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1. Date despre beneficiar 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Craiova 
1.2.Facultatea/Departamentul Toate facultăţile 
1.3. Domeniul de studii Toate domeniile 
1.4.Ciclul de studii Licenţă 
1.5. Programul de studii/Calificarea Toate specializările 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA EDUCA ŢIEI 
2.2. Titularul activit ăţilor de curs Conf. Dr. CORNELIU NOVAC 
2.3. Titularul activit ăţilor de seminar Conf. Dr. CORNELIU NOVAC 
2.4. Codul disciplinei           

2.5. Anul de studiu  I 
(studii 180 credite) / II 

(studii 240 credite) 

2.5. Semestrul   I 
(dublă 

specializare) /  
(monospecializare) 

Tipul de evaluare        
E 

2.6.Regimul disciplinei :        
Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr de ore pe săptămână:  
4 

3.2. din care:   
curs:   2 

3.3. seminar/laborator:    
2 

 

3.4. Total ore 56 3.5. din care:   
curs: 28 

3.6. seminar/laborator:   
28 

 

Distribu ţia fondului de timp 64 
ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat  6 
Examinări  8 
Alte activităţi............................ 5 
3.7. Total ore studiu individual 30  
3.8. Total ore pe semestru 64 
3.9. Număr credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1.  de curriculum Elemente de psihologie generală, de pedagogie generală, de 
anatomia şi fiziologia sistemului nervos central.  

4.2. de competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului - 
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  - 

 



6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)* 

6.1.  Competenţe profesionale 
 
 
 
 
 

C.1. Capacitatea de a opera analitic, sintetic şi critic cu cunoştiinţe 
privind dezvoltarea psihică şi învăţarea umană; cunoaşterea proceselor 
psihice în calitate de condiţii interne ale învăţării şcolare; cunoaşterea 
personalităţii elevului implicat în situaţii educative; 
C.2. Proiectarea unor secvenţe de instruire sau educaţionale adaptate 
pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă 
C.3. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din 
învăţământul gimnazial/liceal 
C.4. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului 
înregistrat de elevi 
C.5.  Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor 
categorii de persoane / grupuri educaţionale (elevi, familii, profesori, 
angajaţi etc.)  
C.6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi 
a evoluţiei  în carieră  

6.2.  Competenţe transversale 
 
 
 
 
 

CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, 
fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice viitorului profesor 
CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, 
interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din 
domeniul educaţiei 
CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue 
 

 

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1.  Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu domeniul psihologiei educaţiei, cu 
conceptele  de bază privind psihologia învăţării şi a educaţiei, cu 
principalele paradigme, teorii si modele de aplicare a problematicii 
psihologiei educaţiei în condiţiile dezvoltării personalităţii elevului. 
 

7.2.  Obiectivele specifice 
 

 

A. Obiective cognitive 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor concepte de bază privind 
învăţarea şcolară, teoria şi practica educaţiei; 

2. Explicarea şi interpretarea problematicii matricei dezvoltării 
psihice  la specificul educaţiei şi al învăţământului; 

3. Cunoaşterea principalelor paradigme, tendinţe şi direcţii în 
domeniul psihologiei educaţiei; 

4. Formarea capacităţii de a argumenta legăturile logice dintre  
procesele şi funcţiile psihice şi procesualitatea predării, învăţării, 
evaluării; 

5. Fundamentarea psihologică a metodelor de acţiune şi intervenţie 
asupra dezvoltării psihice şi a personalităţii eleviilor; 

6. Înţelegerea relaţiilor dintre actele comportamentale ale 
profesorilor şi elevilor şi multitudinea variabilelor educaţionale 
care intervin în cursul procesului interacţional din şcoală (relaţia 
profesor elev; studiul grupului şcolar, integrarea socio-
profesională a absolvenţiilor);   

7. Însuşirea unor strategii active de realizare a unui feed-back 
operativ şi continuu 

B. Obiective procedurale 

1. Formarea capacităţilor de a folosi limbajul psihologic de 
specialitate, de definire a conceptelor / noţiunilor fundamentale 
ale psihologiei educaţiei; 

2. Formarea capacităţii de identificare a unor situaţii concrete  de 
acţiune şi intervenţie psihologică asupra dezvoltării psihice a 
şcolariilor; 

3. Dezvoltarea capacităţilor / abilităţilor de a aplica legile 
activităţii psihice şi psiho-sociale în rezolvarea unor situaţii 
educaţionale variate; 



4. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de 
învăţare; 

5. Dezvoltarea competenţelor de a formula soluţii, ipoteze, 
concluzii pentru diferite situaţii educaţionale şi soluţionarea 
unor controverse pedagogice din domeniul învăţării şi educaţiei; 

