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Conţinutul succint al cursului:
Modele ale învăţării şi implicaţiile lor în actul educaţional.
Conceptul de învăţare, forme ale învăţării, condiţiile învăţării, modele ale învăţării.
Motivaţia în activitatea de învăţare: perspective teoretice asupra motivaţiei.
Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului.
Factorii subiectivi in evaluarea şcolară.
Comunicarea didactică: comunicare didactică - comunicare educaţională.
Conceptul de asistenţă psihopedagogică. Principii, obiective şi conţinuturi ale activităţii de asistenţă psihopedagogică.
Fazele procesului de consiliere psihopedagogică.
Strategii aplicate în asistenţa psihopedagogică.
Obiectul si problematica Didacticii specialităţii Psihologie.
Proiectarea didactica în activitatea profesorului de psihologie.
Metode, mijloace si materiale didactice folosite în predarea psihologiei.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
va defini conceptele științifice de bază ale psihologiei educației și didacticii; va descrie specificitatea psihologică a
procesului de învăţare şi a condiţiilor pentru succesul activităţii didactice; va determina relaţia dintre conceptele
dezvoltare cognitivă şi educaţie, dezvoltare afectivă şi educaţie, dezvoltare socio-morală şi educaţie; va reda avantajele și
dezavantajele metodelor reproductive și metodelor interactive de predare din perspectiva dezvoltării personalității elevului;
va argumenta importanţa abordării diferențiate în procesul instructiv-educativ reieșind din cerințele pedagogiei moderne;
va analiza și selecta instrumentele de evaluare cele mai potrivite diverselor situații de învățare; va identifica strategiile
educaționale relevante reieșind din diversitatea cerințelor educaționale; va operaționaliza obiectivele unei activități
didactice respectând cerințele didactice moderne; va realiza o activitate didactică care sa respecte si sa ilustreze principiile
si metodologiile specifice didacticilor aplicate în diverse cicluri din învățământul preuniversitar.
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