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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „Orientarea școlară şi profesională și Psihologia motivației” este destinat studenţilor anului trei Modulul este
orientat spre familiarizarea lor cu noţiunile de orientare şcolară şi profesională, cariera profesională, cu profesiile, cu procesul
de autodeterminare profesională, cu rolul familiei şi al şcolii în orientarea profesională. Acest curs va contribui la formarea
abilităţilor de diagnosticare psihologică a intereselor, aptitudinilor, etc., competenţelor de elaborare a profesiogramei, de
consiliere a tinerilor privind cariera profesională.
Cursul de Psihologia Motivației este destinat studenților de la specialitatea de psihologie și le este important
studenților care sunt în formare ca personalități, la acest aspect reușind sa își descopere, conștientizeze sau gestioneze mai bine
ansamblul de mobiluri ce reprezintă în suma sfera motivațională personală, dar ca și profesioniști fiind capabili mai târziu în
experiența lor practică sa poată depista anumite probleme ale potențialilor clienți ce s-ar referi la aspectele motivaționale.
Cunoștințele obținute la acest curs oferă posibilitate studenților să posede un set de abilități practice și teoretice ce îi va
ajută la asimilarea mai rapidă, utilă și conștientă a materiei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive:
 A dezvolta competenţe teoretice referitoare la fundamentarea ştiinţifică şi principiile de bază ale orientării
profesionale, obiectivele şi conţinutul, strategiilor, tehnicilor de diagnosticare а intereselor şi capacităţilor în domeniul
orientarii profesionale şi a carierii profesionale. Î
 A înțelege pricipalele paradigme contemporane privind dezvoltarea motivaţiei.
Competenţe de învăţare:
 A clarifica procesele de autocunoaşte şi intercunoaşte prin autoanaliză şi reflecţie.
 A distinge și opera cu obiectivele şi conţinutul cursului Psihologiei Motivaţiei.
Competenţe de aplicare şi analiză:
 A dobândi competenţe practice şi metodologice referitoare la formarea planului professional, organizarea intervenţiei
psihologice în orientarea profesională şi a carierii profesionale.
 A genera evoluția studenţilor în următoarele aspecte practice: formarea deprinderilor de diagnosticare a stărilor
motivaţionale, de determinare a factorilor psihologici interni şi externi, de evidenţiere a comportamentelor ce formează
sau nu motivaţia.
Competenţe de comunicare:
 A dezvolta limbajul ştiinţific din domeniul psihologiei, de prezentare coerentă, clară a rezultatelor analizei diferitor viziuni
ştiinţifice şi a rezultatelor cercetărilor, dezvoltarea competenţelor necesare viitorilor specialişti în elaborarea
instrumentelor şi derularea proceselor de orientare profesională şi a carierii profesionale.
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Finalităţi de studii
La finele cursului studentul va fi capabil:
 Să cunoască componentele autodeterminării profesionale;
 Să deducă legaturi între scopuri, obiective finalităţi, în actul orientarii elevilor;
 Să aplice metode şi metodici în scopul diagnosticării planului profesional;
 Să clasifice instrumentariul diagnostic, psihocorecţional al psihopedagogului în activitatea сu elevii de diferită vîrstă în
scopul orientarii profesionale;
 Să evalueze eficienţa strategiilor de informare în cariera profesionala;
 Să conceapă utilizarea instrumentariul diagnostic utilizat în identificarea diferitor tipuri de motivaţie sau a altor
probleme psihologice/psihopedagogice ce se raportează la sfera motivațională;
 Să înţeleagă conceptele de bază ale motivaţiei, particularităţile de vârstă a motivaţiei;
 Să opereze cu noţiunile şi concepţiile generale ale motivaţie în corelaţie cu alte cursuri psihologice.
Precondiții
Pentru studierea cursului Psihologia emoțiilor cursantul trebuie să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei generale,
psihologiei vârstelor, psihodiagnozei.
Unități de curs
Tema 1. Noţiuni generale despre Orientarea școlară și profesională.
Tema 2. Profesiile și clasificare a lor.
Tema 3. Caracteristica psihologică a procesului de autodeterminare profesională.
Tema 4. Direcţiile activităţii psihologului școlar în domeniul orientării școlare și profesionale.
Tema 5. Consilierea psihologică în orintarea profesională.
Tema 6. Decizia de carieră
Tema 7. Factorii de personalitate implicaţi în luarea deciziei de carieră.
Tema 8. Rolul şcolii în orientarea profesională și luarea deciziei.
Tema 9. Locul familiei în sistemul factorilor orientării.
Tema 10. Definirea conceptelor de motiv, motivaţie şi trebuinţă
Tema 11. Abordările teoretice ale motivaţiei. Tipurile formaţiunilor motivaţionale
Tema 12. Dezvoltarea motivaţiei în ontogeneză
Tema 13. Psihopedagogia motivaţiei comunicării
Tema 14. Motivaţia comportamentului prosocial
Tema 15. Motivaţia activităţii instructive. Motivația ca factor în procesul pedagogic
Tema 16. Motivaţia activităţii profesionale
Tema 17. Motivaţia pentru viața de familie
Tema 18. Metode și tehnici practice de evaluare a sferei motivaționale.
Strategii de predare și învăţare
Dezbateri academice, problematizarea, lucrul în grup, analiza stategică etc.
Strategii de evaluare
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Evaluare formativă - două evaluări curente sub formă de test şi 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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