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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii: 

Disciplina Psihologia educației are drept obiectiv general formarea competențelor privind aspectele 

psihologice ale educației, legitățile ce guvernează activitățile psihocomportamentale ale indivizilor 

supuși influențelor educației. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului: 

 

- Descrierea problematicii  cursului Psihologiei educației; 

- Caracterizarea disponibilitățillor motivațional-afective privind aspectele învățării în 

mediul școlar; 

- Redarea dimensiunilor psihologice ale agenților educaționali implicați în activitățile 

instructiv-educative; 

-  Identificarea modalităților de cunoaștere a personalității elevului; 

- Elaborarea strategiilor conceptuale de abordare a personalității elevilor; 

- Elaborarea strategiilor psihopedagogice de optimizare a relației profesor-elev; 

- Formarea unei atitudini implicite privind aspectele psihologice ale educației; 

 

 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

- Să definească conceptele-cheie ale cursului; 

- Să descrie perspective psihologiece ale instruirii și educației; 

- Să caracterizeze factorii motivației învățării; 

- Să explice procesualitatea actului de învățare; 

- Să analizeze teoriile psihologice privind mecanismele educației; 

- Să identifice modalități de ameliorare a comunicării asertive; 

- Să exprime opinii personale cu privire la formele de organizare a instruirii și educației 

elevilor; 

- Să se implice în desfășurarea activităților educative; 

- Să elaboreze strategii de prevenire a conflictelor educaționale; 

 

 



 

 

Precondiții: studenții trebuie să cunoască conceptele de educație, vărstă, particularitățile de vărstă, 

forme de instruire. 

 

Teme de bază: 

1. Introducere în psihologia educației. 

2. Învățarea școlară. 

3. Motivația învățării. 

4. Psihologia procesului educativ. 

5. Personalitatea profesorului. 

6. Personalitatea elevului. 

7. Comunicarea asertivă. 

8. Conflictul și managementul conflictelor educaționale. 

9. Violența în mediul școlar. 

 

 

 

Strategii de predare & învăţare: Expunerea orală sub formă de prelegere, demonstrația, conversația, 

evaluarea, descoperirea, exercițiul, studiu de caz etc. 

 

 

Strategii de evaluare:  

Evaluare formativă -  două probe: 1. Test; 2. Portofoliu. Rezultatele evaluării formative constituie 

60% din cota notei finale. 

Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale. 
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