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I. Preliminarii 

Curriculum-ul la unitatea de curs „Psihologia vieții de familie” este predestinat elevilor de la specialitatea-
Biblioteconomia şi asistenţa informaţională. Unitatea de curs „Psihologia vieții de familie” contribuie la 
pregatirea profesională a viitorilor specialişti din domeniul culturii prin antrenarea lor in înţelegerea 
conceptelor: cuplu, căsătorie, familie; explicarea esenţei funcţiilor, structurii, dinamicului, rolurilor 
familiale; analiza tipurilor de familie şi a tipurilor familiei restructurate: celibat, cupluri fără descendenţi, 
concubinaj, căsătorie deschisă, familii reconstituite, familii reorganizate, semo-căsnicia, pseudo-căsnicia, 
uniunile homosexuale, swingers; discutarea despre dimensiunea afectivă a familiei : iubirea, intimitatea, 
perspectiva motivaţională a alegerii partenerului conjugal; valorificarea esenţei, principiilor compatibilităţii 
maritale; elucidarea rolului psihologului în lucrul cu famiile marcate de conflict, gelozie, divorţ. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Cursul „Psihologia vieții de familie” constituie alfabetul pentru însuşirea temeinică a celorlalte ramuri ale 
ştiinţei, în particular, a psihologiei generale, psihologiei personalităţii, psihologiei sociale, pe care elevii 
acestei specialităţi îl vor studia ulterior. 

În condiţiile actuale de schimbări continui se cere ca tânărul specialist să fie un om al prezentului şi 
totodată un om a viitorului. Dincolo de aceste schimbări este important să realizăm ce se întâmplă în lumea 
interioară a tinerilor şi în special în sfera constituirii şi dezvoltării familiei. 

Cunoştinţele care se cuprind în cadrul unității de curs vor ajuta elevii să cunoască esenţa şi formele 
comunicării interfamiliare. Studiind cursul, elevii vor utiliza adecvat conceptele mecanisme de apărare, 
stereotip, prejudecată, cod şi canal de comunicare, feedback. Programa de faţă se adresează noilor 
generaţii, în speranţa că le oferă un sprijin în proiectarea şi implimentarea intervenţiilor de natura 
psihologică. De asemenea poate  fi utilizat ca instrument de sensibilizare în privinţa problematicii psiho – 
socio- pedagogice a mediului şi, îndeosebi în  privinţa creatoare a echipelor multidisciplinare de intervenţie 
socială şi educaţională. 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 
 

1. Perceperea caracteristicilor sistemului familial: funcţiile, structura, rolurile familiale; 
2. Explicarea stadiilor ciclului vieţii familiale, caracteristicile lor şi înţelegerea semnificaţiei  în activitatea 

bibliotecarului cu copiii, cu familia;  
3. Înţelegerea semnificaţiei sistemelor familiale în actvitatea asistenţialăa bibliotecarului.  
4. Analizeazarea proceselor psihologice implicate în dinamica de cuplu și familie; 
5. Argumentearea principiillor care fundamentează activitatea de diagnostic şi evaluare a problemelor 

apărute în cuplu și familie; 
6.  Explicarea şi interpretarea principiilor care stau la baza tehnicilor de intervenţie în cuplu și familie. 

 
IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

 

Numărul de ore Modalitatea 

de evaluare 

 

Numărul de 

credite 

 

Total 

 

Contact direct 

 

Lucrul individual 

Prelegeri Practică/ 

Seminar 

I 60 30 15 15 Examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

1. Introducere în psihologia familiei 

UC1. Identificarea obiectului de studiu. Calificarea 
conceptului. Abordarea teoretică din domeniul 
vizat. 

1. Calificări conceptuale: cuplu, căsătorie, 
familie, psihosexologie; 

2. Relaţia domeniului psihologiei familiei şi 
psihosexologiei cu alte ştiinţe;  

 

 A1.Analiza familiei din perspectiva socio-
psihopedagogică. 

A2.Argumentarea importanţei educaţiei pentru familia. 

