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I. Preliminarii 

Psihologia vârstelor este o ramură aparte și relativ recentă în domeniul psihologiei. Ea se ocupă de 

schimburile comportamentale care apar de-a lungul vieții individului, răspunzând la întrebări cum ar fi: 

„Cum ne comportăm?”; „De ce?”; „Care sunt diferențele față de același tip de comportament al aceluiași 

individ, aflat la un alt stadiu de dezvoltare. Psihologia vârstelor descrie modificările comportamentelor 

atât în mod analitic, cât și global, de la simțuri și până la interacțiunile cu ceilalți. Este domeniul 

psihologiei, care are în vedere o largă varietate a schimbărilor, cum ar fi: schimbările fizice, cognitive, 

psihosociale. De aici rezultă interdisciplinaritatea dezvoltării umane.  

Unitatea de curs Psihologia vârstelor II promovează o viziune holistică și interacționistă asupra ființei 

umane. Se constituie ca disciplină fundamentală, care întregește pregătirea profesională a studenților la 

specialitatea Educație timpurie. Psihologia vârstelor II are ca scop continuarea studierii perioadelor de 

vârstă; de a oferi o viziune contemporană prin prezentarea principalelor perioade de vîrstă şi de a studia 

aprofundat atât domeniu copilăriei și adolescenței cât şi în domeniile conexe în vederea îmbunătățirii 

calității relațiilor interumane în general şi capătă accente imperative în cazul executării profesiei de 

conducător muzical. 

În cadrul cursului se vor studia problemele dinamismului şi evoluției în viața umană, repere 

psihogenetice  şi  psihodinamice,  stadiile  dezvoltării  psihice,  ciclurile  dezvoltării  psihice, problema 

corelației dezvoltării psihice şi instruirii, a corelației dezvoltării psihice şi comunicării,se studiază 

conceptul de dezvoltare psihică, se efectuează o analiză concretă a procesualității ontogenetice cu 

evidențierea decalajelor: transversal şi orizontal. Se  studiază  factorii  devenirii  ființei  umane,  

modelele  şi  teoriile  dezvoltării  psihice. Profund  sunt  studiate   particularitățile  psihice  ale vârstelor:  

perioada elevului de vârsta școlară mică, a preadolescentului, adolescentului, vârstele  adulte  şi vârstele  

de  involuție. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru pregătirea profesională 

Progresele omenirii, cât şi regresele acesteia sunt determinate de oamenii însăşi. De asemenea, atunci 

când privim omul ca ființă socială prin excelență, indiferent de profesia, locul de muncă, organizarea 

familială, mediul şi nivelul de trai, omul trăieşte printre alți oameni. Prin urmare înțelegerea naturii 

personalității umane devine un factor esențial atît în cunoaşterea de sine, dar şi în cunoaşterea celorlalți. 

Aceste rațiuni relevă necesitatea studierii Psihologiei vârstelor. 

Unitatea de curs se adresează îndeosebi elevilor de la specialitatea educație timpurie care studiază 

psihologia și pedagogia, care prin natura studiilor lor sau a preocupărilor profesionale sunt interesați de 

domeniul psihologiei vârstelor. Fiind un studiu de inițiere în domeniul psihologiei vârstelor, cursul de 

față îl introduce pe elev  în acest domeniu prin prezentarea noțiunilor fundamentale, oferă o viziune 

contemporană prin prezentarea principalelor teorii ale dezvoltării şi deschide drumul studierii 

aprofundate atât în domeniul respectiv, cât şi în domeniile conexe. 

Unitatea de curs Psihologia vîrstelor a debutat  cu prezentarea principalelor teorii care fundamentează 

domeniul, și continuă cu teorii care se regăsesc punctual în studiul dezvoltării pe vârste pe parcursul 

capitolelor. Această manieră de abordare permite compararea punctelor de vedere teoretice şi o viziune 

integrată asupra dezvoltării umane. Alături de dezvoltarea pe coordonatele de vârstă, sunt cuprinse şi 

abordări secvențiale pe procese, acolo unde perioada respectivă de vârstă impune o tratare mai extinsă.  
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III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competențele profesionale ale absolvenților evidențiază capacitatea de a integra cunoştințele teoretice 

cu deprinderile practice în realizarea activității profesionale şi a obține performanțe descrise în 

calificarea profesională. Competențele profesionale specifice disciplinei sunt: 

CS1.  Definirea conceptelor de bază cu care operează psihologia vârstelor. 

