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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Psihologie 

 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Psihologie educaţională 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Ramona PALOȘ 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Lector univ.dr. Iuliana COSTEA 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DI 

 

2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: 140 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 64 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  - 

Examinări  4 

Alte activităţi: participare la cercuri studențești tematice 4 

3.7 Total ore studiu individual 112 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 5 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Familiarizarea cu conceptele fundamentale din psihologie studiate în disciplina 

Fundamentele Psihologiei I; 

4.2 de competenţe • Capacitatea de transfer și utilizare a conceptelor fundamentale în situațiile educaționale 

abordate; 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Nu este cazul; 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • - 

 

 

5. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei 

• Asimilarea conceptelor fundamentale în domeniul psihologiei (din disciplina Fundamentele Psihologiei I – 

semestrul I) pentru a putea înțelege noile conținuturi abordate;  

• Transferul conceptelor deja învățate în noile situații de învățare specifice acestei discipline;  

Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie  

• Analiza și evaluarea situațiilor specifice mediului educațional și a soluțiilor posibile; 

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei  

• Construirea unei relaţii de comunicare adaptată la caracteristicile psihologice şi la nevoile beneficiarului;  
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 Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei; 

Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la 

dinamica contextului social. 
 

 

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

6.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Iniţierea studenţilor în problematica actuală a Psihologiei Educaţionale asigurând bazele 

psihologice privind pregătirea teoretică şi practică a viitorilor profesori şi psihologi 

educaţionali. 

6.2 Obiectivele specifice ✓ Să cunoască aspectele şi legităţile psihologice ale acţiunii educaţionale, pentru 

utilizarea lor adecvată în situaţii concrete; 

✓ Să cunoască acele caracteristici cognitive, morale, socio-emoționale ale elevilor și 

implicațiile lor educaționale; 

✓ Să diferențieze între elevul ”copil” și elevul ”adult” la nivelul procesului de învățare, 

pentru a înțelege specificul lucrului cu copilul și cu adultul; 

✓ Să cunoască variabilele implicate în motivarea elevilor și să exerseze modul în care pot 

fi ele utilizate în practica educațională; 

✓ Să cunoască acele caracteristici ale proceselor de predare-învățare-evaluare și relația 

existentă între acestea; 

✓ Să se familiarizeze cu rolul altor actori implicați în procesul educațional: familia și 

psihologul școlar; 
 

7. Conţinuturi  

7.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

C1: Educaţie şi Psihologia 

educaţiei 

Educaţia ca realitate complexă. 

Abordarea de tip psihologic a 

educaţiei. Trecut, prezent și viitor 

în Psihologia educației. Cercetare în 

educație. 

Prelegere, 

conversație 

De citit:  

Dumitru, I.AL. (2001). Educaţie şi învăţare. Timişoara: Editura 

Eurostampa, pp.14-18, pp.26-31. 

Paloș,R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 19-31. 

Bibliografie complementară: 

Burbules,N.C. (2004). Ways of thinking about educational quality. 

Educational researchers, 33(6), 4-10. 

Miller,G.E., & Reynolds,W.M. (2003). Future Perspectives in 

Educational Psychology. În W. M. Reynolds, G. E. Miller (eds.), 

Handbook of Psychology – Educational Psychology (pp. 609-631). NJ: 

John Wiley and Sons, Inc. 

C2-3-4: Actori implicați în 

procesul educațional: elevul, 

profesorul, familia și psihologul 

școlar 

A. Elevul şi dezvoltarea sa 

cognitivă – implicaţii de ordin 

educaţional: Teorii ale dezvoltării 

cognitive: J.Piaget, W.Perry şi 

L.Vîgotski;  

 

Prelegere, 

conversație 

De citit: 

Birch,A. (1997). Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Editura Tehnică, 

pp.95-109; pp.110-112. 

Paloș,R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor educaționale. 

Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 61-68; pp.142-144. 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 63-73; 73-80; 80-90.  