A3.Calificarea conceptuală-
cuplu,căsătorie,familia,psihosexologie. 

2. Caracterizarea sistemului familial 

UC2. Cunoaşterea caracteristicilor sistemului 
familial. 

1.Familia ca sistem; 
2.Structura sistemului familial;  
3.Funcţiile familiei; 
4.Tipurile de familii; 
5.Rolurile familiale; 

 

A1.Specificarea funcțiilor familiei. 

A2.Aplicarea cazurilor concrete. 

A3.Caracterizarea tipurilor de familie, şi caracterizarea 
din punct de vedere psihologic. 

3. Caracteristicile vieţii de familie 

UC3. Cunoașterea etapelor principale prin care 
trece o familie, caracteristicile specifice fiecarei 
etape. 

1. Etapele vieţii de familie; 

2. Procesele familiale; 

3. Dimensiunea afectivă a familiei; 

4. Abordarea transgeneraţională a familiei 

 

A1. Definirea și punerea în practica noțiunei de 
diferențiere a sinelui  

A2. Argumentarea procesului comunicativ în familie. 

A3. Interpretarea sumară a genogramei 

A4. Orientarea transgenerațională. 
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4. Stres şi traume familiale 

UC4. Cunoașterea și difinirea evenimentelor 
stresante și traumatice, Principalele efecte ale 
traumelor familiale 

1.Evenimente stresante și evinemente 
traumatizante 

2.Abuzul fizic, emoțional și sexual 

3. Efectele traumelor familiale 

4.Trauma psihică 

 

A5. Identificarea evenimentelor care prezintă traume 
psihice 

A6.Defirențierea celor șase traume centrale și  fazice 
prin care trece persoana și familia în urma traumatizării. 

A7.Descrierea principalelor efecte asupra membrilor și 
asupra familiei  Calificarea conceptuală-străsul, 
abuzul, delecvența, decesul, separarea membrilor 
prin părăsirea sau devorț, șomajul, sărăcia, boala 
unui membru. 

 

5. Funcţionarea familiei 

UC5. Cunoasterea semnificației familia funcțională 
din punc de vedere al orientării structurale și al 
orientării transgeneraționale. 

1.Familii funcţionale şi familii disfuncţionale; 

2.Evaluarea familială; 

3.Structura familiei 

4.Flexibilitatea sistemului familial 

 

A8.Identificarea principalelor repere de stabilire a 
funcționalității familiei. 

A9.Realizarea  evaluării unei familii funcționale din 
comunitatea, oraș, familii proprii.... 

A10.Reflectarea sistemului familial  

6. Psihosexologia 

UC6. Diversificarea momentelor importante ce 
prezintă evoluția studiilor științifice despre 
sexualitate.Cunoașterea principalelor teorii 
referitoare la sexualitatea umană. 

1.Scurt istoric al studiilor despre sexualitate 
umană 

2.Teorii cu privire la sexualitatea umană; 

 

A11. Demonstrarea cunoștinșelor privind teoriile 
cercetătorilor din domeniul psihosexologiei 

A12. Analiza teoriilor care au avut impact asupra 
înțelegerii instinctului zexual. 

A13. Identificarea teoriei psihoanalitică, cognitivă, 
învățării. 

7. Dezvoltarea psihosexuală pe parcursul anilor 

UC7. Explorarea caracteristicilor dezvoltării 
psihosexuale specifice fiecărei virste. 
Demonstrarea cunoașterii materialului din 

1.Caracteristicile dezvoltării sexuale la copii şi 
preadolescenţi; 

2.Caracteristicile dezvoltării sexuale la  

A14. Identificarea principalelor caracteristici și 
manifestări psihosexuale ale copiilor, puberilor, 
adolescenților, adulților și vârstnicilor 
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cursul Psihologia generală adolescenţi; 

3.Caracteristicile psihosexuale ale adultului; 

4.Caracteristicile psihosexuale ale vârstnicului; 

 

