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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 Psihocorecţia 

(denumirea unităţii de curs) 

Codul unității 

de curs / 

modulului 

Credite 

ECTS 

T
o
ta

l 
o
re

 

Repartizarea 

Orelor 

Forma de 

evaluare  

Limba de 

predare 
cu

rs
 

se
m

in
ar
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o
ra
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st
u
d
iu
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d
iv
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u
al

 

S.04.O.128 5 150 30 45 - 75 ex rom 

Anul de studii și semestrul în care se studiază: anul II, semestrul 4 

Statutul: disciplină obligatorie 

2. Integrarea cursului în programul de studii 

Psihocorecţia se constituie ca disciplină de specialitate, care intregeşte pregătirea 

profesională a studenţilor la specialitatea Psihologie.  

Psihocorecţia ocupă un loc important în activitatea psihologului practician, oferindu-i 

principii de lucru, de realizare a programelor psihocorecţionale, metode şi tehnici orientate spre 

înlăturarea abaterilor în dezvoltarea psihică sau în comportament a persoanelor. Deoarece 

activităţile psihologului nu pot fi separate una de cealaltă, psihocorijarea se află în strânsă 

legătură cu psihoprofilaxia şi psihodiagnosticul, aceasta din urmă oferindu-i date privind nivelul 

de dezvoltare a persoanei, prezenţa sau absenţa unor probleme de ordin psihologic.  

      Asfel Psihocorecţia este o ramură a psihologiei practice, care este constituită dintr-un sistem 

de măsuri psihologice, orientate spre corectarea neajunsurilor în dezvoltarea psihică sau 

comportamentului persoanei. Psihocorectia  are un rol semnificativ, deoarece este orientată spre 

schimbarea/recostruirea persoanei în sensul pozitiv, oferindu-i ajutor în rezolvarea problemelor, 

în schimbarea comportamentului, în adaptare la noile condiţii, etc. 

3. Competențe prealabile 

   Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de diagnosticare a nivelului de 

dezvoltare a persoanei, prezenţa sau absenţa unor probleme de ordin psihologic. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
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Competenţe profesionale: 

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. 

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.  

Competenţe transversale: 

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. 

 

4. Finalităţile cursului 

La finalul  studierii disciplinei studentul va fi capabil: 

 să înţeleagă esenţa şi semnificaţia psihocorijării în cadrul serviciilor psihologice  

 să înţeleagă rolul  şi poziţiile psihologului în cadrul procesului corecţional  

 să recunoască şi să identifice problema cientului, iar în coraport cu situaţia acestuia 

să-şi construiască demersul psihocorecţional  

 să elaboreze şi să promoveze programe psihocorecţionale atît individuale cît şi de 

grup   

 să implementeze  metode şi tehnici psihocorecţionale   

 să dezvolte o atitudine responsabila faţă de procesul psihocorecţional  

 să comunice suportiv şi eficient cu clienţii 

 să angajeze continuu in dezvoltarea personală si profesională 
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5. Conţinuturi 

 

Tema Unitatile tematice ale cursului Nr. de ore 75 

Studii cu frecvenţă la zi 

Prelegeri 
30 ore 

Seminare 

45 ore 

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

1. Bazele teoretice ale psihocorecţiei 4 4 4 4 

 

 

1. Locul şi rolul psihocorecţiei în activitatea 

psihologului practician.  

2. Psihocorecţia: delimitări conceptuale, etapele 

dezvoltării psihocorecţiei.   

3. Tipologia psihocorectiei.  

4. Principiile de bază, scopurile şi obiectivele 

psihocorectiei.  

Aplicaţii practice: 

 Prezentaţi 5 argumente cu referinţă la locul şi 

rolul psihocorecţiei în activitatea psihologului 

practician.  

  Identificaţi necesităţile personale în domeniul 

psihocorecţiei (în cadrul unei şedinţe psihocorecţionale 

promovate cu studenţii); 

 Prezentati o listă a cererilor  clienţilor  care pot fi 

soluţionalte prin intermediul psihocorectiei.  

 Efectuati o paralelă calitativă între situaţia 

clientului şi scopul psihocorecţional.  Identificaţi  şi 

formulaţi scopul  psihocorecţional în funcţie de situaţia 

clientului.   

  

    

2. Psihocorectia individuala  4 4 4 4 

 1. Particularităţile psihologice ale psihocorectiei 

individuale . 

2. Indicaţiile vizând aplicarea psihocorectiei 

individuale. 

3. Obiectivele de bază ale psihocorectiei 

individuale. 

4. Stadiile  de bază a psihocorectiei individuale. 

5. Reguli  de  promovare eficientă şi structurare a  

procesului psihocorectiei individuale. 