Aplicații pentru înțelegerea, exersarea și consolidarea conceptelor: 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. Culegere de 

exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.14-

22; 25-31; 36-45. 

Bibliografie complementară: 

Kurfiss,J. (1983). Intellectual, Psychosocial and Moral Development in 

College: Four Major Theories. Unpublished paper, 1983. 

Felder,R.M., & Brent,R. (2004). The Intellectual Development of 

Science and Engineering Students. Journal of Engineering Education, 

93(4), 269-277. 

Bell,N.J., Wieling,E., & Watson,W. (2005). Identity development 

during the first two university years: Exploring intersections between 

micro-, ontogenetic processes. New Ideas in Psychology, 23, 53–73. 

C5: Elevul şi dezvoltarea sa 

morală – implicaţii de ordin 

educaţional  

Teorii ale dezvoltării morale: J. 

Piaget şi L. Kohlberg;  

Prelegere, 

conversație 

De citit:  

Birch,A. (1997). Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Editura Tehnică, 

pp.201-206. 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 95-104. 

Aplicații pentru înțelegerea, exersarea și consolidarea conceptelor: 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. Culegere de 

exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.45-

55. 

Bibliografie complementară: 

Lapsley,D.K. (2008). Moral stage theory. În M.Killen & J.Smetana 
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(eds.), Handbook of Moral Development (pp. 37-67). NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates Inc. Publishers. 

C6: Elevul şi dezvoltarea sa 

psiho-socială – implicaţii de ordin 

educaţional 

Teorii ale dezvoltării psiho-sociale: 

E. Erikson şi J. E. Marcia;  

Prelegere, 

conversație 

De citit:  

Birch,A. (1997). Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Editura Tehnică, 

pp.266-272. 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.126-136. 

Aplicații pentru înțelegerea, exersarea și consolidarea conceptelor: 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. Culegere de 

exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.55-

63. 

Bibliografie complementară: 

Bertrand,R.M., & Lachman,M.E. (2003). Personality development in 

adulthood and old age. În R.M. Learner, M.A. Easterbrooks & J. 

Mistry (eds), Handbook of Psychology – Developmental Psychology, 

vol. 6 (pp. 463-487). John Wiley and Sons, Inc. 

Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In J. Abelson (Ed.), 

Handbook of adolescent psychology (pp. 159–187). New York: John 

Wiley. 

C7: Elevul şi activitatea de 

învăţare – ipostaza de elev  

Elevul „copil” şi elevul „adult” – o 

prezentare comparativă; Modelul 

învățării experiențiale a lui Kolb și 

implicațiile educaționale.   

Prelegere, 

conversație 

De citit:  

Dumitru, I. AL. (2001). Educaţie şi învăţare. Timişoara: Editura 

Eurostampa, pp.170-173. 

Paloş, R., Sava, S., Ungureanu, D. (coord.) (2007). Educaţia adulţilor. 

Baze teoretice şi repere practice. Iaşi, Editura Polirom – capitolul 5.7, 

pp.107-116. 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 308-312. 

Paloș, R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor educaționale. 

Timișoara: Editura Universității de Vest, pp.161-166. 

Dafinoiu, I. (1988). Personalitatea elevilor. Temperamentul şi 

caracterul. În A. Cosmovici şi L. Iacob (coord), Psihologie şcolară. 

Iaşi: Editura Polirom, pp. 53-67. 

Bălan, B. (1988). Aptitudinile şi importanţa lor în activitatea şcolară. În 

A. Cosmovici şi L. Iacob (coord), Psihologie şcolară. Iaşi: Editura 

Polirom, pp.70-86. 

Aplicații pentru înțelegerea, exersarea și consolidarea conceptelor: 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. Culegere de 

exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.74-

78; 114-122. 

Bibliografie complementară: 

Newman, B. M., & Newman, P. R. (2009). Development Through Life: 

A Psychosocial Approach (pp.16-42). Belmont: Wadsworth, 

CENGAGE Learning. 

