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1. Informații de identificare a cursului
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
Catedra de psihologie
Domeniul general de studii: 031 Ştiinţe sociale și comportamentale
Domeniul de formare profesională la ciclul I: Psihologie
Denumirea specialității / programului de master: Psihologie
Administrarea unității de curs: Serviciul psihologic în sistemul de învățămînt
(denumirea unităţii de curs)

30

30

studiu
individual

120

laborator

seminarii

4

curs

S.03.A.125

Credite
ECTS

Total ore

Codul unității
de curs /
modulului

Repartizarea
Orelor

-

60

Forma de
evaluare

Limba de
predare

examen

romana

Anul de studii și semestrul în care se studiază: Anul II, semestrul III.
Statutul: disciplină la liberă alegere.
2. Integrarea cursului în programul de studii
Unitatea de curs “Serviciul psihologic în sistemul de învăţămînt”( ne referim la sistemul de
învățămînt preuniversitatr) se constituie ca disciplină de studiu, care specializează și întregește
pregătirea profesională a viitorilor specialiști în psihologie, fiind într-o interacţiune foarte
strânsă cu Psihologia vârstelor, Psihologia educațională, Psihodiagnostic, Psihocorecţia,
Consilierea şi Psihoprofilaxia.
In cadrul cursului se cunosc cu aspectele generale, teoretico-practice ale serviciului psihologic
in sistemul de invăţămîn. .Sunt analizate conţinutul şi specificul direcţiilor de activitate, formele
şi metodele de lucru a psihologului în sistemul de învăţămînt preuniversitar, aşteptările
colectivelor pedagogice, specificul relaţiilor dintre psihologul şcolar şi copii, pedagogi, părinţi.
Se caracterizează personalitatea psihologului, cîmpul şi domeniile de activitate a psihologului,
metodele de intervenţie psihologică in perioadele de trecere a elevilor de la un ciclu de instruire
la altul. În baza particularităţilor de vîrstă şi individual-tipologice se determină specificul
asistenţei psihologice in perioada vîrstei preşcolare, şcolarului mic, preadoliscentului,
adoliscentului. Se conștiintezează valoarea serviciului psihologic in protejarea sănătății
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personalității copilului, optimizarea procesului instructiv - educativ din instituțiile de învățămînt
in baza respectării Codului deontologic al profesiei de psiholog.
3. Competențe prealabile: Pentru a studia acest curs studenții trebuie să posede competențe de
identificare a particularităților de personalitate, a particularităților proceselor/stărilor psihice la
diferite vîrste, specificul de funcționare a acestora și utilizarea lor in activitatea profesională.
Evaluarea personalității, a relațiilor interpersonale in cadrul grupului, analiza critică a situațiilor
de problemă/conflict cît și identificarea strategiilor psihologice posibile de atenuare a acestora.
4. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în comunicarea
profesională.
CP2. Proectarea și realizarea unui demers de cercetare prin abilități de control și inovație în
domeniul psihologiei

CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților intr-o echipă plurispecializată și aplicarea de
tehnici de relaționare și muncă eficientă in 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 cunoască cîmpului de intervenţie a psihologului în sistemul preuniversitar;

-

Să inţeleagă importanţa activităţii psihologului în optimizarea procesului de instruire şi
educaţie in instituțiile de învățămînt;

-

Să inţeleagă mecanismului formării personalităţii copilului sub influenţa factorilor
cognitivi, motivaţionali, comportamentali şi sociali;

-

Să explice cauza apariției problemelor specifice elevilor din ciclul primar, gimnazial şi
liceal:

-

Să argumenteze modalitățile de interacțiune a psihologului cu elevii, pedagogii, părinţii
cu scopul optimizării procesului instructive-educativ.

-

Să proiecteze intervenții psihologice

în vederea optimizării relaţiilor în sistemul

pedagog-pedagog, pedagog-elev, pedagog-părinte, elev-părinte.
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-

Să se angajeze continuu in dezvoltarea personală şi profesională ca psiholog practician.

