
7. Ce este decalajul transversal al dezvoltării psihice?
8. Ce este decalajul orizontal al dezvoltării psihice?
9. Descrieti criteriile de delimitare a stadiilor de dezvoltare psihică
10. Demonstrati ca zona dezvoltării proxime reprezinta un concept teoretic al
perspectivei formative.
11. Perspectivele teoretice cu privire la dezvoltarea umana.Descrieti teoria dezvoltării
psihosexuale (S. Freud)
12. Perspectivele teoretice cu privire la dezvoltarea umana.Descrieti teoria dezvoltării
cognitive – J. Piaget
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13. Perspectivele teoretice cu privire la dezvoltarea umana. Descrieti abordarea
cultural-istorică a dezvoltării cognitive (L.Vîgotski)
14. Perspectivele teoretice cu privire la dezvoltarea umana. Descrieti teoria dezvoltarii
judecatilor morale(Lawrence Kohlberg: 1927 – 1987)
15. Perspectivele teoretice cu privire la dezvoltarea umana. . Descrieti teoria
dezvolatrii psihosociale((Erik Erikson: 1902 – 1994)
16. Factorii devenirii fiinţei umane : Prezentati argumente pro ereditate
17. Factorii devenirii fiinţei umane : Prezentati argumente pro mediu
18. Factorii devenirii fiinţei umane : Prezentati argumente pro educatie
19. Dinamism şi evoluţie în viaţa umană. Desrieti repere psihogenetice şi
psihodinamice;
20. Dinamism şi evoluţie în viaţa umană. Prezentati o tabela cu ciclurile vieţii psihice;
21. Dinamism şi evoluţie în viaţa umană. Prezentati o tabela cu stadiile vieţii psihice.
22. Dezvoltarea psihică a copilului în I an de viaţă. Cum se face testarea normalitatii nnascutului
23. Dezvoltarea psihică a copilului în I an de viaţă. Care sunt cele mai esentiale
particularităţi ale dezvoltării nou-născutului (0-2 luni);
24. Dezvoltarea psihică a copilului în I an de viaţă. Prezentati o caracteritică
psihologică a complexului de inviorare;
25. Dezvoltarea psihică a copilului în I an de viaţă. Descrieti reacţiile afective , sfera
motoră şi receptiva în primul an de viaţă;
26. Dezvoltarea psihică a copilului în I an de viaţă. Descrieti premisele însuşirii
vorbirii în primul an de viaţă.
27. Antepreşcolaritatea – perioada de intensivă expansiune subiectivă: Descrieti
dezvoltarea mişcărilor şi constituirea controlului lor;
28. Cunoaşterea şi învăţarea la vârsta antepreşcolară: Descrieti dezvoltarea
comunicării, a sociabilităţii copilului si a bazelor dezvoltării conştiinţei
29. Explicati cum se produce procesul de identificare la vârsta antepreşcolară
30. Dezvoltarea psiho-cognitivă a antepreşcolarului: Explicati cum se produce
dezvoltarea senzaţiilor şi perceptiei, dezvoltarea memoriei si atenţiei.
31. Dezvoltarea psiho-cognitivă a antepreşcolarului: Explicati cum se produce
dezvoltarea vorbirii şi gândirii.
32. Prezentati viziuni asupra problemei crizei anului trei de viaţă
33. Prezentati caracteritici ale dezvoltarii psihice generale a copilului în perioada
preşcolară (3-7 ani).
34. Dezvoltarea psiho-cognitivă a preşcolarului: prezentati cele mai esentiale
performante in planul senzorio-perceptiv; dezvoltarea memoriei şi imaginaţiei;
dezvoltarea atenţiei;
35. Dezvoltarea psiho-cognitivă a preşcolarului: Prezentati o caracteristica a conceptiei
lui J.Piaget cu referinta la gândirea egocentrică.
36. Dezvoltarea psiho-cognitivă a preşcolarului: Prezentati o caracteristica a conceptiei
lui J. Piaget cu referinta la vorbirea egocentrică.
37. Expansiunea personalităţii preşcolarului prin activitate: Argumentati ca jocul cu
subiect, pe roluri este activivitate dominanta in a ceasta perioada.
38. Expansiunea personalităţii preşcolarului prin activitate: Caracterizati activităţile
plastice; activitatea de muncă si elemente ale activităţii de instruire.
39. Caracterizati sfera emoţional-volitiva la vârsta preşcolară
40. Prezsentati strategii de pregătire psihologica pentru instruirea şcolară.
41. Descrieti dezvoltarea intelectuala la virsta scolara mica
42. Prezentati particularitatile dezvolatarii atenţiei si vointei la virsta scolara mica.
43. Descrieti capacitatea de învăţare a şcolarului mic.
44. Prezentati particularitati ale dezvoltarii afective la virsta scolara mica.
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45. Descrieti cum se produce socializarea afectivitatii la virsta scolara mica
46. Care este semnificatia virstei scolare mici
47. Prezentati o caracteristica a particularitatilor dezvoltarii psihice in pubertate.
48. Cum se produce dezvoltarea conştiinţei de sine (a identităţii) in adolescenta?
49. Prezentati caracteristici ale afectivitatii in adolescenta
50. Ce reactii specifice se inscriu in vârsta adolescenta?
51. Descrieti metode de educaţie folosite la vârsta adolescenţei
52. Prezentati optici asupra problemei crizei preadolescentului în psihologie;
53. Prezentati caracteristici generale ale ciclului adult (20-65 ani). Care sunt directiile
de dezvoltare ideale in perioada adulta(Wite)
54. Prezentati caracteristici generale ale ciclului adult (20-65 ani). Ce fel de tipuri de
relatii matrimoniale sunt specifice pentru perioada adulta?
55. Prezentati dinamica si tranzitia rolurilor in perioada adulta.
56. Prezentati car-ci psihologice ale crizei de la 30 de ani :
57. Prezentati car-ci psihologice ale adultului mediu si specificitati ale crizei la 40 de
ani.
58. Cum se produce reorientarea-esirea din criza(45-60 de ani)
59. Prezentati caracteristici generale ale perioadei de involuţie (65-90 ani), mituri si
prejudecati legate de virsta a treia.
60. Descrieti teoriile imbatrinirii
61. Ce modificari psiho-fiziologice aducer virsta a treia?
62. Presentati modalitati de optimizare a calitatii vietii in virsta a treia
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