CS2. Cunoaşterea bazelor teoretice şi metodologice ale cursului. 

CS3. Recunoaşterea identității  psihologice a etapelor ontogenetice aferente copilului (de la concepție 

până la moarte). 

CS4. Înțelegerea aspectelor esențiale ale fiecărei orientări teoretice relevante în aria psihologiei vârstelor 

şi implicațiile lor practic-aplicative. 

CS5.  Soluționarea cazurilor reale din  societate, axate pe cunoștințele teoretice. 

CS6. Aplicarea  aparatul  terminologic  al disciplinei psihologia vârstelor. 

CS7. Observarea  diferențelor de vârstă şi individuale întâlnite în diferite perioade ontogenetice. 

CS8. Formularea  utilității psihologiei vârstelor în propria formare profesională. 

CS9. Proiectarea  strategiilor  valide  de  cercetare  a  particularităților  dezvoltării  psihice  la  diferite 

perioade ontogenetice. 

CS10. Reflectarea  ponderii studierii disciplinei în cunoașterea dezvoltării ontogenetice a personalității. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

 

VIII 

 

90 

 

30 

 

20 

 

40 

 

Examen 

 

3 
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V. Unităţile de învăţare 

 

Unitatea de competenţă Unitatea de conţinut 

1.  Perioada pubertăţii 

UC1.1 Precizarea principalelor caracteristici și particularități anatomo-

fiziologice specifice vârstei.  

UC1.2 Descrierea caracteristicilor proceselor psihice la vârsta pubertății. 

UC1.3 Identificarea nivelului de structurare şi manifestare a personalității 

puberului. 

1.1 Particularitățile generale ale vîrstei preadolescente. Specificul 

crizei psihologice. 

1.2 Activitatea de învătământ.  

1.3 Dezvoltarea proceselor psihice la vârsta  pubertară. 

1.4 Formarea personalității puberului. 

2. Vârsta adolescenţei 

UC2.1  Prezentarea aspectelor caracteristice ale vârstei adolescenței. 

UC2.2 Ilustrarea parcursului dezvoltării  proceselor psihice la vârsta 

adolescentă. 

UC2.3 Evidențierea specificului formării personalității adolescentului. 

2.1 Caracteristica generală a vârstei. Dezvoltarea anatomo-fiziologică. 

2.2 Particularitățile dezvoltării proceselor psihice la vârsta 

adolescentă. 

2.3 Formarea personalității adolescentului. 

2.4 Orientarea socială și autodeterminarea adolescenților 

3. Perioada tinereţii 

UC3.1 Prezentarea aspectelor caracteristice ale  perioadei  tinereții. 

UC3.2 Identificarea aspectelor caracteristice ale cogniției şi învățării în 

perioada tinereții. 

UC3.3 Descrierea întregului parcurs al dezvoltării personalității la vârsta 

tinereții. 

 

3.1 Caracteristici generale ale vârstei. 

3.2 Structurarea la nivel intelectual. 

3.3 Caracteristicile personalității tânărului. 
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4. Perioada maturităţii 

UC4.1 Cunoaşterea aspectelor generale ale perioadei maturității. 

UC4.2 Generalizarea  aspectelor caracteristice cogniției  în perioada 

matură. 

UC4.3  Identificarea nivelului de manifestare a personalității maturului. 

 

4.1 Caracterizare generală a vârstei. Caracteristici psihofiziologice şi 

relația cu dinamica identității. 

4.2 Aspecte caracteristice ale cognitiei şi învățării în perioada 

maturității. Invatarea permanenta. 

4.3 Caracteristici ale personalității maturului. 

5. Perioada bătrâneţii 

UC5.1 Prezentarea aspectelor caracteristice ale  perioadei  bătrâneții. 

UC5.2 Identificarea problemelor  de natură psihoafectivă şi 

comportamentală  ale perioadei  bătrâneții. 

5.1 Regresia biologică  

5.2 Probleme de natură psihoafectivă şi comportamentală. 

5.3 Problematica retragerii din viața activă. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1 Perioada pubertății 18 6 4 8 

2 Vârsta adolescenței 18 6 4 8 

3 Perioada tinereții 18 6 4 8 

4 Perioada maturității 18 6 4 8 

5 Perioada bătrâneții 18 6 4 8 

 Total 90 30 20 40 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 

individual 

Produse de elaborat Modalităţi de 

evaluare 

Termini de 

realizare 

1.  Perioada pubertăţii. 

Dezvoltarea proceselor 

psihice la vârsta 

pubertară. Formarea 

personalității puberului. 

