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1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Facultatea de Stiinte ale Educatiei 

Departamentul Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 

Domeniul de studii Stiinte ale Educatiei 

Ciclul de studii Nivelul II (de aprofundare), postuniversitar 

Programul de studii Program de formare psihopedagogică 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si a adultilor 
Titularul activităţilor de curs Lector dr. Monica Turturean 

Titularul activităţilor aplicative Lector dr. Monica Turturean 

Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI- impusă, DO - opţională, DF - facultativă  

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

II d)Tutoriat   

III Examinări 2 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 81 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului • videoproiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • flipchart, foi de flipchart 

Laborator •  

Proiect •  

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP1-Transpunerea didactică a conţinuturilor ştiinţifice specifice domeniului în acord  

cu diversitatea situaţiilor de instruire  

CP4- Valorificarea contextelor educaţionale formale şi nonformale în acord cu nevoile  

de fomare ale adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor 

CP5- Identificarea resurselor optime în vederea rezolvării situaţiilor-problemă din 

 contextul educaţional  



Competenţe 

transversale 

CT1- Reflectarea sistematică şi continuă asupra propriului proces de învăţare şi 

 dezvoltare personală și  

profesională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Integrarea referenţialului cognitiv specific domeniului Psihopedagogia 

adolescentilor, tinerilor si adultilor in sfera dimensiunii aplicative a procesului 

didactic:  

• Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cunoştinţele specifice Psihopedagogiei 

adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor cu achiziţiile anterioare corespunzând 

domeniului psihopedagogic; 

• Antrenarea dimensiunii aplicative a  domeniului Psihopedagogia adolescentilor, 

tinerilor si adultilor în soluţii de intervenţie educativă concretă pentru situaţii 

care necesită modificări comportamentale 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

I. Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi 

adulţilor – obiect de studiu şi importanţa 

studierii domeniului  (2 ore) 

Consideraţii introductive; 

Conceptul de dezvoltare psihică, accepţiuni ale 

dezvoltării, caracteristici; 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Problematizarea 

 

 

II. Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi 

adulţilor – obiect de studiu şi importanţa 

studierii domeniului  (2 ore) 

Perspectivă istorică asupra studierii dezvoltării 

psihice; 

Domeniile dezvoltării psihice. 

2 Exercitiul 

Problematizarea 

 

 

III. Stadialitatea dezvoltării psihice - repere 

psihogenetice ale dezvoltării  (2 ore) 

Stadii ale dezvoltării psihosociale (M. Erickson); 

Evoluţia morală a persoanei (L. Kohlberg); 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Problematizarea 

 

 

IV. Stadialitatea dezvoltării psihice - repere 

psihogenetice ale dezvoltării  (2 ore) 

Dezvoltarea din perspectiva evoluţiei cognitive (J. 

Piaget); 

2 Dezbaterea; Mozaicul;  

Tehnica acvariului. 

 

V. Adolescenţa – puntea spre vârsta adultă  (2 

ore) 

Caracteristici generale ale vârstei; 

Dezvoltarea fizică a adolescentului; 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Dezbaterea; Mozaicul 

 

VI. Adolescenţa – puntea spre vârsta adultă  (2 

ore) 

Specificul dezvoltării cognitive în perioada 

adolescenţei; 

Dezvoltarea cogniţiei sociale şi a moralităţii: 

egocentrismul gândirii sociale, credinţele morale 

asupra dreptăţii, dezvoltarea ideilor politice, 

orientarea şi credinţele religioase; 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Tehnica acvariului. 

 

VII. Adolescenţa – puntea spre vârsta adultă  

(2 ore) 

Dezvoltarea personalităţii şi dezvoltarea 

psihosocială: cristalizarea personalităţii, 

comportamentul social, conturarea identităţii; 

Strategii educative adecvate particularităţilor de 

vârstă ale adolescenţei, comunicarea eficientă cu 

adolescenţii, consilierea şi orientarea profesională 

a adolescenţilor. 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Problematizarea 

 

 

VIII. Perioada tinereţii  (2 ore) 

Caracteristici generale ale vârstei;  

Dimensiuni ale dezvoltării cognitive; 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Problematizarea 

 



Aspiraţii şi competenţa profesională;   

IX. Perioada tinereţii  (2 ore) 

Factori sociali şi educaţionali implicaţi în 

integrarea tinerilor în viaţa socială, în viaţa 

profesională şi de familie; 

Diferenţe de gen în dezvoltarea specifică tinereţii. 