6. Formarea competenţelor comunicative, de relaţionare, de 
cooperare şi colaborare; 

C. Obiective atitudinale 

1. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului 
deontologic al profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite, specifice unui viitor profesor  

2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor 
sarcini de învăţare;  

3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de 
dezvoltare personală şi profesională 

4. Dezvoltarea unui comportament empatic şi a orientării helping 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode şi procedee utilizate Observaţii  
Tema I 
Locul şi rolul psihologiei educaţiei în sistemul 
ştiin ţelor psihopedagogice 

1.1.Psihic,psihologie şi psihologie 
educaţională 
1.2.Psihologia-ştiinţă a fenomenelor 
psihice 

1.2.1.Definire şi scurt istoric 
1.2.2.Epistemologie psihologică 
1.2.3.Ramurile psihologiei. 

1.3.Psihologia educaţională-ramură a 
psihologiei şi disciplină de învăţământ în 
formarea profesorilor. 

1.3.1.Obiectul psihologiei 
educaţionale 

a) Definirea domeniului şi 
scurt istoric 

b) Activitatea şcolară şi 
educaţia 

c) Conţinutul psihologiei 
educaţionale 

1.3.2.Metodele psihologiei educaţiei 

• Prelegerea 
• dezbaterea cu oponent imaginar 
• explicaţia 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema II  
Elemente de psihologia dezvoltării psihice 
umane  
Dezvoltarea psihică în ontogeneză; concepte, teorii 
Factorii dezvoltării psihice 
Caracteristicile generale - longitudinale ale 
dezvoltării psihice umane 
Caracteristicile stadiale - de vârstă ale dezvoltării 
psihice umane. Preadolescenţa şi adolescenţa. 

• exerciţiul de reflecţie 
• descoperirea 
• problematizarea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema III 
Învăţarea umană şi şcolară 
Conceptul de învăţare. Teorii ale învăţării 
Caracteristicile învăţării umane 
Tipuri şi forme de învăţare 
Mecanismele psihologice ale procesului învăţării 
Învăţarea şcolară – domeniu de cercetare şi 

• exerciţiul de reflecţie 
• descoperirea 
• problematizarea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 



aplicaţie al psihologiei educaţiei 
Teorii ale învăţării şi modele de instruire 
Tema IV  
Procesele psihice senzoriale implicate în 
învăţare  
Senzaţiile, percepţia şi reprezentările 
Experienţa sensibilă şi intuiţia în îvăţarea  şcolară  

• exerciţiul de reflecţie 
• exerciţiul de reflecţie 
• descoperirea 
• problematizarea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema V 
Gândirea, ca proces psihic cu rol central în 
învăţare  
Intelectul şi cunoaşterea raţională 
Stadiile dezvoltării intelectuale şi nivelurile 
inteligenţei 
Formarea noţiunilor, experienţa simbolică şi 
comunicarea didactică 

• exerciţiul de reflecţie 
• descoperirea 
• problematizarea 
• exercitiul 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema VI  
Memorarea eficientă şi imaginaţia creativă în 
învăţare  
Educarea formelor memoriei 
Combinatorica imaginativă 

• exerciţiul de reflecţie 
• descoperirea 
• problematizarea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema VII  
Procesele psihice de activare şi reglare a 
învăţării  
Motivaţia, afectivitatea, limbajul, atenţia şi voinţa; 
rolul lor în învăţare 
Motivaţia învăţării şcolare şi inteligenţa 
emoţională în educaţie 
Bazele neuropsihologice ale dezvoltarii si educarii 
limbajului  
Rolul atenţiei şi voinţei în învăţare 

• exerciţiul de reflecţie 
• exerciţiul de reflecţie 
• descoperirea 
• problematizarea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema VIII   
Personalitatea şi autorealizarea ei 
Conceptul de personalitate în actul educativ 
Temperamentul – cunoaşterea şi valorificare 
particularităţilor manifestărilor temperamentale în 
relaţiile interpersonale 
Aptitudinile generale şi specifice. Aptitudinea 
pedagogică 
Creativitatea ca factor de diferenţiere în învăţarea 
şcolară. Probleme privind dezvoltarea creativităşii 
profesorilor şi elevilor 
Caracterul – cunoaşterea profilului psihomoral al 
elevilor 

• exerciţiul de reflecţie 
• exerciţiul de reflecţie 
• descoperirea 
• problematizarea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema IX 
Cunoaşterea şi caracterizarea psihologică a 
personalităţii elevului  
Necesitatea cunoaşterii personalităţii elevilor  
Metode de cunoaştere psihologică a personalităţii 
elevilor  
Fişa de caracterizare psihopedagogică a elevului 

• exerciţiul de reflecţie 
• exerciţiul de reflecţie 
• descoperirea 
• problematizarea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema X 
Psihologia socială a mediului educativ şcolar  
Psihologia socială educaţională.  
Şcoala - unitate instituţională psiho-socio-
organizaţională 
Clasa de elevi - grup mic psihosocial 
Dinamica relaţiei profesor-elev 