 

Aplicaţii practice: 

 Efectuati un studiu de caz în care să identificaţi 

situaţia şi cererea  clientului.(lucrul în grup) 

 Identificaţi în care din cazurile prezentate   se 

poate aplica psihocorectia individuală. 

 Simulări: În baza studiilor de caz elaborate 

simulaţi etapele de bază ale psihocorectiei 
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individuale. 

 Analiza simulărilor: Prezentaţi impresiile 

persoanle în funcţie de rolul simulat:psiholog, 

clent, experţi.  

 Elaboraţi  propuneri în vederea eficientizării 

calităţii psihicorectiei individuale. 

 

3  Psihocorectia de grup 4 4 4 4 

 1. Specificul psihocorectiei de grup 

2. Scopurile şi obiectivele psihocorectiei de grup 

3. Mecanisme de influenţă corecţională în 

psihocorectia de grup 

4. Frecvenţa şi durata şedinţelor în cadrul 

psihocorectiei de grup 

5. Particularităţile de completare şi gestionare a 

grupului în cadrul psihocorectiei de grup 

6. Factorii eficacităţii psihocorectiei de grup 

  

Aplicaţii practice 

 Prezentati o tabelă  în care să identificaţi 

asemănările şi deosebirile dintre 

psihocorectia individuală şi de de grup. 

 Prezentati o lista cu situatii/cereri ale 

clenţilor  în care se poate aplica 

psihocorectia de grup. 

 Realizaţi analiza SWOT a psihocorectiei 

de grup 

 Simulaţi o şedinţă de psihocorectie de 

grup. Analizaţi şedinţa de psihocorectie de 

grup simulată: Prezentaţi  feedback-ul 

expereinţei în funcţie de rol: psiholog, 

membru al grupului psihocorecţional, 

experţi. 

    

4 Metode si tehnici de interventie psihocorectionala 

 

4 4 6 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/Intervenţiile psihocorecţionale din perspectiva diferitor 

curente psihologice 

        a/Intervenţiile psihocorecţionale în psihanaliza 

clasică. Tehnici de intervenţie.  

b/Psihocorecţia individuală analitică Adleriană. 

Tehnici de intervenţie. 

c/Tehnicile de intervenţie ale terapiei centrate pe 

client ale lui C. Rogers. 

d/Bazele teoretice ale psihocorecţiei cognitiviste. 

Tehnicile psihocorecţiei cognitiviste. 

2/Metode si tehnici alternative in psihocorectie 

 

Aplicaţii practice: 

 Demonstraţi aplicarea diferitor tehnici în cadrul 

psihocorecţiei în activitatea psihologului practician. 

 Elaboraţi algoritmul promovării metodei/tehnicii. 
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Selectaţi metode şi  tehnici în funcţie  de  scopul 

psihocorecţional (se folosesc listele de situaţii şi studii de 

caz elaborate la orele precedente). 

5 Exigenţe metodologice vizînd elaborarea programelor 

psihocorecorecţionale 

4 4 4 4 

  

1. Principiile de bază de elaborare a programelor 

psihocorecţionale.  

2. Tipologiile programelor psihocorecţionale. 

3.  Cerinţele de bază   de elaborare a programelor 

psihocorecţionale. 

4.  Structura programelor psihocorecţionale. 

5. Evaluarea eficienţei programelor 

psihocorecţionale şi factorii determinanţi ai 

eficienţei intervenţiilor psihocorecţionale. 

 

Aplicaţii practice:  

Fiecare student primeşte un model de program 

psihocrecţional în baza căruia  identifică structura şi 

părţile componente ale acestuia. 

 Analizaţi  structura programelor psihocorecţionale 

(lucrul în grup). 

 Analizaţi tipurile programelor psihocorecţionale. 

(lucrul în grup).  

 Elaboraţi  o listă de subiecte posibile pentru 

programele psihocorecţionale. 

Alegeţi 4 subiecte pentru programele proprii care vor 

fi elaborate pe parcursul semestrului (cîte o temă la 

fecare tip de programe). 

    

6  Psihocorectia funcţiilor şi proceselor psihice 2 2 4 4 

 1. Programe psihocorecţionale pentru dezvoltarea atenţiei 

la copii de diferite vîrste. 

 2.Programe psihocorecţionale pentru dezvoltarea 

memoriei la copii de diferite vîrste. 

3. Programe psihocorecţionale pentru dezvoltarea gîndirii 

la copii de diferite vîrste. 

4.Programe psihocorecţionale pentru dezvoltarea 

imaginaţiei şi creativităţii la copii de diferite vîrste. 