2 Exercitiul 

Problematizarea 

 

 

X. Vârsta adultă  (2 ore) 

Caracteristici generale ale vârstei; 

Dezvoltare cognitivă şi învăţare permanentă; 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Problematizarea 

 

 

XI. Vârsta adultă  (2 ore) 

Dinamica personalităţii adultului;  

Aspecte ale definirii identitare specifice vârstei 

adulte; 

Nevoi educaţionale specifice vârstei adulte; 

2 Dezbaterea; Mozaicul;  

Tehnica acvariului. 

 

XII. Aspecte psihopedagogice ale învăţării la 

adult şi adult tânăr  (2 ore) 

Particularităţi ale învăţării la vârsta adultă; 

Modele de eficientizare a învăţării la vârsta adultă 

– modelul învăţării accelerate, modelul stilurilor 

senzoriale; 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Dezbaterea; Mozaicul 

 

XIII. Aspecte psihopedagogice ale învăţării la 

adult şi adult tânăr  (2 ore) 

Strategii didactice şi de evaluare specifice 

vârstelor adulte;  

Autoeducaţia şi educaţia permanentă; 

Consilierea şi orientarea carierei la adulţi şi tineri. 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Tehnica acvariului. 

 

XIV Curs de sinteză şi recapitulativ   (2 ore) 2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Problematizarea 
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Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

I. Repere psihoeducaţionale în dezvoltarea 

adolescentului  (2 ore) 

Adolescenţa problematică -consumul de droguri,  violenţa 

în şcoală şi delincvenţa juvenilă. Strategii de identificare a 

problemelor, de intervenţie şi prevenţie; 

Asistenta psihopedagogică a părinţilor cu copii adolescenţi; 

disciplinarea pozitiva; 

Aplicaţii: studii de caz, proiecte de cercetare ameliorativă şi 

de intervenţie educaţională 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Problematizarea 

 

 

II. Repere psihoeducaţionale în dezvoltarea 

adolescentului  (2 ore) 

Adolescenţa problematică -consumul de droguri,  violenţa 

în şcoală şi delincvenţa juvenilă. Strategii de identificare a 

problemelor, de intervenţie şi prevenţie; 

Asistenta psihopedagogică a părinţilor cu copii adolescenţi; 

disciplinarea pozitiva; 

Aplicaţii: studii de caz, proiecte de cercetare ameliorativă şi 

de intervenţie educaţională 

 

2 Exercitiul 

Problematizarea 

 

 

III. Probleme psihopedagogice specifice tinerilor  (2 ore) 

Caracteristici psihocomportamentale ale vârstei; 

Factori sociali şi educaţionali pentru aspectele critice în 

plan social ale vârstei tinereţii: şomaj, sărăcie, delincvenţă; 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Problematizarea 

 

 

IV. Probleme psihopedagogice specifice tinerilor  (2 ore) 

Aplicaţii: studii de caz, proiecte de cecetare ameliorativă, 

proiecte de intervenţie educaţională. 

2 Dezbaterea; 

Mozaicul;  

Tehnica acvariului. 

 

V. Educaţia adulţilor – o necesitate a societăţii 

contemporane  (2 ore) 

Aspecte critice ale personalităţii şi redefiniri identitare la 

vârsta adultă – posibilităţi de intervenţie şi ameliorare; 

Programele de educaţie permanentă. Modalităţi de 

identificare a nevoilor de formare şi de creştere a calităţii 

programelor formative destinate adulţilor; Caracteristici ale 

metodelor de formare destinate adulţilor; 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Dezbaterea; Mozaicul 

 

VI. Educaţia adulţilor – o necesitate a societăţii 

contemporane  (2 ore) 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 
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Aplicaţii: eseuri, studii de caz, proiecte de cercetare Tehnica acvariului. 