C8: Elevul şi activitatea de 

învăţare 

Învățarea: caracteristici, tipuri şi 

forme de învăţare; Teorii ale 

învăţării; Modele de învăţare. 

Prelegere, 

conversație 

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.170-174, 196-197. 

Sălăvăstru, D. (2004). Psihologia educaţiei. Iaşi: Editura Polirom, 

pp.13-19. 

Dumitru, I.AL. (2001). Educaţie şi învăţare. Timişoara: Editura 

Eurostampa, pp.226-230. 

Aplicații pentru înțelegerea, exersarea și consolidarea conceptelor: 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. Culegere de 

exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.96-

111. 

Bibliografie complementară: 

Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. Teachers College 

Record, 64, 723-733. 

Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2009). The Systematic Design of 

Instruction (p. 2-9). Allyn & Bacon/Merrill Education. 

Sternberg, R. J. (2002). Raising the Achievement of All Students: 

Teaching for Successful Intelligence. Educational Psychology Review, 

14(4), 383-393. 

C9: Motivaţia – condiţie 

fundamentală a învăţării eficiente 

Rolul atribuirii în procesul de 

învăţare; Teoria obiectivelor de 

realizare. 

 

Prelegere, 

conversație 

De citit: 

Paloș, R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor educaționale. 

Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 193-207. 

Wiener, B. (2000). Intrapersonal and Interpersonal Theories of 

Motivation from an Attributional Perspective. Educational Psychology 

Review, 12(1), 1-14. 

Sălăvăstru, D. (2004). Psihologia educaţiei. Iaşi: Editura Polirom, 

pp.74-81. 

Aplicații pentru înțelegerea, exersarea și consolidarea conceptelor: 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. Culegere de 

exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și Pedagogică, 

pp.141-147. 



2017/2018                                                                                                                                                                                               4 

 

Bibliografie complementară: 

Pintrich, P. R., Conley, A. M., & Kempler, T. M. (2003). Current 

issues in achievement goal theory and research. International Journal 

of Educational Research, 39, 319–337. 

C10: Evaluare și notare în 

învățare 

Relația evaluării cu teoriile 

motivaționale; Erori și limite în 

evaluare; 

Prelegere, 

conversație 

De citit: 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.271-285. 

Aplicații pentru înțelegerea, exersarea și consolidarea conceptelor: 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. Culegere de 

exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și Pedagogică, 

pp.155-160; 161-164. 

C11: Succesul şi reuşita, 

insuccesul şi nereuşita în 

activitatea educaţională 

 

Prelegere, 

conversație 

De citit: 

Dumitru, I.AL. (2001). Educaţie şi învăţare. Timişoara: Editura 

Eurostampa, pp.401-404. 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 285-291. 

Aplicații pentru înțelegerea, exersarea și consolidarea conceptelor: 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. Culegere de 

exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și Pedagogică, 

pp.165-173. 

Bibliografie complementară: 

Sălăvăstru, D. (2004). Psihologia educaţiei. Iaşi: Editura Polirom, 

pp.229-236 

C12-13: Actori implicați în 

procesul educațional: elevul, 

profesorul, familia și psihologul 

școlar 

B. Profesorul şi activitatea de 

instruire – învăţare: Dimensiunea 

psihologică a pregătirii 

profesorului; Stiluri de predare. 

Prelegere, 

conversație 

De citit: 

Dumitru, I.AL.(2001). Educaţie şi învăţare. Timişoara: Editura 

Eurostampa, pp.462-465. 

Sălăvăstru, D. (2004). Psihologia educaţiei. Iaşi: Editura Polirom, 

pp.151-162. 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 298-308. 

Aplicații pentru înțelegerea, exersarea și consolidarea conceptelor: 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. Culegere de 

exerciții și aplicații. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.68-

73. 