  

Aplicaţii practice:    

Fiecare student primeşte un model al unui program 

psihocorecţional  al proceselor psihice cognitive în 

baza căruia realizează următoarele sarcini:  

 Analizaţi structura programelor psihocorecţional-

dezvoltative a proceselor psihice cognitive. 

 Identificaţi şi analizaţi metodele şi tehnicile 

aplicate în cadrul programului.  

 Promovaţi unele din  metodele şi tehnicile de 

psihocorectie şi dezvoltare  a proceselor psihice 

cognitive. 
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 Elaboraţi o listă de recomandări în vederea 

elaborării programelor psihocorecţionale a 

proceselor psihice cognitive.  

 Elaboraţi şi prezentaţi un program 

psihocorecţional-dezvoltativ al proceseselor 

psihice cognitive. 

7. Psihocorectia parametrilor de personalitate 2 2 4 4 

 1. Psihocorectia  nivelului de autoaopeciere.  

2. Pshocorectia nivelului de aspiraţii.  

3. Psihocorectia imaginii de sine.  

4. Psihocorectia sistemului de valori.  

5. Psihocorectia motivaţiei. 

 

Aplicaţii practice:    

Fiecare student primeşte un model al unui program 

psihocorecţional  al parametrilor de personalitate în 

baza căruia realizează următoarele sarcini:  

 Analizaţi structura programelor psihocorecţional-

dezvoltative a parametrilor de personalitate. 

 Identificaţi şi analizaţi metodele şi tehnicile 

aplicate în cadrul programului.  

 Promovaţi unele din  metodele şi tehnicile de 

psihocorectie şi dezvoltare  a parametrilor de 

personalitate.  

 Elaboraţi o listă de recomandări în vederea 

elaborării programelor psihocorecţionale a 

parametrilor de personalitate  

 Elaboraţi şi prezentaţi un program 

psihocorecţional-dezvoltativ al parametrilor de 

personalitate. 

 

    

8. Psihocorectia calităţilor de personalitate şi devierilor 

de comportament 

2 2 4 4 

 1. Psihocorectia timidităţii. 

2. Psihocorectia   anxietăţii. 

3. Psihocorectia fobiilor. 

4. Psihocorectia minciunii. 

5. Psihocorectia dificultăţilor în comunicare. 

6. Psihocorectia agresivităţii. 

7. Psihocorectia furtului. 

 

Aplicaţii practice:    

Fiecare student primeşte un model al unui program 

psihocorecţional  al calităţilor de personalitate şi 

devierilor de comportament în baza căruia realizează 

următoarele sarcini:  

 Analizaţi structura programelor psihocorecţional-

dezvoltative al calităţilor de personalitate şi 

devierilor de comportament. 

 Identificaţi şi analizaţi metodele şi tehnicile 

aplicate în cadrul programului.  
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 Promovaţi unele din  metodele şi tehnicile de 

psihocorectie şi dezvoltare  al calităţilor de 

personalitate şi devierilor de comportament  

 Elaboraţi o listă de recomandări în vederea 

elaborării programelor psihocorecţionale al 

calităţilor de personalitate şi devierilor de 

comportament  

 Elaboraţi şi prezentaţi un program 

psihocorecţional-dezvoltativ al calităţilor de 

personalitate şi devierilor de comportament. 

 

9 Psihocorectia relaţiilor interpersonale 2 2 4 4 

    1.Psihocorectia relaţiilor interpersonale în cadrul 

colectiviului de elevi 

   2. Psihocorectia  relaţiilor interpersonale între profesori 

şi elevi 

   3.Psihocorectia relaţiilor interpersonale în cadrul 

colectiviului de muncă 

   4. Metode şi tehnici de psihocorectie a relaţiilor 

interpersoanele.  

 

Aplicaţii practice:  

 Identificaţi o listă  de  metode şi tehnici de 

psihocorectie a relaţiilor intrerpersonale. 

 Simulare: implementaţi un program 

psihocorecţional al relaţiilor interpersonale în 

cadrul grupului de studenţi. 

Elaboraţi şi prezentaţi un program psihocorecţional al 

relaţiilor interpersonale. 

    

10 Psihocorectia relaţiilor intrafamiliale  2 2 5 5 

      1. Psihocorectia relaţiilor între părinţi-copii 

     2.  Psihocorectia relaţiilor între parteneri 

     3. Metode şi tehnici de psihocorectie a relaţiilor 

intrafamiliale.  

 

Aplicaţii practice:  

 Listaţi subiecte /probleme din cadrul relaţiilor 

familiale care pot fi supuse psihocorectiei. 

 Identificaţi o listă  de  metode şi tehnici de 

psihocorectie a relaţiilor intrafamiliale. 

 Corelaţi cele două liste elaborate: problema-

metode şi tehnici psihocorecţionale. 