• exerciţiul de reflecţie 
• exerciţiul de reflecţie 
• problematizarea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema XI 
Probleme psihopedagogice ale consilierii şi 

• exerciţiul de reflecţie 
• descoperirea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 



orientării şcolare şi profesionale 
Delimitări conceptuale 
Caracteristicile consilierii şi orientării şcolare şi 
profesionale 
Conţinutul şi condiţiile de realizare a consilierii şi 
orientării şcolare şi profesionale 

• problematizarea în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema XII 
Particularit ăţile psihopedagogice ale educării 
elevilor cu cerinţe speciale de educaţie  
Elevi cu dizabilităţi de învăţare 
Elevi cu aptitudini înalte 

• exerciţiul de reflecţie 
• exerciţiul de reflecţie 
• problematizarea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema XIII 
Igiena activităţii şcolare 
Delimitări conceptuale 
Oboseala din perspectivă pedagogică 

• exerciţiul de reflecţie 
• problematizarea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

Tema XIV 
Problematica succesului / insuccesului şcolar 
Succesul/insuccesul şcolar, o realitate 
psihopedagogică complexă 
Factorii succesului/insuccesului şcolar 

• exerciţiul de reflecţie 
• exerciţiul de reflecţie 
• problematizarea 

(Alte) resurse folosite: 
calculatorul (prezentarea 
în power –point) 
Resurse bibliografice 

 
Bibliografie 
 

• Crahay M., (2009), Psihologia educaţiei, Ed. Trei, Bucureşti 
 

• Crăciunescu, R.,  (2004), Psihologie pentru pregătirea profesorilor, Ed. Universitaria, Craiova 
 

• Cristea, G.C., (2002), Psihologia educaţiei, Ed. Coresi, Bucureşti 
 

• Golu, P., Golu, I., (2002), Psihologie educaţională, Ed. ExPonto, Constanţa 
 

• Neacşu, I., (1999), Instruire şi învăţare. Teorii, modele, strategii, EDP, Bucureşti 
 

• Neacşu, I., (2010), Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării, Ed. Polirom, Bucureşti 
 

• Negovan, V., (2005), Introducere în psihologia educaţiei, Ed. Universitară, Bucureşti 
 

• Novac , C., (2007), Bazele psihologiei educaţiei, Ed. Universitaria, Craiova 
 

• Novac , C., (2012), Psihologie educaţională pentru profesori, Ed. Universitaria, Craiova 
 

• Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Ed. Polirom, Iaşi 
 

• Zlate, M., Introducere în psihologie, Ed. Şansa, Bucureşti, 1994 
 

• Zlate, M., Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iaşi, 1999 
 

• http://pmc.pszch.nwu.edu/ 
 

• http://www.infotrac-college.com/wadsworth 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 

8.2. Seminar/Laborator*  Metode de predare Observaţii  
1. Scurt istoric al dezvoltării psihologiei 
educaţiei ca ramură a psihologiei si disciplină 
de învăţământ în formarea profesorilor.  

    De la pedagogia psihologică la psihologia 
educaţiei  

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• dezbatere 
• lucrul în grup. 

Eseul, fişa de lectură 

2. Particularităţile dezvoltării psihice umane. 

    Raportul dintre învăţare si dezvoltarea 
psihică 

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• dezbatere 
• lucrul în grup. 

Eseul, studii de caz, 
jurnal de reflecţii 

3. De la regândirea învăţării şcolare la 
reconfigurarea modelelor de instruire 

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• dezbatere 
• lucrul în grup. 

Eseul, modele de situaţii 
educaţionale 

4. Implicaţiile proceselor primare de 
cunoaştere în învăţare 

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• dezbatere 
• lucrul în grup. 

Eseul, jurnal de reflecţii 

5. Intelectul şi cunoaşterea raţională 

    Stadiile dezvoltării intelectuale şi nivelurile 
inteligenţei 

    Formarea noţiunilor, experienţa simbolică şi 
comunicarea didactică 

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• dezbatere 
• lucrul în grup. 

Eseul, modele de situaţii 
educaţionale 

6. Dezvoltarea creativităţii profesorilor şi 
elevilor 

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• dezbatere 
• lucrul în grup. 

Eseul, jurnal de reflecţie, 
modele de situaţii 
educaţionale, grile de 
autoevaluare a 
competenţelor 

7. Baza motivaţional afectivă a 
învăţării şi mecanismele reglatorii 
ale educaţiei; dezvoltarea si 

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• dezbatere 

Eseul, modele de situaţii 
educaţionale 



educareas limbajului 
 

• lucrul în grup. 