Harta conceptuală: 

Prezentarea și descrierea elementelor 

principale ale cogniției la vârsta 

pubertară. 

 

Comunicare 

orală 

Prezentare  

 

 

Săptămâna 1 

Preadolescentul “dificil”. 

Implicații și strategii 

educative. 

Plan indi idualizat: Lucrul  individual  cu 

un preadolescent dificil. 

Prezentarea 

orală 

Săptămâna 2 

2. Perioada adolescenţei. 

Caracteristica generală a 

vârstei. Dezvoltarea 

anatomo-fiziologică. 

Particularitățile dezvoltării 

proceselor psihice la 

vârsta adolescentă. 

Proiect: 

Caracteristica generală a vîrstei. 

Dezvolatea anatomo-fiziologică. 

Particularitățile dezvoltării fenomenelor 

psihice la vîrsta adolescentă. 

Prezentare 

orală și scrisă 

Săptămâna 3 

Formarea personalității Investigaţie: Implicații și remedii Comunicare Săptămâna 4 
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adolescentului. 

Orientarea socială și 

autodeterminarea 

adolescenților 

 

educaționale. 

Enumerați ,,pericolele,, ce pândesc 

adolescența și cum pot fi ele prevenite.  

orală. 

Prezentare 

4. Perioada tinereţii 

Problemele dezvoltării 

familiei tinere.  

Eseu : 

Consecințele divorțului asupra 

partenerilor și asupra copiilor. 

 

Prezentarea 

orală și scrisă 

Săptămâna 6 

5. Perioada maturităţii 

Aspecte caracteristice ale 

cognitiei şi învățării în 

perioada maturității.  

Caracteristici ale 

personalității maturului. 

 

Harta conceptuală: 

Evidențiați aspectele caracteristice ale 

acestui stadiu. 

Comunicarea 

orală și scrisă 

Săptămâna 7 

Evenimentele de viață 

stresante și măsurarea 

stresurilor vieții în această 

perioadă. 

Studiu de caz : 

Impactul psihologic al șomajului 

Elaborarea 

concluziilor 

Săptămâna 8 

6. Perioada bătrâneţii 

Probleme de natură 

psihoafectivă şi 

comportamentală. 

Problematica retragerii din 

viața activă. 

Investigaţie: 

Prezentați aspectele caracteristice 

perioadei  bătrâneții. 

Masa discuției 

 

Săptămâna 9 

Problemele social –

economice ale bătrîneții. 

Referat : 

Impactul psihologic al pensionării. 

 

Prezentarea 

referatelor 

Săptămâna 10 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

 

1. Perioada pubertăţii. 

 Criza de vârstă. 

2. Perioada adolescenţei. 

 Evidențierea specificului orientării şcolare şi profesionale a adolescentului. 

3. Perioada tinereţii. 

 Problemele tinerii familii. 

 Probleme speciale a tânărului. 
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4. Perioada adultă. 

 Criza de vârstă. 

5. Perioada bătrâneţii. 

 Criza de vârsta în timpul stadiului terminal. 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

 Rețeaua de discuții 

 Metoda Discuție – panel 

 Metoda  Оnvățarea reciprocă 

 Metoda proiectului 

  Metoda: Joc de rol 

  Masa rotundă   

 Expoziția de muzeu 

 Metoda  SINELG  

 Știu/Vreau să știu/Am оnvățat 

 Ghidul de anticipație 

 Metoda 3 -6- 3 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

În  urma studierii acestui curs elevii vor da dovadă de următoarele competențe: 

 Definirea conceptelor de bază cu care operează psihologia vârstelor; 

 Identificarea actualității și importanței disciplinei ,,Psihologia vârstelor” în propria formare profesională;  

 Recunoaşterea identității  psihologice a etapelor ontogenetice aferente copilului (de la concepție până la 

moarte); 

 Cunoaşterea bazelor teoretice şi metodologice ale cursului;   

 Înțelegerea aspectelor esențiale ale fiecărei orientări teoretice relevante în aria psihologiei vârstelor şi 

implicațiile lor practic-aplicative. 

