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Conţinutul succint al cursului:
Acest curs va constitui formarea fundamentala in domeniul psihologiei dezvoltarii. Cursul urmareste sa descrie si sa explice
multidisciplinar modul in care variaza comportamentul uman de a lungul existentei. Studentii vor dobandi atat cunostinte de ordin
teoretic, cat si abilitati practice cum ar fi abilitatea de-a observa comportamentul uman din perspective proceselor de dezvoltare care
se deruleaza la o anumita varsta; abilitatea de-a gandi un design de cercetare centrat pe intelegerea unor diferente de varsta.
Teorii ale dezvoltarii umane. Istoria aparitiei si dezvoltarii psihologiei etative. Concepţiile iniţiale despre formarea personalităţii în
ontogeneză. Teoria educatiei functionale E.Claparede. Teoria cresterii intelectuale(adaptarii)James Baldwin. Stadiile de dezvoltare
morală în viziunea lui L. Kohlberg. Teoria atasamentului Bowlby.
Aspecte diferentiale ale dezvoltarii umane. Perspectiva psihanalitica. Teoria invatarii sociale. Perspectiva cognitiva. Teoria
socioculturala a lui L. Vigotskii. Teoria dezvoltarii umanista: A. Maslow, C. Rojers, Kegan.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe : va poseda terminologia specifică
in domeniul psihologiei diferentiale umane;sa cunoasca abordările teoretice de bază ale psihologiei diferentiale umane, care permit
explicarea caracteristicilor de dezvoltare a personalității în diferite etape ale ontogenezei;sa cunoasca metodele de studiu ale
personalității în diferite stadii de dezvoltare ontogenetică, condițiile de diferențiere pentru cercetare; sa identifice factorii principali a
domeniuui psihologiei dezvoltarii diferentiale umane ca stiinta; sa descrie factorii ce au contribuit la devenirea psihologiei diferențiale
ca știință de sine stătătoare;sa descrie etapele psihologiei diferentiale umane și sa stabileasca vectorii de dezvoltare în stadiul actual;
sa compara fenomenele psihice si psihosociale din perspectiva diferitor teorii in domeniul psihologiei dezvoltarii umane; sa formeze
imaginea unui psiholog profesionist cu cunoștințe profunde și experiență în domeniul de cunoaștere a esenței psihicii umane în raport
cu stadiile de dezvoltare în ontogeneza;sa se străduiasca să atingă cel mai înalt nivel de profesionalism, prin dezvoltare a toleranței și
a înțelegerei; a avea capacitatea de a lua decizii independente și de-a si asuma responsabilitate de consecintele posibile; sa faca
distinctie între cunoștințele științifice strict teoretice de pseudoștiință și populism; sa se autodezvolte, in domeniul profesional, fiind
informat in tehnologii informationale modern; sa fie deschisi la dezvoltarea gândirii critice, să se cunoască și să se adapteze
problemelor neexaminate interne pentru a preveni subiectivism în procesul de cercetare și de a lucra cu clientul, ținând cont de vârsta
lui psihologică, emoțională și socială.
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