8. Structura şi dinamica personalităţii 
profesorului şi elevului 

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• dezbatere 
• lucrul în grup. 

Eseul, modele de situaţii 
educaţionale, studii de 
caz 

9. Problematica formării deprinderilor • dialogul  
• conversaţia euristică 
• lucrul în grup. 

Modele de situaţii 
educaţionale 

10. Metode şi tehnici de cunoaştere a 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale 
copilului şi adolescentului 

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• lucrul în grup. 

Eseul, modele de situaţii 
educaţionale, studii de 
caz 

11. Dezvoltarea şi maturizarea psihologică şi 
socială a personalităţii 

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• dezbatere 

Modele de situaţii 
educaţionale, studii de 
caz 

12. Elevi care necesită atenţie specială în 
şcoală 

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• lucrul în grup. 

Eseul, modele de situaţii 
educaţionale, studii de 
caz 

13. Reuşita şcolară şi insuccesul şcolar • dialogul  
• conversaţia euristică 
• dezbatere 

 

Eseul, modele de situaţii 
educaţionale 

14. Profesorul – de la competenţă profesională 
la model de perfecţiune umană 

• dialogul  
• conversaţia euristică 
• dezbatere 

 

Modele de situaţii 
educaţionale, grile de 
autoevaluare a 
competenţelor 

Bibliografie 
 

1. Crahay M., (2009), Psihologia educaţiei, Ed. Trei, Bucureşti 
 

2. Crăciunescu, R.,  (2004), Psihologie pentru pregătirea profesorilor, Ed. Universitaria, Craiova 
 

3. Cristea, G.C., (2002), Psihologia educaţiei, Ed. Coresi, Bucureşti 
 

4. Golu, P., Golu, I., (2002), Psihologie educaţională, Ed. ExPonto, Constanţa 
 

5. Neacşu, I., (1999), Instruire şi învăţare. Teorii, modele, strategii, EDP, Bucureşti 
 

6. Neacşu, I., (2010), Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării, Ed. Polirom, Bucureşti 
 

7. Negovan, V., (2005), Introducere în psihologia educaţiei, Ed. Universitară, Bucureşti 
 

8. Novac , C., (2007), Bazele psihologiei educaţiei, Ed. Universitaria, Craiova 
 

9. Novac , C., (2012), Psihologie educaţională pentru profesori, Ed. Universitaria, Craiova 
 

10. Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Ed. Polirom, Iaşi 
 

11. Zlate, M., Introducere în psihologie, Ed. Şansa, Bucureşti, 1994 
 

12. Zlate, M., Psihologia mecanismelor cognitive, Ed. Polirom, Iaşi, 1999 
 

13. http://pmc.pszch.nwu.edu/ 
 

14. http://www.infotrac-college.com/wadsworth 
 
 

*NOTE:  

1.Seminariile se vor desfăşura pe bază de eseuri, studii de caz, intervenţii directe, dezbateri, lucru în grup etc,  activităţi care 
vor fi luate  în considerare la evaluarea finală.  



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul  aferent programului 

• corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor pedagogice însuşite la nivelul disciplinei – vor 
satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din domeniul psihologiei, a ştiinţelor 
comportamentale şi a educaţiei 

• competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul învăţământului  

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic  va fi evaluat, periodic,  gradul de satisfacţie  al 
reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele profesionale  și transversale dobândite de 
către absolvenții programului de pregătire psiho-pedagogică 

 

10. Evaluare: 

Metode de evaluare: 

• pentru activităţile de seminar: analiza produselor şi intervenţiilor  studentului în activităţile de seminar + 
participarea la realizarea şi prezentarea produselor activitatii  (pentru  elaborarea căruia se vor folosi cel puţin 3 
surse bibliografice)  

• pentru activităţile de curs -  examen scris: calitatea şi coerenţa  tratării celor 2 subiecte  abordabile în manieră  
explicativ-argumentativă (30%) + un subiect  de analiză ţi interpretare (20%) 

Evaluare finală  
Prezenţa 1 0 %  Activitate seminar 1 0 % Activitate laborator   %  
 
Evaluări periodice 1 0 % Tema de casa 2 0 %  Proiect   % 
                    
                      
Evaluare finală 1)  5 0 % [Repartizate: scris 5 0 %  oral   %]   

 
Cerinţe minime (pentru nota 5) Cerinţe maxime (pentru nota 10) 

Achiziţionarea cel puțin a competențelor: C1, C2, C6, 
CT1.  

Stăpânirea, în totalitate, a   competenţelor  testate prin 
sistemul de evaluare anunțat   

 
 

Data completării          Semnătura titularului de curs                    Semnătura titularului de seminar 

.........................           ............................................                    ................................................... 

 

Data avizării în catedră                                                   Semnătura şefului catedrei 

............................                                                           ..................................................... 

 