  Vor putea aplica aparatul  terminologic  al disciplinei psihologia vârstelor оn activitățile practice; Оn 

baza observării  diferențelor de vârstă și individuale оntâlnite оn diferite perioade ontogenetice vor 

proiecta  strategiile  valide  de  cercetare  a  particularităților  dezvoltării  psihice  la  diferite perioade 

ontogenetice. 

 Viitorii pedagogi vor fi capabili să elucideze  abilitățile de comunicare eficientă cu implicarea 

principiilor psihologiei vârstelor; 

  Vor demonstra abilitatea de a reflecta referitor asupra  ponderii studierii disciplinei оn cunoașterea 

dezvoltării ontogenetice a personalității; 

  În urma cursului studiat vor generalizarea  responsabilitățile față  de  educația  tinerei  generații,  

fundamentată  pe  noile achiziții ale științei. 
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Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
Crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Proiect elaborat  Validitatea proiectului – gradul în care acesta acoperă 
unitar și coerent, logic și argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului – felul în care au fost 
evidențiate conexiunile și perspectivele 
interdisciplinare ale temei, competențele și abilitățile 
de ordin teoretic și practic și maniera în care acestea 
servesc conținutului științific. 

 Elaborarea și structura proiectului – acuratețea, 
rigoarea si coerenta demersului științific, logica și 
argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, 
bogăția și varietatea surselor de informare, relevanța 
și actualitatea acestora, semnificația datelor 
colectate s.a. 

 Creativitatea – gradul de noutate pe care-l aduce 
proiectul in abordarea temei sau în soluționarea 
problemei. 

2. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența și logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate și de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

3. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 
în cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 
din textul inițial. 

4. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 
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Nr. 
Crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

 Textul rezumatului este concis și structurat logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 
în cauză. 

 Fidelitatea: înțelegerea esențialului și reproducerea 
lui, nu trebuie să existe contrasens. 

 Coerența: rezumatul are o unitate și un sens 
evidente, lizibile pentru cei care nu cunosc textul 
sursă. 

 Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea 
argumentelor sunt clare şi evidente. 

 Angajamentul autorului, aptitudine critică corect 
evaluată şi transpusă. 

 Respectarea modalităților de enunțare a textului 
sursă: rezumatul este o oglindă micșorată dar fidelă 
textului sursă. 

 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este 
un colaj de citate. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: ¼ 
din textul inițial. 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare 
logică a ideilor, 

 frazelor, paragrafelor textului. 

 Text formatat citeț, lizibil. Plasarea clară în pagină. 

5. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 
acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 
rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 
analizat de caz. 

 Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și 
formularea. 

 Logica sumarului. 

 Referință la programe. 

 Completitudinea informației și coerența între subiect 
și documentele studiate. 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 

 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 
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Nr. 
Crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

adaptarea conținutului. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 
acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 
rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 
analizat de caz. 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Cerinţe faţă de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Sală de clasă. 

Proiector. 

Suport de curs. 

Caiete. 

Tablă 

Pentru orele practice Materiale didactice. 

Conexiune Internet. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
Crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Ig. Racu, Psihologia dezvoltării şi psihologia pedagogică, 

Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, 2007. 

Biblioteca instituției 

2.  G. Vlas, Psihologia vârstelor și pedagogică, Chișinău, 

1992. 

Biblioteca instituției 

3. Tinca Crețu, Psihologia vârstelor, Polirom, 2009. Biblioteca instituției 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

4. M.Zlate, P. Golu,  Psihologia copilului, Manual pentru 

clasa a XI-A- școli normale.  Editura Didactică și 

Pedagogică, Bucureşti, 1998. 

Internet 
 

5. M.Zlate, Psihologia vârstelor, Editura Didactică și 

Pedagogică, Bucureşti, 1993. 

Internet 

6. Silvia Briceag, Psihologia vârstelor. Curs universitar, Bălți 

2014 

Internet 
 

7. Emilia Albu, PSIHOLOGIA VÂRSTELOR. Universitatea 

„Petru Maior” Târgu-Mureş DEPARTAMENTUL I.F.R.D., 

2007 

Internet 
 

8. Grațiela Sion , PSIHOLOGIA VÂRSTELOR. Editura fundației 

românia de mâine, Bucureşti, 2003. Universitatea SPIRU 

HARET. 

Internet 
 

9. 
Curriculum pentru educație timpurie, Aprobat la Consiliul 

Național pentru Curriculum (Ordinul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării nr. 1699 din 15 noiembrie 

2018). 

Biblioteca Colegiului  

 

 

 