A15. Manifestarea prin analiza tipurilor de relații 
părinte-copil 

A16. Recunoașterea rolului familiei în educația sexuală 
a copiilor 

A17. Prezentarea cunoștințelor privind identitatea 
sexuală,cu manifestările sexuale de-a lungul 
vieței,etapele dezvoltării sexualității umane 

8. Sănătatea vieţii sexuale. Tulburările psihosexuale 

UC8. Cunoașterea categoriilor a tulburărilor 
sexuale 

5. Sănătatea vieţii sexuale 

6. Tulburările psihosexuale 

 

A18. Demonstrarea cunoștințelor privind sănătatea 
vieții sexuale 

A19. Analiza etapelor de dezvoltare psihosexuală 

A20. Analiza studiilor de caz cu abuz sexual  

9. Metode de cercetare în psihologia familiei şi psihosexologie 

UC9. Cunoașterea metodelor de cecetare în 
psihologia familiei și psihosexologie 

7. Desenul familiei; 

8. Genograma; 

 

A21. Elaborarea și interpretarea genogramei 

A22. Sintezarea cunoțtințelor și aplicarea metodelor în 
viața cotidiană 

A23. Interpretarea principiilor de bază 

10. Optimizarea relaţiilor de familie 

UC10. Demonstrarea capacităților  de a folosi 
informațiile despre psihologia  familiei pentru a 
optimiza dezvoltarea psihosexuală 

9. Educaţia pentru viaţa de familie, Educaţia de 
familie; 

10. Consilierea şi terapia de cuplu şi familie; 

A24.Interpretarea cunoștințelor pentru construirea 
strategii creative și atractive care să aibă ca scop 
educarea copiilor și tinerilor pentru viața de familie și 
viața sexuală 

A25.Să împlimenteze consiliere de familie cu cupluri de 
familie,copii și adulți –beneficiari în bibliotecă  

A26 Recunoașterea rolului studierii Psihologiei de familie 
și împlicarea activă în creșterea gradului de 
conștientizare nevoilor unei familii contemporane 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt.  

Unități de învățare Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică/ 

Seminar 

1. Introducere în psihologia familiei 4 2  2 

2. Caracterizarea sistemului familial 6 1 2 3 

3. Caracteristicile vieţii de familie 6 2 2 2 

4. Stres şi traume familiale 6 2 1 3 

5. Funcţionarea familiei 8 2 3 3 

6. Psihosexologia 5 1 1 3 

7. Dezvoltarea psihosexuală pe parcursul anilor 6 1 2 3 

8. Sănătatea vieţii sexuale. Tulburările psihosexuale 6 1 1 3 

9. Metode de cercetare în psihologia familiei şi 
psihosexologie 

8 2 2 4 

10. Optimizarea relaţiilor de familie 5 1 1 4 

 Total 60 15 15 30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Introducere în psihologia familiei 

1.1 Analiza datelor statistice privind 
nupţialitatea şi divoţialitatea în oraşul/ 
satul natal 

1.1. Referat. 

 

Prezentarea 
referatelor. 

Săptămâna 1 – 2 

 

2. Caracterizarea sistemului familial 

2.1. Completarea glosarului de 
termini: cuplu, căsătorie, famile, 
psihologia familiei, familia de 
origine, familia de procreare. 

2.2.  Prezentarea unui  scurt istoric al 
famililei contemporane 

2.1. Informaţii 
suplimentare prezentate 

Prezentarea 
materialelor 
din diferite 
surse. 

Săptămâna 3- 4 
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3. Caracteristicile vieţii de familie 

3.1. Comportamentul nonverbal cu 
tentă sexual., 

3.2. Comportamentul nonverbal – 
diferenţe culturale., 

 

3.1. Referat. 

3.2. Referat 

 

Relatarea 
materialului 
teoretic. 