6. Conţinutul cursului:
Psihologul în sistemul de învăţămînt – priviri retrospective.
Caracteristica generală a serviciului psihologic în sistemul preuniversitar. Personalitatea
psihologului.Particularităţile relaţiilor interpersonale în colectivele instituţiilor de învăţămînt.
Regulamentul cu privire la asistenţa psihologică preuniversitară. Direcţiile activităţii psihologului
şcolar : Psihodiagnostic, Psihocorecţional-dezvoltativă, consultativă şi de profilaxie. Aspectele
etice ale activităţii psihologului şcolar. Serviciul psihologic în grădiniţa de copii. Serviciul
psihologic în şcoală. Asistenţa psihologică în ciclul primar.Asistența psihologică în ciclul gimnazial.
Asistenţa psihologică in ciclul liceal. Asistenţa psihologică a copiilor dificili din şcoală. Orientarea
şcolară şi profesională in şcoală.
Distribuirea modulara a cursului
N
d/r

1.

 Unitățile tematice ale cursului

Nr. De ore 30/30
Frecvența la zi
Prelegeri
Seminare
Aud L.di Aud L.di
.
r.
.
r.

Psihologul în sistemul de învăţămînt-privire retrospectivă

2

2

1.1.Serviciul psihologic din sistemul de învăţămint din
RM - prezent şi perspective.;
1.2.Serviciul psihologic in diferite ţări ale lumii, istoricul
instaurării;
1.3.Conţinutul activităţii serviciului psihologic –
expectanțe și realizări;
1.4.Principiile, conţinutul şi modalităţile de organizare a
serviciului psihologic.
Aplicații seminare:
1.Analiza SWOT:,,Perspective de dezvoltare a serviciului
psihologic in sistemul de învăţămînt din Moldova”

2.

Repere metodologice privind activitatea activitatea
psihologului in sistemul de învățămînt general
2.1.Regulamentul cu privire la asistenţa psihologică in
sistemul preuniversita
2.2.Repere metodologice privind activitatea activitatea
psihologului in sistemul de învățămînt general
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2

2

2.2.1.Activitatea psihologului-dispoziții generale;
2.2.2. Organizarea şi desfășurarea activității psihologuluI ;
2.2.3.Drepturile şi obligaţiunile psihologului ;
2.2.4.Actele de documentare si registrele de evidenta a
activitatii psihologului;
2.2.5.Fisa postului si de autoevaluare /evaluare a activitatii
psihologului.
Aplicații seminare:
1. Prezentarea portofoliului psihologului școlar (modelele
actelor organizaţional-metodice, procesului verbal al
investigaţiei psihodiagnostice, activităţii corecţionale, de
consiliere)
3.

Caracteristica generala a serviciului psihologic în sistemul
preuniversitar
3.1. Locul și rolul psihologului in sistemul de învățământ;
3.1.1. Direcțiile și formele activității psihologului;
3.1.2. Funcțiile și sarcinile;
3.2.Condițiile de optimizare a asistenței psihologice;
3.3.Dilemele etice in activitatea psihologului practician;
3.4.Aspectele etice ale activității profesionale a
psihologului din sistemul de învățământ;
3.5.Cimpul de intervenţie a psihologului in instituţiile de
învăţămînt.
3.5.1. Psihologul şi administraţia instituţiei de
învățământ;
3.5.2. Psihologul și copii;
3.5.3. Psihologul și pedagogii;
3.5.4. Psihologul și părinții.
Aplicații seminare:
1.Studiu de caz: Analiza situaţiilor –dileme din activitatea
psihologului practic;
2.Prezentarea a
7 argumente în favoarea serviciului
psihologic in instituțiile de învățămînt;
3. Dezbatere la tema ,,Analiza tipurilor conflictelor din ciclul
primar, gimnazial, liceal.,,
4. Elaborarea bucletelor informaţionale,,Asistența psihologica
in școală,,
2. Prezentarea a cite 7 argumente in favoarea serviciului
psihologic in școală pentru elevi, pedagogi, părinți.

