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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul are un caracter teoretico-aplicativ, urmărind însuşirea de către studenţi a particularităţilor de vârstă ale
preşcolarului, elevului mic şi preadolescentului, dar se va insista şi asupra unor aspecte de ordin practic, care să le
faciliteze o eventuală experienţă cu copii de aceaste vârste. Seminariile îşi propun ilustrarea aspectelor prezentate în
cadrul cursului, prezentarea metodelor de diagnostic şi a unor modalităţi de intervenţie.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Enumerarea factorilor determinanți ai dezvoltării fătului în perioada intrauterină
 Descrierea particularităților dezvoltării copilului de vârstă preșcolară pe ani
 Enumerarea criteriilor de determinare a normalității copilului de vârstă preșcolară
 Explicarea mecanismelor ce stau la baza dezvoltării preșcolarului
 Identificarea momentelor-cheie în dezvoltarea copilului în al treilea an de viață
 Analiza comparată a dezvoltării copilului în anul 4 și 5
 Argumentarea vârstei potrivite pentru debutul școlar reieșind din particularitățile dezvoltării copiilor de 6 și 7 ani
 Enumerarea și descrierea componentelor de maturității școlare
 Descrierea particularităților de vârstă ale elevului de vârstă școlară mică
 Descrierea particularităților de vârstă ale elevului de vârstă preadolescentă
 Argumentarea specificului jocului la preșcolar, elevul mic și preadolescent
 Descrierea particularităților activității de învățare și muncă în dependență de perioada de vârstă
 Descrierea crizelor de la 1 an, 3 ani, 7 ani și criza preadolescenței
 Enumerarea și descrierea metodelor de diagnostic a dezvoltării cognitive și personalității pentru cele trei perioade
de vârstă
 Aplicarea metodelor diagnostice
Finalităţi de studii
La finele cursului studenții vor:
 descrie specificul dezvoltării cognitive şi a personalităţii copiilor de vârstă preşcolară, şcolară mică şi
preadolescentă
 argumenta particularitățile tipurilor de activitate în dependență de vârstă
 enumera metodele de determinare a nivelului de dezvoltare psihică a preşcolarului, elevului mic,
preadolescentului




elabora recomandări pentru dezvoltarea armonioasă a copilului în diferite etape de vârstă
demonstra abilităţi de evaluare a dezvoltării cognitive și a personalității copilului.
Precondiții
Este necesar ca studenţii să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei generale şi psihologiei dezvoltării.
Unități de curs

Tema 1. Dezvoltarea prenatală a copilului
Tema 2 . Dezvoltarea copilului în I an de viaţă
Tema 3. Dezvoltarea copilului în al II și al III an de viaţă
Tema 4. Dezvoltarea copilului în al IV și al V an
Tema 5. Dezvoltarea în al VI şi al VII an
Tema 6. Crizele de vârstă în perioada preșcolară
Tema 7. Formele de activitate. Jocul – activitatea dominantă
Tema 8. Criterii de apreciere a dezvoltării copilului la diferite etape de vârstă. Metodici de diagnosticare a dezvoltării
preşcolarului
Tema 9. Caracteristica generală a elevului mic
Tema 10. Forme de activitate ale elevului mic. Învățarea – activitate dominantă
Tema 11. Dezvoltarea proceselor psihice cognitive la elevul de vîrstă mică
Tema 12. Principalele aspecte ale dezvoltării personalității elevului mic
Tema 13. Relațiile elevului mic cu semenii și adulții
Tema 14. Şcolarii mici din grupul de risc
Tema 15. Diagnosticarea dezvoltării psihice a elevului mic
Tema 16. Caracteristica generală a preadolescentului
Tema 17. Dezvoltarea cognitivă a preadolescenţilor
Tema 18. Dezvoltarea personalității preadolescentului
Tema 19. Particularităţile comportamentale ale preadolescenţilor
Tema 20. Direcţiile de activitate ale psihologului cu preadolescenţii
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metode centrate pe student și interactive: expunerea, demonstrația, lucru în grup, discuții, studii de caz,
simularea activității de diagnoză, exersarea abilităților de elaborare și prezentare a unei comunicări / prezentări și
recomandărilor
Strategii de evaluare
Evaluări curente: teste de evaluare, răspuns la seminare, evaluarea produselor activității.
Evaluarea finală: test
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