Prezentarea 
portofoliului 
cu referate 

Săptămâna 5- 6 

4. Stres şi traume familiale 

4.1. Abordarea din perspectiva 
conflictului 

4.1.  Prezentare power 
point.Studiul de caz 

Slide power 
point cu 
analizare 

Săptămâna 7 - 8 

5. Funcţionarea familiei 

5.1 Analiza şi prezentarea esenţei 
fenomenului „Funcţionare a familiei”. 

5.2 Particularităţile familiilor. 

 5.3 Elaborarea referatului pe tema: 
“Problemele cu care se confruntă familiile 
tinere”. 

5.1. Comunicare  

5.2. Prezentarea 
materialului 

5.3 Referat.Studiul de 
caz 

Relatarea 
materialului 

Povestirea 
referatului. 

Săptămâna 9 - 10 

6. Psihosexologia 

6.1  „Disfuncţii sexuale” 

6.2. „Comportamentele dificile” 

6.1  Analiza articolului 

6.2 Prezentarea prin joc 
de rol 

Relatarea 
materialului 

Jocul de rol 

Săptămâna 10- 11 

 

7. Dezvoltarea psihosexuală pe parcursul anilor 

7.1. Restructurările familiei 
contemporane prin prisma realizării 
funcţiilor familiei. 

 7.2 Elaborarea referatului pe tema: 
“Fenomenul singurătăţii - dimensiuni 
psihologice”. 

7.1.Material suplimentar  

 

7.2.Referat. Studiul de 
caz 

Prezentarea 
materialului 

Citirea 
referatelor 

Săptămâna 12- 

8. Sănătatea vieţii sexuale. Tulburările psihosexuale 

8.1.Reflectarea și manifestarea fereasca a 
ciclului răspunsului sexual.Disfuncțiile 
sexuale femine,masculine 

 

 

 

8.2.Prezentarea 
materialului 

8.3. Studiul pe tema 
Parafiliile sexuale 

 

 

 

Prezentarea 
cazurilor 
studiate 

 

Portofoliul cu 
ghidul de 
mediere 

Comunicare 

Săptămâna13 
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9. Metode de cercetare în psihologia familiei şi psihosexologie 

9.1.Elaborarea unei liste de metode de 
cercetare în psihologia familiei 

9.1.Lista prezentată Portofoliu Săptămâna14 

10. Optimizarea relaţiilor de familie 

10.1Elaborarea unui proiect de activităţi 
ce ar putea fi organizate de către psiholog 
în scopul optimizării relaţiilor de familie 

10. Proiectul de activităţi 
- comunicare 

Prezentare 
power point 

Săptămâna15 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Aioanei, Genoveva. Căsătoria şi divorţul / G. Aioanei, Emil Poenaru. - Bucureşti : Ed. Hamangiu, 
2008. - 214 p. - (Comentarii practice). - ISBN 978-973-1836-65-2: Ind.: p. 211-213. 

2. Băran-Pescaru, Adina. Familia azi. O perspectivă sociopedagogică / Adina Băran-Pescaru. - Bucureşti 
: Aramis, 2004 (Tip. la MEGApress holdings). - 176 p. - (Educaţia XXI). - ISBN 973- 679-042-8 . - 
Bibliogr. p. 172-174. 

3. Bejan, Octavian. Familia / Octavian Bejan, Valeriu Bejan ; il. Ioan Atanasie. - Ch.: Ericon, 2012. - 80 p. 
: il. - ISBN 978-9975-4254-6-9. 

4. Birkenbihl, Vera F. Antrenamentul comunicării sau arta de a ne înţelege : Stabilirea unor relaţii 
interumane eficiente / Vera F. Birkenbihl ; trad. şi note de A. Mihalache. - Bucureşti : Ed. Gemma 
Press, 1998. - 288 p. - (Cele mai citite cărţi). - ISBN 973-9398-01-4. 

5. Ciupercă, Cristian. Cuplul modern : între emancipare şi disoluţie / Cristian Ciupercă ; coord.: R. 
Similea. - Alexandria : Ed. Tipoalex, 2000. - 332 p. - ISBN 973-99446-4-7. - Bibliogr.: p. 301 

6. Dolto, Francoise. Cînd părinţii se despart : Cum să prevenim suferinţele copiilor / Francoise Dolto în 
dialog cu Ines Angelino ; trad. din limba franceză de M. Popescu, S. Bedrosian. - Bucureşti : Ed. Trei, 
2003 (Iaşi : Multiprint). - 119 p. - (Psihologie practică) 

7. Gonţa, Victoria Separarea ca stare de criză a cuplului : [impactul negativ al migraţiei asupra cuplului 
familial] / Victoria Gonţa, Tatiana Mînăscurtă // Psihologie. - 2008. - Nr 1. - P. 34-40. 