C14: Actori implicați în procesul 

educațional: elevul, profesorul, 

familia și psihologul școlar 

C. Familia; Psihologul școlar; 

Stiluri parentale; Psihologul școlar 

și activitatea sa; Formarea și 

acreditarea psihologului școlar. 

Prelegere, 

conversație 

De citit: 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 328-335. 

www.copsi.ro  

Bibliografie selectivă (principală) 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. București: Editura Didactică și Pedagogică. 

Seifert, K., Sutton, R. (2009). Educational Psychology. Zurich, New York: Global Text Project, Jacobs Foundation. 

Sursa: http://alingavreliuc.wordpress.com/carti 

 
7.2 Seminar Metode de 

predare 

Observaţii 

S1: Educaţie şi Psihologia 

educaţiei 

Introducere şi noi perspective în 

psihologia educaţiei (ereditate, 

mediu, educaţie) 

 

Ce este ereditar şi ce este educabil? 

 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

exerciții, 

activitati de 

grup 

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 19-31. 

Bibliografie complementară: 

Snowman, J., & McCown, R. & Biehler, R. (2012). Psychology 

Applied to Teaching (13th ed.), Houghton Mifflin Company. 

Grant, M. D., Kremen, W. S., Jacobson, K. C., Franz, C., Xian, 

H., Eisen, S. A.,& Lyons, M. J. (2010). Does parental education 

have a moderating effect on the genetic and environmental 

influences of general cognitive ability in early 

adulthood?. Behavior genetics, 40(4), 438-446. 

S2: Diversitate în educaţie 

 

Cum se aplică diversitatea în 

educaţie, cu precădere în sistemul 

de învăţământ românesc? 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

exerciții, 

activitati de 

grup 

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.139-141. 

Bibliografie complementară: 

Sorensen N et. al. (2009). Taking a “Hands On” Approach to 

Diversity in Higher Education: A Critical-Dialogic Model for 

Effective Intergroup Interaction Analyses of Social Issues and 

Public Policy, Vol. 9, No. 1, pp. 3-35 

S3: Invatarea prin colaborare şi 

cooperare – Tehnici de PBL 

Prelegere, 

prezentare, 

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

http://www.copsi.ro/
http://alingavreliuc.wordpress.com/carti
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Cât de folositoare este cooperarea 

în procesul de învăţare?  

studii de caz, 

exerciții, 

activitati de 

grup 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.87 

Bibliografie complementară: 

Cooper, J. & Mueck, R. (1990). Student  involvement in 

learning: Cooperative learning and college instruction. Journal 

on Excellence in College Teaching, 1, 68–76. 

Kagan, S. (1989). Cooperative learning resources for teachers. 

San Capistrano, CA: Resources for Teachers, Inc.  

S4. Metode de cunoaștere a 

nivelului de dezvoltare cognitivă 

și stimularea dezvoltării 

cognitive.  

 

In ce măsură nivelul de dezvoltare 

cognitivă influenţează învăţarea? 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

exerciții, 

activitati de 

grup 

De citit: 

Birch,A. (1997). Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Editura 

Tehnică, pp.95-109; pp.110-112. 

Paloș,R. (2012). Teorii ale învățării și implicațiile lor 

educaționale. Timișoara: Editura Universității de Vest, pp. 61-

68; pp.142-144.  

Bibliografie complementară: 

Felder, R.M., & Brent, R. (2004). The Intellectual Development 

of Science and Engineering Students. Journal of Engineering 

Education, 93(4), 269-277. 

S5: : Recapitulare 1 

 

Metode de cunoaștere a nivelului de 

dezvoltare psiho-socială și 

stimularea dezvoltării psihosociale 

(teoria dezvoltarii identitatii) 

 

Cum se  formează indentitatea?  

 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

exerciții, 

activitati de 

grup 

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 94-106. 

Bibliografie complementară: 

Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In J. Abelson 

(Ed.), Handbook of adolescent psychology (pp. 159–187). New 

York: John Wiley. 