4.
6

6

6

4

4

Personalitatea psihologului din sistemul de învăţămînt

2

2

2

2

4

4

2

2

6

6

8

8

4.1. Expectanțele colectivelor pedagogice faţă de psiholog;
4.2.Caracteristica personalitaţii psihologului din sistemul de
învăţămîn ;
4.2.1. Modelul activităţii profesionale a psihologului
4.2.2. Statutul psihologului practician în sistemul de
învăţămînt ;
4.3.,, Riscurile’’ in activitatea profesională a psihologului;
4.4.Exigențele față de cabinetul psihologului.
Aplicații seminare:
1. Activitate
in grup ,,Personalitatea psihologului din
instituțiile de învățănînt,,
2. Activitate in grup: Planul cabinetului psihologului din
instituțiile preșcolare, şcoală.

5.

Direcţiile activităţii psihologului în sistemul de invăţămînt
5.1. Activitatea de psihodiagnostic
5.1.1. Specificul psihodiagnosticului in sistemul de învățămînt
5.1.2. Etapele de investigație psihologică
5.2. Activitatea psihocorecțional-dezvoltativă
5.2.1. Specificul activității psihocorecțional-dezvoltative in
sistemul de învățămînt
5.2.2. Conținutul ți metodele de promovare a activităților
psihocorecționale cu copii de diferite vărste
5.3.Activitatea de consiliere
5.3.1. Aspecte de organizare a ședințelor de consilierii în
sistemul de învățămînt
5.4.Activitatea de psihoprofilaxie
5.4.1. Specificul activității de psihoprofilaxie în sistemul de
învățămînt
5.4.2. Raportul psihologului la consiliul pedagogic ca metodă
de psihoprofilaxie

6.

Aplicații seminare:
1.Elaborarea tematicii consilierii adoliscenților,pedagogilor,
părinților.(metoda 6-3-5)
2.Determinarea Perspectivei implementării strategiilor de
psihoprofilaxie in şcoală.( Activitate de grup)
Asistenţa psihologică a copiilor de diferite vîrste - I
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6.1.Asistența psihologică in instituțiile preșcolare
6.1.1. Specificul activității psihologului in instituțiile
preșcolare
6.1.2. Problemele psihologice frecvente în sistemul preșcolar
(copii,educatori, părinți) și soluționarea lor

7.

6.2.Asistența psihologică in ciclul primar
6.2.1. Specificul asistenței psihologice in ciclul primar
6.2.2. Pregătirea psihologică a copilului pentru instruirea în
școală
6.2.3. Problemele psihologice frecvente in ciclul primar
6.2.4. Copiii stângaci - probleme psihologice
Aplicații seminare:
1.Elaborarea tematicii comunicărilor pentru părinţii
copiilor de vîrstă preşcolară.
2.Elaborarea schemei verbal-logică la tema,,Jocul ca
activitate dominantă a preşcolarului,,.
3.Identificarea particularităţilor comportamentului de risc
la copiii de virsta preşcolară.( Metoda 6-3-5).
4.Cercetarea particularităţilor de dezvoltare a unui proces
psihic cognitiv la copii de vârsta preşcolară (școlara) cu
fixarea rezultatelor în procesul verbal.
5..Elaborarea unui șir de recomandări pentru pedagogi și
părinți de optimizare a procesului de instruire a elevilor
stingaci.
6 . Identificarea particularităţilor comportamentului de risc la 6
copiii de virsta şcolară mică (Metoda 6-3-5).
Asistenţa psihologică a copiilor de diferite vîrste - II
7.1.Asistența psihologică în ciclul gimnazial
7.1.1. Pregătirea psihologică a elevilor pentru învățământul
gimnazial
7.1.2. Problemele vârstei preadoliscentului
7.1.3. Asistența psihologică a crizei in perioada de adoliscent
7.2.Asistența psihologică a elevilor din ciclul liceal
7.2.1. Specificul asistenței psihologice a elevilor din ciclul
liceal
7.2.2. Problemele psihologice frecvente în sistemul liceal
(relațiile între sexe, stres examinațional ,riscuri de
suicid)
Aplicații seminare:
1. Elaborarea unui set de recomandări pentru optimizare
relaţiilor in sistemul pedagog-pedagog.
2. Identificarea particularităţilor comportamentului de risc
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6

8

8

3.