8. Leleu, Gerard. Cum să fim fericiţi în cuplu : între fidelitate şi infidelitate / Gerard Leleu ; trad. din lb. 
franceză de Claudia Alecu. - Bucureşti : Ed. Trei , 2003 (Iaşi : Multiprint). - 210 p. - (Psihologie 
practică). - ISBN 973-8291-39-9. - Bibliogr. p. 207. 

9. Mitrofan, Iolanda. Elemente de psihologie a cuplului. - Ed. a 2-a rev. şi adăugită. - Bucureşti : Casa 
de Ed. şi Presă "Şansa", 1996. - 253 p. - ISBN 973-9167-65-9. - Bibliogr. p. 251-253 

10. Блажко, Владимир. "Дистантная семья" как "новая" форма гендерных отношений / Владимир 
Блажко // Revista de Filozofie, Sociologie şi ştiinţe Politice. - 2008. - Nr 1. - P. 36 
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11. Зайцев, Дмитрий Викторович. Социокультурный анализ современных семей разных типов : 
сравнительный анализ/ Д. В. Зайцев, О. В. Зайцева // Вестник психосоциальной и 
коррекционно-реабилитационной работы. – 2005. – Nr 3. - P. 53-63. 

12. Развитие современной семьи : Социал., демогр. и правовые аспекты : Сб. ст. / АН МССР, Отд-
ние философии и права ; редкол.: А. Н. Рошка [и др.]. -К. : Штиинца, 1990. - 205 p. 

13. Turliuc, Maria Nicoleta. Psihologia cuplului şi a familiei / M. Turliuc .- Iaşi: Performantica, 2004.-237 
p.- ISBN 973-7994-80-9. 

IX. Sugestii metodologice 

Pentru predarea – învățarea modulului în cauză se recomandă utilizarea următoarelor metode de învățare 

Nr. Unitatea de învățare 
Metode de învățare 

Practică Individual 

1. 
Introducere în psihologia familiei Exercițiul 

Demonstrarea 

Explicația 

Conversația didactică 

Comparația 

Exercițiul 

Analiza 

Conștientizarea 

Comparația 

2. 
Caracterizarea sistemului 
familial 

Expunerea didactică 

Conversația 

Demonstrarea 

Acțiunea emoțională 

Legătura interdisciplinară 

Exercițiul 

Euristica 

Problematizarea 

3. 
Caracteristicile vieţii de familie Explicația 

Legătura interdisciplinară 

Problematizarea 

Comparația 

Metoda stimulării imaginației 

 

Legătura interdisciplinară 

Exercițiul 

Problematizarea 

Chestionarea 

Studiul de caz/prezentarea/ 

4. 
Stres şi traume familiale Discursul didactic 

Analiza 

Legătura interdisciplinară 

Explicația 

Exercițiul 

 

Analiza 

Exercițiul 

Legătura interdisciplinară 

Studiu de caz 

Observația 

Asaltul de idei 

5. 
Funcţionarea familiei Simularea 

Legătura interdisciplinară 

Analiza 

Asaltul de idei 

Metoda acțiunii emoționale 

Activități creative 

Demonstrarea 

Legătura interdisciplinară 

Euristica 
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Activități creative 