Sokol, J. (2009), Identity Development Throughout the 

Lifetime: 

An Examination of Eriksonian Theory, Graduate Journal of 

Counseling Psychology, Vol. 1, Issue 2, 1-11. 

S6:  

Metode de cunoaștere a nivelului de 

dezvoltare morală și stimularea 

dezvoltării morale 

Teoriile dezvoltarii – abordare 

comparativă 

 

Ce elemente comune găsiţi în 

teoriile dezvoltării învăţate la curs?  

 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

exerciții, 

activitati de 

grup 

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.127-138. 

Bibliografie complementară: 

Lapsley,D.K. (2008). Moral stage theory. În M.Killen & 

J.Smetana (eds.), Handbook of Moral Development (pp. 37-67). 

NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishers. 

S7:  Diferite perspective în 

învăţare: abordarea 

comportamentală, umanistă şi 

cognitivistă 

 

 

Care este plusul adus de fiecare 

abordare în educaţie?  

 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

exerciții, 

activitati de 

grup 

De citit: 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 174-194. 

Bibliografie complementară: 

Ashworth F. et. al. (2004). Learning Teories and Higher 

Education, Level3, Issue 2, Retrieved from http 

://arrow.dit.ie/cgi/ on February, 2014 

 Andrews, R. (2011). Does e-learning require a new theory of 

learning? Some initial thoughts, Journal for Educational 

Research Online, Volume 3, No. 1, 104–121 

S8: Invăţarea experienţială 

Personalitatea elevului 

(temperament, caracter și 

aptitudini) 

  

In ce măsură se poate aplica 

învăţarea experienţială în şcoală?  

 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

exerciții, 

activitati de 

grup 

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.195. 

Bibliografie complementară: 

Abe, J.A. (2011). Positive emotions, emotional intelligence, and 

successful experiential learning, Personality and Individual 

Differences 51 (2011) 817–822 

Clark. R., Threeton, M. (2010). The Potential of Experiential 

Learning Models and Practices In Career and Technical 

Education & Career and Technical Teacher Education , Journal 

of Career and Technical Education, Vol. 25, No. 2, Winter, pp. 

46-62 

Smith, M. K. (2001). David A. Kolb on experiential learning. 

Encyclopedia of informal education, 1-15. Retrieved from 

http://www.infed.org/b-explrn.htm.   

S9:  

Motivaţie și stiluri de învățare 

 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.172-175, 196-
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Care este diferenţa dintre succes şi 

reuşită? 

Ce metodă şi ce stil de învăţare vi 

se par cele mai potrivite în 

sesiune?   

 

 

exerciții, 

activitati de 

grup 

197, 219-243. 

Bibliografie complementară: 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985).  Intrinsic motivation and 

self-determination in human behavior. New York: Plenum 

Press. 

Graham, S., & Golan, S. (1991). Motivational influences on 

cognition: Task involvement, ego involvement, and depth of 

information processing. Journal of Educational Psychology, 83, 

187-194 

Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. Teachers 

College Record, 64, 723-733. 

Sternberg, R. J. (2002). Raising the Achievement of All 

Students: Teaching for Successful Intelligence. Educational 

Psychology Review, 14(4), 383-393. 

S10: Recapitulare 2 

Teoriile inteligenţelor: inteligenţa 

multiplă şi inteligenţa emoţională 

La ce foloseşte un grad ridicat de 

inteligenţă emoţională? 

 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

exerciții, 

activitati de 

grup 

De citit: 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.219-243 

Pintrich, P. R., Conley, A. M., & Kempler, T. M. (2003). 

Current issues in achievement goal theory and research. 

International Journal of Educational Research, 39, 319–337. 

Bibliografie complementară: 

Barchard, K. A. (2003). Does emotional intelligence assist in 

the prediction of academic success?. Educational and 

psychological measurement, 63(5), 840-858. 

O'Connor Jr, R. M., & Little, I. S. (2003). Revisiting the 

predictive validity of emotional intelligence: Self-report versus 

ability-based measures. Personality and Individual 

differences, 35(8), 1893-1902. 