VII. Seminar de sinteză şi evaluativ  

1. Evaluarea finală a seminarului 

2. Consolidarea structurii relaţional – logice a 

cunoştinţelor prin integrarea în scheme 

2 Conversatia euristica 

Exercitiul 

Problematizarea 

 

 

Bibliografie 

http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1701/Paladi.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Paladi A., 2018, Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adulților, 2018, Ed. CEP USM, Chișinău 

https://doi.org/10.18662/lumproc.nashs2017.48 

Turturean M., 2018, Therapeutic Storytelling as a Tool for Drug Addiction-Strengths and Constrains 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815015955 

Turturean, M., 2017, Therapeutic Storytelling as a Tool for Drug Addiction-Strengths and Constrains, 

https://doi.org/10.18662/lumproc.nashs2017.48 

Turturean, M., 2016, Comparative Analysis towards Therapeutically Story and its Role in Child' Life 
http://apps.webofknowledge.com.am.e-
nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=T2AdS2QQZUqxwBFbGD2&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no 

Balan C., C., Schipor D., M., (2009), Psihologia educaţiei- primii paşi pentru a fi profesor, Ed. USV  

Bujor L., Schipor D., (2009), Psihologia educaţiei. Caiet de aplicaţii pentru seminar, Ed. USV 

Cosmovici A., (1996), Psihologie generală, Ed. Polirom, Iaşi 

Cosmovici A., Iacob L., (2000), Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi 

Maciuc, I.,Ilie, V., Frăsineanu, E., Popescu, M., Ştefan, M., Mogonea F., Mogonea F.R., Bunăiaşu, C. (2009). Proiecte 

şi programe educaţionale pentru adolescenţi, tineri şi adulţi. Craiova: Universitaria 

Neculau A. (coord.), (2000), Psihologie- manual pentru clasa a X-a, Ed. Polirom, Iaşi  

Radu I.(coord.), (1991), Introducere în psihologia contemporană, Ed. Sincron, Bucureşti 

Sălăvăstru, D, (2004), Psihologia educaţiei, Polirom, Iaşi  

Şchiopu U., (1997), Psihologia vârstelor- ciclurile vieţii, EDP, Bucureşti  

Vrăşmaş, E., (2008). Intervenţia socioeducaţională ca sprijin pentru părinţi, Bucureşti: Editura Aramis 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continuturile disciplinei sunt in acord cu asteptarile comunitatii locale, a managerilor de institutii care isi 

doresc cadre didactice cu o buna pregatire in domeniul psihologiei, in general si al consilierii educationale, in 

mod special. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

-Utilizarea adecvata a conceptelor specifice 

psihologiei adolescentilor si adultilor in contexte 

didactice concrete; 

-Capacitatea de a valorifica contextele 

educaţionale formale şi nonformale în acord cu 

nevoile de fomare ale adolescenţilor, tinerilor şi 

adulţilor; 

-Identificarea resurselor optime în vederea 

rezolvării situaţiilor-problemă din contextul 

educaţional 

Examen 50% 

Seminar 

a. Participare activa la activităţile de 

seminar (75% din activitati) 

b. Evaluarea cunoştinţelor prin realizarea 

fiselor de activitate- 5 fişe (portofoliu) 

c. Verificarea temelor de seminar 

(seminar 6). 

Studenţii cu frecvenţă redusă la 

seminar (minim 2 prezente) îşi vor 

echivala punctajul de participare 

rezolvând în scris aplicaţiile puse la 

dispozitia acestora de catre cadrul 

didactic. 

 

Observarea sistematică a 

activităţii studenţilor 

 

Portofoliu 

 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 
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- capacitatea de a opera minimal în sfera teoretică a psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților 

- capacitatea de a aplica informaţiile specifice psihopedagogiei adolescenților, tinerilor și adulților în contexte 

didactice concrete; 

- demonstrarea abilităţilor de a utiliza metodele de cunoaştere psihologică a elevilor în vederea construirii 

profilului adolescentului 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

14.09.2022 Lector dr. Monica Turturean Lector dr. Monica Turturean 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 Conf. dr. Ioan MAXIM 

 

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

 Conf. dr. Aurora-Adina COLOMEISCHI 

 

 