6. 
Psihosexologia Explicația 

Legătura interdisciplinară 

Problematizarea 

Comparația 

Metoda stimulării imaginației 

Legătura interdisciplinară 

Exercițiul 

Problematizarea 

Chestionarea 

Prezentarea studiului de caz 

7. 
Dezvoltarea psihosexuală pe 
parcursul anilor 

Exercițiul 

Demonstrarea 

Explicația 

Conversația didactică 

Comparația 

Exercițiul 

Analiza 

Conștientizarea 

Comparația 

8. 
Metode de tehnici de soluţionare 
a conflictelor 

Explicația 

Legătura interdisciplinară 

Problematizarea 

Comparația 

Metoda stimulării imaginației 

Legătura interdisciplinară 

Exercițiul 

Problematizarea 

Chestionarea 

Prezentarea studiului de caz 

9. 
Metode de cercetare în 
psihologia familiei şi 
psihosexologie 

Simularea 

Legătura interdisciplinară 

Analiza 

Asaltul de idei 

Metoda acțiunii emoționale 

Activități creative 

Activități creative 

Demonstrarea 

Legătura interdisciplinară 

Euristica 

10. 
Optimizarea relaţiilor de familie Explicația 

Legătura interdisciplinară 

Problematizarea 

Comparația 

Metoda stimulării imaginației 

Legătura interdisciplinară 

Exercițiul 

Problematizarea 

Chestionarea 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

După definitivarea cu succes a cursului Psihologia familiei elevul va cunoaşte caracteristicile sistemului 
familial: funcţiile, structura, rolurile familiale şi va înţelege semnificaţia lor în activitatea psihologului cu 
familia; va fi capabil să utilizeze adecvat conceptele familie de origine, familie de procreare, cuplul parental, 
familie nucleară, familie extinsă, familie patriarhală, familie matriarhală, familie egalitară; tipurile de familii, 
precum tipurilor familiei restructurate, structura sistemului familial, va fi capabil să proiectează 4 modalităţi 
de intervenţie în lucru cu familia marcată de divorţ, conflicte, gelozie, în lucru cu familia nefavorabilă; să 
evaluează strategiile de comunicare maritală; să proiectează modalităţi de cercetare a familieie utilizînd 
metode tehnici şi instrumente psihologice.  
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Evaluarea curentă – lucrări de control, răspunsuri orale la seminarii, prezentarea produselor activităţilor 
individuale şi de grup.  

Evaluare finală -examen în formă scrisă. În procesul de evaluare curentă şi finală se va ţine cont de 
exigenţele stipulate în Regulamentul de evaluare. 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Introducere în psihologia familiei  Compararea noţiunilor: cuplu, căsătorie, famile.  

 Elucidarea relaţiei psihologiei familiei cu alte ştiinţe  

 Caracterizarea familiei ca sistem.  

2. Caracterizarea sistemului familial  Explicarea structurii sistemului familial  

 Caracterizarea funcţiilor familiei  

 Explicare rolurileor familiale.  

 Elucidarea tipologiei familiilor . 

3. Caracteristicile vieţii de familie  Caracterizarea particularităţilor psihologice ale familiei 
monoparentale conduse de mama 

 Caracterizarea particularităţilor psihologice ale familiei 
monoparentale conduse de tata. 

 Explicarea factorilor ai  familiei disfuncţionale 

4. Stres şi traume familiale  Caracterizarea dereglărilor în funcţionarea familiei: starea 
insatisfacţiei globale de viaţa familială. 

 Caracterizarea dereglărilor în funcţionarea familiei: 
anxietate familială. 

 Caracterizarea dereglărilor în funcţionarea familiei: 
tensiunea neuro-psihică şi fizică 

 Caracterizarea dereglărilor în funcţionarea familiei: 
sentimentul vinovăţiei. 

5. Funcţionarea familiei  Argumentarea tendinţelor şi mutaţiilor în familia 
modernă: celibatul, cuplul fără descendenţi 

6. Psihosexologia  Caracterizarea dimensiunii psihosociale a concubinajului. 

 Materialele necesare 

 Structurarea materialelor 

 Oformarea  

7. Dezvoltarea psihosexuală pe 
parcursul anilor 

 Caracterizarea dezvoltării psihosexuale. 

 Materialele necesare 

 Structurarea materialelor 

 Oformarea 

8. Metode de tehnici de soluţionare a  Explicarea soluţionării conflictelor  
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Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

conflictelor  Elucidarea tipologiei conflictelor 

9. Metode de cercetare în psihologia 
familiei şi psihosexologie 

 Caracterizarea metodelor. 