4.
5.
8.

7.

la copiii de virsta preadoliscentă (Metoda 6-3-5)
.Elaborarea tematicii ședințelor de psihoprofilaxie pentru
elevii din ciclul gimnazial reișind din particularitățile de
vîrstă.
.Elaborarea
unui
set de recomandări pentru
optimizarea relaţiilor preadolescent-părinte.
Cercetarea relaţiilor interpersonale in clasa de elevi,
aplicînd metoda sociometrică.
Elaborarrea PPT pentru părinți cu genericul ,,Impactul 2
familiei asupra personalității elevului,,

2

2

2

2

2

Asistenţa psihologică a copiilor cu dizabilități in sistemul de
învățămînt
8.1 Asistența psihologică a cadrelor didactice care lucrează cu
copiii cu dizabilități
8.2 Asistența psihologică a copiilor cu dizabilități
8.3 Copiii dificili din școală
8.3.1. Dezadaptare școlară
8.3.2. Specificul asistenței psihologice a elevilor dificili delasați
pedagogic, cu activitate nervoasă deficitară, inerţi etc.;

9.

Aplicații seminare:
1. Specificarea
cauzelor conflictelor la virsta
preadoliscentă şi adoliscentă in sistemul elev-elev, elevprofesor, elev-părinte;
2. Elaborarea schemei verbal-logice la subiectul
,,dezadaptărea şcolara,,;
3. Elaborarera mesajelor, recomandărilpor (PPT, pliante)
pentru pedagogi/parinti de prevenire si diminuare a
tulburărilor în comportamentul copiilor;
4. Elaborarea PPT cu genericul ,,Violența in mediul
școlar,,
5. Elaborarea portretului psihocomportamental al
2
elevului cu dizabilitat( Activitate în grup)
6. Elaborarea portetului psihocomportamental al
părinților copiilor cu dizabilități. (Activitate in grup)
Orientarea şcolară şi profesională
9.1.Concept de orientare şcolară şi profesională
9.2.Autodeterminarea profesională
9.3.Factorii formării reprezintărilor profesionale la tineri
9.4.Metode de cercetare a O.P.
Aplicații seminare:;
1. Prezentarea
metodelor de cercetare a intereselor
profesionalea la adolescinți;
2. Prezentareaa 3-4 jocuri şi exerciţii de o.p. ;
3. Elaborarea profesiogramei unei meserii petru ,,Ghidul de
9

2

meserii,,;
4. Elaborarea şi prezentarea portofoliului pentru pentru
angajarea in cimpul munci (scrisoarea de intenţie , CV
personal. )

7. Strategii didactice
Expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată.
clarificare conceptuală, conversaţie euristică, studiu de caz, problematizarea, referate ştiinţifice,
brainstormingul, metoda 6-3-5, analiza SWOT, scheme verbal-logice.
8. Activităţi de studiu individual
Timpul total (ore pe semestru) al activ ităţilor de studiu individual dirijat pretinse studentului
1. Descifrarea şi studiul notiţelor
de curs
2. Studiu după manual, suport

8 ore

8. Pregătire prezentări orale

4 ore

4 ore

9. Pregătire examinare finală

6 ore

10. Consultaţii

4 ore

de curs
3. Studiul bibliografiei minimale 4 ore
indicate
4. Documentare suplimentară în
4 ore
bibliotecă
6 ore
5. Activitate specifică de

11. Documentare pe teren
12. Documentare pe INTERNET

4 ore

13. Activități de aplicare a
metodelor de investigație in
școală
14.,

6 ore

pregătire
Seminar şi/sau laboratorelaborarea recomandărilor
pentru părinți, pedagogi…
6. Realizare teme, referate,
eseuri, traduceri etc.
7. Pregătire lucrări de control
TOTAL ore studiu individual