 Simulare: implementaţi o şedinţă 

psihocorecţională  individuală şi una de grup la 

tema relaţiilor intrafamiliale.  

 Elaboraţi şi prezentaţi un program 

psihocorecţional al relaţiilor  familiale.   

    

 TOTAL 30 30 45 45 
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6. Strategii didactice 

Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată 

Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza 

cunoştinţelor, simulare, studiul de caz, joc de rol.  

7. 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 Pregătire prezentări orale 5 

Studiu după manual, suport de curs 5 Pregătire examinare finală 5 

Studiul bibliografiei minimale indicate 10 Consultaţii 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă 5 Documentare pe 

INTERNET 

5 

Activitate specifică de pregătire (ore) 

 

10 Realizarea  programelor 

psihocorecţionale 

15 

Realizare teme, referate, eseuri, traduceri  

 

Total 75 ore 

3   

 

8. Evaluare:(forma,formula,exigente regulament,chestionar pentru proba evaluare finala, 

tematica tezelor de an ) 

Evaluarea se va realiza în baza notelor obţinute în cadrul orelor prelegeri+seminar, 

elaborarea şi prezentarea programului corecţional-dezvoltativ. Examenul se va promova în 

formă scrisă.  

Nota finală se calculează după formula : media evaluarii curente/0,6+ nota ex /0,4=nota 

finala. 
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Chestionar pentru evaluarea finală 

     Psihocorecţie 

       Titular: L. Secrieru, conf.univ.dr. 

1.Prezentaţi noţiunile bază din cadrul  psihocorecţiei  

2.Prezentaţi  etapele dezvoltării psihocorecţiei.   

3.Prezentaţi locul şi rolul psihocorecţiei în activitatea psihologului practician.  

4.Analizaţi tipologia psihocorijării.  

5.Prezentaţi principiile de bază, scopurile şi obiectivele psihocorijării.  

6.Analizaţi particularităţile psihologice ale psihocorectiei individuale . 

7.Prezentaţi indicaţiile vizând aplicarea psihocorectiei individuale. 

8.Specifiaţi obiectivele de bază ale psihocorectiei individuale. 

9.Analizaţi stadiile de bază a psihocorectiei individuale. 

10.Prezentaşi specificul psihocorectiei de grup 

11.Specificaţi scopurile şi sarcinile psihocorectiei de grup 

12.Explicaţi particularităţile de completare şi gestionare a grupului în cadrul psihocorectiei de 

grup, prezentaţi frecvenţa şi durata şedinţelor în cadrul psihocorectiei de grup. 

13.Analizaţi  impactul grupul  ca   mecanism  de influenţă corecţională în psihocorectia de grup 

14.Caracterizaţi factorii eficacităţii psihocorectiei de grup 

15.Analizaţi tehnicile de intervenţie în psihanaliza clasică 

16. Analizaţi tehnicile de intervenţie în psihocorecţia individuală analitică Adleriană 
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17. Analizaţi tehnicile de intervenţie ale terapiei centrate pe client după C. Rogers 

18. Prezentaţi etapele psihocorecţiei cognitiviste. 

19. Analizaţi tehniciele psihocorecţiei cognitiviste 

20. Prezentaţi metode şi tehnici alternative aplicate în cadrul psihocorectie: tehnicile artterapiei.    

21.Prezentaţi metode şi tehnici alternative aplicate în cadrul psihocorectiei: tehnicile 

meloterapiei.    

22.Prezentaţi metode şi tehnici alternative aplicate în cadrul psihocorectiei: biblioterapia.    

23.Prezentaţi metode şi tehnici alternative aplicate în cadrul psihocorectiei: tehnicile terapiei 

prin nisip.    

24.Prezentaţi principiile de bază de elaborare a programelor psihocorecţionale.  

25.Caracterizaţi tipologiile programelor psihocorecţionale. 

26. Prezentaţi cerinţele de bază de elaborare a programelor psihocorecţionale. 

27. Analizaţi structura programelor psihocorecţionale. 

28.Explicaţi cum putem evalua eficienţa programelor psihocorecţionale. 

29.Prezentaţi  modelul unui program corecţional-dezvoltativ  al proceselor psihice cognitive 

30.Prezentaţi  modelul unui program corecţional-dezvoltativ al parametrilor de personalitate. 

31.Prezentaţi  modelul unui program psihocorecţional al devierilor de comportament. 

32. Enumeraţi şi descrieţi direcţiile de lucru cu familia ca obiect al influenţei psihocorecţionale. 

33. Prezentaţi metodicile corijării relaţiilor intrafamiliale şi a relaţiei părinte-copil.   

 

 

 

 


