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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul de gender psihologia este unul fundamental în pregătirea viitorilor psihologi la Facultatea de Psihologie
şi Psihopedagogie Specială din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Cursul îşi propune să ofere
studenților o introducere în domeniul vast al noţiunilor, ideilor, cercetărilor şi teoriilor în ceea ce priveşte diferenţe
de gen în dezvoltarea fizică, în abilităţi cognitive, în exprimarea emoţională, în comportamentului social, în
interacţiunilor sociale, în autocontrolul comportamental, precum şi în orientarea pentru carieră.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Să identifice şi să evidențieze stereotipurile de gen.
Să cunoască cele mai importante cercetări privind diferenţele de gen.
Să cunoască preocupărilor contemporane asupra investigării ştiinţifice a principalelor teorii şi accepţiuni despre
inteligenţă şi personalitate din perspectiva diferențelor de gen.
Să argumenteze limitele pe care atitudinile sociale şi diferenţele de gen le impun şi modalităţi de depăşire a acestor
limite.
Finalităţi de studii
Evaluarea în mod critic şi comparativ a diferenţele de gen.
Aprecierea şi identificarea contribuțiilor precum şi limitele cercetărilor derulate în domeniul diferenţelor de gen.
Să propună modalităţi de eficientizare a procesului de învăţare bazându-se pe diferenţele de gen.
Identificarea barierelor în orientarea pentru carieră a băieţilor şi fetelor şi elaborarea recomandărilor pentru
îndepărtarea acestor bariere.
Să propună strategii pentru schimbarea percepţiilor şi convingerilor părinţilor şi profesorilor despre diferenţele de
gen.
Să propună metode de optimizare a dezvoltării copiilor şi a modului în care pot depăşi barierele generate de
percepțiile sociale.
Precondiții
Însuşirea acestui curs este condiţionată de parcurgerea şi promovarea disciplinelor Psihologia personalităţii şi
Psihologia dezvoltării.
Unități de curs
Tema 1. Incursiuni în gender psihologie
Tema 2. Metodele gender psihologiei
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Tema 3.Concepte și teoriile în problema diferențelor de gen
Tema 4. Diferențele fizice
Tema 5. Diferențele cognitive. Diferențele de gen în învățare
Tema 6. Diferențele sociale și de personalitate
Tema 7. Personalitatea femeii
Tema 8.Diferențele de gen și stereotipurile privind sexualitatea
Tema 9. Diferențele de gen în orientarea pentru carieră
Tema 10. Influențele asupra diferențelor dintre sexe și a dezvoltării rolurilor de gen
Tema 12. Psihologia relațiilor dintre sexe
Strategii de predare și învăţare
În cadrul cursului (prelegeri, seminare) sunt utilizate următoarele strategii: expunerea, exemplul demonstrativ,
sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată, clarificare conceptuală, discuţia panel, dialogul euristic, rezolvarea de
situaţii problematice, dezbaterea, simulări, activităţi pe microgrupuri, grupuri de discuţii, proiecte de cercetare,
analiza SWOT, brainstormingul, masa rotundă.
Strategii de evaluare
Evaluarea studenților prevede verificarea temelor de acasă, eseurilor, referatelor, proiectelor, aprecierea
lucrărilor de evaluare pe parcurs şi evaluarea portofoliilor de semestru.
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