6 ore

4 ore
60 ore

(pe semestru) =

9. Evaluare:(forma,formula,exigente regulament,chestionar pentru proba evaluare finala,
tematica tezelor de an ))
Forma de evaluare -– examen in formă orala conform formulei: media evaluării curente / 0,6 +
nota ex / 0,4 = nota finală.
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Chestionar evaluare finală
1. Evaluaţi asistenţa psihologică în sistemul de învățământ : prezent şi perspective.
2. Specificaţi aşteptările pedagogilor faţă de serviciul psihologic din sistemul de învățământ.
3. Prezentaţi argumente în susţinerea serviciului psihologic din sistemul de învățământ.
4. Prezentați sarcinile şi funcţiile serviciului psihologic în sistemul de învăţămînt.
5. Caracterizaţi direcţiile de activitate profesională a psihologului.
6. Analizaţi condiţiile de optimizare a activităţii psihologului in instituția de învățămînt.
7. Proiectaţi portretul profesional al personalităţii psihologului şcolar.
8. Enumeraţi competenţele profesionale ale psihologului importante în lucrul cu copiii și
pedagii.
9. Analizaţi specificul relaţiilor profesionale ale psihologului cu administraţia instituţiei.
10. Analizaţi specificul relaţiilor profesionale ale psihologului cu pedagogii.
11. Analizaţi specificul relaţiilor profesionale ale psihologului cu elevii.Sociometria.
12. Analizaţi specificul relaţiilor profesionale ale psihologului cu părinţii..
13. Prezentați sarcinile, specificul activităţii de psihoprofilaxie în sistemul de învăţămînt.
14. Prezentați sarcinile, specificul activităţii de psihodiagnostic în sistemul de învăţămînt.
15. Specificaţi sarcinile activităţii psihocorecţionale şi dezvoltative în şcoală.
16. Specificaţi sarcinile consilierii psihologice în şcoală, problemele abordate.
17. Evaluați activitatea psihologului în consiliul pedagogic.
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18. Caracterizaţi
preşcolare.

funcţiile, direcţiile și conținutul

activităţii psihologului în instituţiile

19. Analizaţi formele şi metodele de lucru a psihologului cu educatorii.
20. Caracterizaţi stilurile de interacţiune a educatorilor cu copii.
21. Determinaţi specificul cercetării psihologice a copiilor de vîrstă preşcolară, etapele.
22. Identificaţi particularităţile comportamentului de risc la copiii de virsta preşcolară.
23. Caracterizaţi componentele pregătirii psihologice a copiilor pentru şcoală.
24. Caracterizaţi aspectele psihopedagogice ale adaptării şcolare (clasa 1).
25. Elaboraţi recomandări pentru pedagogi şi parinţi pentru asigurarea succesului adaptării in
şcoală.
26. Analizaţi specificul serviciului psihologic în ciclul primar.
27. Identificaţi particularităţile comportamentului de risc la copiii de virsta şcolară mică.
28. Analizaţi pregătirea psihologică a elevilor pentru instruirea în ciclul gimnazial.
29. Analizați asistența psihologică a elevilor din ciclul gimnazial.
30. Analizați asistența psihologică a elevilor din ciclul liceal.
31. Identificaţi particularităţile comportamentului de risc la elevii de vîrstă preadoliscentă,
adoliscentă.
32. Specifucati problemele psihologice frecvente în sistemul liceal.
33. Specificaţi noţiunea de adaptare şi dezadaptare şcolară.
34. Caracterizati asistența psihologică a cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu dizabilități.
35. Caracterizati asistența psihologică a copiilor cu dizabilități.
36 .Identificați si caracterizați copiii dificili din școală.
37. Identificați factorii si cauzele comportamentului dificil din școala.
38. Determinaţi modalităţile de prevenire şi depăşire a tulburărilor de comportament la copiii
privaţi de educaţie.
39. Caracterizaţi particularităţile individuale de învaţare a elevilor cu activitatea nervoasă
deficitară si inerti.
40. Elaboraţi o listă de recomandări pentru individualizarea procesului instructiv-educativ a
elevilor cu activitatea nervoasă deficitară, inerta.
41. Prezentaţi conceptul de orientare şcolară şi profesională.
42. Evidenţiaţi etapele şi factorii orientării şcolare şi profesionale.
43. Caracterizaţi conceptul de autodeterminare profesională optimă.
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44.Caracterizati drepturile si atributiile postului de psiholog scolar.

15

