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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul are un caracter evident aplicativ. Training-ul de creativitate îşi propune prezentarea câtorva tipuri de

exerciţii de stimulare a creativităţii, exerciţii ce pot fi utilizate atât individual, în scopul dezvoltării personale,
cât şi colectiv, în activităţi educaţionale, organizaţionale sau psihoterapeutice, de către studenții psihologi,
dar și materiale teoretice necesare.
Trening-ul de formare a încrederii în sine contribuie atât la consolidarea încrederii în sine ca trăsătură de
personalitate, cât și la formarea abilității de a elabora un program de formare a încrederii în sine pentru copii de vârste
diferite.















Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
definirea noţiunii de creativitate
descrierea principiilor şi a metodelor (individuale şi de grup) destinate stimulării potenţialului creativ
explicarea teoriilor creativității
enumerarea metodelor de diagnostic a creativității
rezolvarea creativă a sarcinilor
definirea încrederii în sine și descrierea factorilor determinanți ai încrederii în sine
enumerarea drepturilor inalienabile ale personalității
valorificarea calităților personale
identificarea aspectelor pozitive ale evenimentelor din viața personală
explicarea mecanismelor ce stau la baza criticii și manipulării
formularea refuzului diplomatic, a răspunsului la critică și la compliment
aplicarea tehnicii de manifestare a insistenței
selectarea activităților de dezvoltare a încrederii în sine pentru copii de diferite vârste.

Finalităţi de studii
La finele cursului studenții vor:
- utiliza probe adecvate de psihodiagnoză a potenţialului creativ
- utiliza principalele strategii şi metode în stimularea potenţialului creativ
- organiza un grup creativ conform exigenţelor domeniului
- adopta un comportament creativ în viaţă şi în profesie
- stabili relaţii interpersonale adecvate, constructive
- valorifica propriile calități și resurse personale
- accepta critica și complimentele
- refuza diplomatic și vor manifesta insistență
- elabora un program de training de dezvoltare a încrederii în sine pentru o anumită vârstă

Precondiții
Este necesar ca studenţii să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei personalității și a dezvoltării, precum și
experiență de lucru în grup în cadrul trainingului de dezvoltare personală.
Unități de curs
Tema 1. Definirea trainingului ca formă de lucru cu grupul
Tema 2. Identitatea creativităţii
Tema 3. Dinamica factorială a creativităţii
Tema 4. Metode de antrenarea a potenţialului creativ
Tema 5. Psihodiagnoza creativităţii, un model de psihodiagnoză a potenţialului creativ
Tema 6. Grupul creativ: principii, reguli, metode
Tema 7. Fazele procesului creator
Tema 8. Abordări ale creativităţii
Tema 9. Încheierea trainingului, feedback
Tema 10. Încrederea în sine: definiții, factori determinanți. Stabilirea regulilor de grup
Tema 11. Autocunoaştere, autoînţelegere, autoestimare pozitivă, gândire pozitivă
Tema 12. Drepturile inalienabile ale personalităţii de a fi ea însăşi
Tema 13. Critica, modalităţi de reacţionare. Acceptarea criticii
Tema 14. Complimentele, modalităţi de reacţionare
Tema 15. Insistenţa, tehnici de antrenare a insistenţei
Tema 16. Refuzul diplomatic
Tema 17. Tehnici de contra-manipulare. Comportamentul asertiv. Totalurile trainingului
Metode și tehnici de predare și învăţare
Expunere, discuții, exersare, problematizare, studii de caz, antrenarea tehnicilor
Strategii de evaluare
Evaluări curente: teste, lucrări de control, eseuri, răspuns oral la seminare, referat / colaj.
Evaluarea finală: test docimologic, program de dezvoltare a încrederii în sine
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