Laidra, K., Pullmann, H., & Allik, J. (2007). Personality and 

intelligence as predictors of academic achievement: A cross-

sectional study from elementary to secondary 

school. Personality and individual differences, 42(3), 441-451. 

S11: Comportamente deviate în 

şcoală 

 

Cum abordăm eficient elevii care 

au comportamente deviante în 

şcoală? 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

exerciții, 

activitati de 

grup 

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.255-263. 

Bibliografie complementară: 

Blankemeyer, M., Flannery, D., & Vazsonyi, A. (2002). The 

role of aggression and social competence in children’s 

perceptions of the child–teacher relationship. Psychology in the 

Schools, 39, 293–304. 

Juvonen, J., Graham, S., & Schuster, M. (2003). Bullying 

among young adolescents: The strong, the weak, and the 

troubled. Pediatrics, 112, 1231–1238. 

Ritakallio, M., Haltiala-Heino, R., Kivivouri, J., & Rimpela¨ , 

M. (2005). Delinquent behaviour and depression in middle 

adolescence: A Finnish community sample. Journal of 

Adolescence, 28, 155–159. 

S12: Mangementul clasei de elevi 

Transferul de învăţare şi alte 

aspecte ale managementului clasei 

de elevi 

 

Care sunt cele mai bune metode de 

gestionare a clasei de elevi? 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

exerciții, 

activitati de 

grup 

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.249-270. 

Bibliografie complementară: 

Blankemeyer, M., Flannery, D., & Vazsonyi, A. (2002). The 

role of aggression and social competence in children’s 

perceptions of the child–teacher relationship. EDUCATIONAL 

PSYCHOLOGIST, 36(2), 103–112. 

Emmer, E.T., & Stough, L.M. (2001) Classroom Management: 

A Critical Part of Educational 

Psychology, With Implications for Teacher Education. 

Pediatrics, 112, 1231–1238. 

Ritakallio, M., Haltiala-Heino, R., Kivivouri, J., & Rimpela¨ , 

M. (2005). Delinquent behaviour and depression in middle 

adolescence: A Finnish community sample. Journal of 

Adolescence, 28, 155–159. 

S13:  

Transferul de învăţare şi alte 

aspecte ale managementului clasei 

Prelegere, 

prezentare, 

studii de caz, 

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 298-308. 
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de elevi 

Relaţia părinte-profesor-psiholog 

 

Care este aportul fiecăruia dintre 

cei 3 protagonişti în dezvoltarea 

elevului?  

 

exerciții, 

activitati de 

grup 

Bibliografie complementară: 

Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.). (2000). 

Learning and transfer (Chapter 3). In  How people  learn: 

Brain, mind, experience, and school. Washington, DC: National 

Academy Press. 

S14:  Recapitulare 3 

Seminar de evaluare şi feed-back 

exerciții, 

activitati de 

grup 

De citit: 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Un număr foarte ridicat dintre absolvenții de Psihologie vor lucra în mediul educațional. Informațiile de actualitate 

oferite prin intermediul cursului, modul de desfășurare a seminariilor și sistemul de evaluare utilizate permit nu doar 

accesul la informații și situații specifice mediului educațional concret în care-și vor desfășura activitatea, ci și 

dezvoltarea unei capacități de transfer mult mai rapide a cunoștințelor și abilităților la locul de muncă.   

 

9. Evaluare 
Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare 9.2 Metode de evaluare 9.3 Pondere din 

nota finală 

9.4 Curs Examen de tip grilă cu 

itemi, dar şi cu situaţii 

problematice 

Evaluarea la această disciplină, în ceea ce 

priveşte conţinutul cursului, se realizează 

prin intermediul unui examen de tip grilă 

cu itemi, dar şi cu situaţii problematice. 

Conţinutul supus evaluării poate cuprinde, 

pe lângă bibliografia recomandată pentru 

fiecare curs, şi alte teme indicate în 

prealabil, din bibliografia complementară. 