 Materialele necesare 

 Structurarea materialelor 

 Oformarea 

10. Optimizarea relaţiilor de familie  Caracterizarea optimizării relaţiilor în funcţionarea 
familiei: starea satisfacţiei globale de viaţa familială. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

− Manuale 

− Fişe 

− Planşe 

− Calculator 

− CD-uri 

− Portofolii 

− Materiale ilustrative 

− Manuale de specialitate 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 
procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Cucoş C. Pedagogie,  Iaşi: Ed. Polirom, 2006 
– 5 ex 

Biblioteca 1 

2. Mara D. Strategii didactice în educaţia 
incluzivă, Bucureşti: Ed. Didactică şi 
pedagogică, 2009 -  1ex 

Biblioteca 1 

3. Carter F. Teste de inteligenţă şi 
psihometrice,  Bucureşti: Ed. Meteor 
Presss,2006 – 1ex 

 Biblioteca 10 

4. Nemov R. Psihologie, Chişinău: Ed. Lumina, 
1994 – 10 ex 

Biblioteca 1 

5. Bonciu C. Instrumente manageriale 
psihosociologice, Bucureşti: Ed. ALL BECK, 
2000 – 1ex 

Biblioteca 1 

6. Constantin T. Evaluarea psihologică a 
personalului, Iaşi: Ed. Polirom, 2004 – 1ex 

Biblioteca 4 

7. Nicola  I. Tratat de pedagogie şcolară, 
Bucureşti: Ed. Aramis, 2003 –  4ex 

Biblioteca 1 
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8. Buzdugan T. Psihologia pe înţelesul tuturor, 
Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică, 2008 
-  1ex 

Biblioteca 30 

9. Racu Ig., Perjan C., Jelescu P. Psihologia  
dezvoltării  şi  psihologia  pedagogică, 
Chişinău: Ed. Univers pedagogic, 2007 – 30 
ex 

Biblioteca 30 

10. Jelescu P., Racu Ig., Bolboceanu Ag.  
Psihologia  generală , Chişinău: Ed. Univers 
pedagogic, 2007 – 30 ex 

Biblioteca 30 

11.  Bolboceanu Ag.  Psihologia comunicării, 
Chişinău: Ed. Univers pedagogic, 2007 – 30 
ex 

Biblioteca 30 

12. Savca L. Psihologie, Chişinău: Ed. Lumina, 
2005 – 30 ex 

Biblioteca 20 

13. Iorgulescu A., Pungă  D., Stroia Gh. Estetica, 
Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică, 1993  

Biblioteca 1 

14. Florea N., Ţăranu A. Pedagogie, , Bucureşti: 
Ed. România de Mâine, 2008 – 1ex 

Biblioteca 30 

15. Pălărie V. Pedagogie, Chişinău: Ed. Univers 
pedagogic, 2007 – 30 ex 

Biblioteca 3 

16. Cristea G. pedagogie general, Bucureşti: Ed. 
Didactică şi pedagogică, 2008 -  3ex 

Biblioteca 4 

17. Ştefan M. Lexicon pedagogic, , Bucureşti: Ed. 
Aramis Print, 2006 – 4ex 

Biblioteca 1 

18. Cucoş C. Pedagogie,  Iaşi: Ed. Polirom, 2006 
– 5 ex 

Biblioteca 1 

19. Joiţă E., Ilie V., Frăsineanu E. Formarea 
pedagogică a profesorului, Bucureşti: Ed. 
Didactică şi pedagogică, 2008 -  1ex 

Biblioteca 1 

20. Schaub H., Zenke K. Dicţionar de pedagogie, 
Iaşi: Ed. Polirom, 2001 – 1 ex 

Biblioteca 1 

21.. Гребенникова И. Этика и психология 
семейной жизни, Москва:Просвещение, 
1987- 1ex  

Biblioteca 1 

22. Фельдштейн  Д. Психология  
современного подростка, Москва: 
Педагогика – 1ex  

Biblioteca 5 

 

 