Punctajul obţinut la grilă trebuie să fie 

cel puţin 5 (cinci) pentru ca disciplina să 

fie considerată promovată, în ceea ce 

priveşte materia de curs. Nota obţinută la 

curs reprezintă 70% din nota finală a 

disciplinei, restul de 30% fiind reprezentat 

de nota obţinută la activitatea de seminar. 

70% din nota 

finală 

11.4 Seminar Evaluare orală de tip 

prezentare 

 

 

 

 

 

 

Evaluare cu privire la 

implicarea în activitățile de 

la seminar 

Evaluarea la această disciplină, în ceea ce 

priveşte conţinutul seminarului, se 

realizează pe baza unei prezentări. În 

cadrul seminarului va avea loc o 

prezentare pe baza unui concept/concepte 

ales/e de studenți dintr-o listă dată, 

concept care va fi folosit pentru 

proiectarea/gândirea unei activități sau 

aplicații. Durata prezentării este de 30 de 

minute.  

Se vor acumula puncte pe baza implicării 

active în activitatea suplimentară de 

seminar. Se pot obține și mai multe puncte 

per seminar. Totalul punctelor obținut vor 

forma cea de-a doua notă de seminar. 

Din notele obținute la seminar se va face o 

medie care reprezintă 30% din nota finală 

a disciplinei, restul de 70% fiind 

reprezentat de nota obţinută la evaluarea 

cunoştinţelor de la curs. 

Detalii privind evaluarea vor fi discutate 

în primul seminar. 

30% din nota 

finală 

 

9.5. Standard minim de performanţă 

Curs: 

Pentru situația de restanță, se păstrează același sistem de evaluare ca în cazul primei prezentări din sesiune; 

Cei care doresc mărire de notă vor susține un examen de tip grilă doar cu situații problematice similare celor 

prezentate/discutate la curs, în care se vor regăsi aspectele teoretice şi practice abordate pe parcursul semestrului, dar şi 

informaţii suplimentare din bibliografia recomandată şi complementară.  

Extra-punctaj: studenții pot obţine 1p în plus la notă prin implicarea în activitatea de cercetare derulată pe parcursul 
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semestrului. Acest punct suplimentar se adaugă la nota finală de la grilă, doar în condițiile în care studentul a participat 

la toate etapele cercetării și a obținut cel puțin nota 5 (cinci). Detaliile suplimentare privind cercetarea și acordarea 

bonusului vor fi discutate la primul curs și sunt cuprinse în Anexa 1. 

Seminar: 

Pentru situația de restanță, pentru a fi considerată promovată activitatea de seminar este necesară realizarea unui referat 

pe una din temele abordate pe parcursul semestrului; pe lângă consultarea bibliografiei minimale, trebuie făcută referire 

la cel puțin încă 2 studii (din articole de specialitate) în acord cu topica seminarului. De asemenea, la finalul referatului 

trebuie inclusă o aplicație gândită de student, pe modelul celor rezolvate la fiecare seminar. 

Cei care doresc mărire de notă vor participa la un colocviu în care vor prezenta un referat însoţit de un studiu de caz 

din domeniul educaţional, în care să se regăsească aspectele teoretice şi practice abordate pe parcursul semestrului, dar 

şi informaţii suplimentare din bibliografia recomandată şi complementară. Informaţii privind realizarea unui studiu de 

caz educaţional pot fi găsite în: Manual de tehnici şi abilităţi academice (ediţia a doua), coord. Bogathy, Z. şi Sulea, C. 

– Capitolul 10 – Studiul de caz educaţional (Amelia Marian), Editura Universităţii de Vest, Timişoara. 

 

Data completării 

26.02.2018 

 Semnătura titularului de curs 

Conf. univ. dr. Ramona Paloș 

Semnătura titularului de seminar 

Lect.univ.dr. Iuliana Costea 

   

Data avizării în departament, Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


