FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Master
Designer instrucţional

PEDAGOGIA FORMĂRII ŞI SCHIMBĂRII ATITUDINILOR

2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul

Conf. univ. dr. Mirela Albulescu
Conf. univ. dr. Mirela Albulescu
1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1
Din care: 2.1 curs
1
2.1 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 2.7 curs
14 2.7 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:
3.7 Total ore studiu individual
126
3.8 Total ore pe semestru
28
3.9 Numărul de credite
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)

1
14
ore
66
30
30
2
2
0

5.1 De desfăşurare a
cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

- calculator conectat la internet, video-proiector, retroproiector, imprimantă
- acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Centrala „Lucian
Blaga”)
- acces la echipamente de fotocopiere
- calculator conectat la internet, video-proiector, retroproiector, imprimantă
- acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Centrala „Lucian
Blaga”)
- acces la echipamente de fotocopiere

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Identificarea conceptelor fundamentale utilizate în studierea atitudinilor.
 Analiza comparativă a semnificaţiilor conceptelor atitudine, valori, comportament etc. din
perspectiva diverselor teorii ale psihologiei sociale.
 Capacitatea de a sintetiza rezultatele cercetărilor ştiinţifice cu privire la formarea
atitudinilor.
 Capacitatea de a utiliza scalele în măsurarea atitudinilor.
 Capacitatea de a realiza studii de caz pe tema formării şi schimbării atitudinale.

Competenţe transversale







Exersarea şi dezvoltarea limbajului de specialitate în domeniul psihologiei sociale,
concomitent cu realizarea de conexiuni logice între conceptele definite şi realizarea de
transferuri conceptuale şi metodologic-acţionale în vederea explicitării şi fundamentării
acţiunii educaţionale;
Dezvoltarea competenţelor acţionale – de informare şi documentare, de activitate în grup,
de analiză reflexivă, critic-constructivă şi de argumentare, relaţionarea cu cei din jur şi
empatizarea cu ei, colaborarea şi lucrul în grup
Susţinerea permanentă şi responsabilă a comunicării eficiente (verbală şi scrisă), bazată pe
receptare şi ascultare activă şi critică, reflecţie personală şi colectivă, formalizare de idei
proprii, asertivitate, argumentare;
Competenţe metodologice: luarea de notiţe, sistematizarea, ordonarea, etc.; formularea de
subiecte de cercetare teoretico-fundamentală şi practic-aplicativă; formularea de situaţiiproblemă şi rezolvarea lor; redactarea de texte.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice





Însuşirea de competenţe practice privind tema formării şi schimbării
atitudinale.
Familiarizarea cu principalele repere teoretice din domeniul studiului
atitudinilor;
Formarea deprinderilor de utilizare a tehnicilor şi metodelor de lucru

specifice activităţilor de măsurare a atitudinilor;


Utilizarea conceptelor, teoriilor şi principiilor specifice psihologiei
sociale ca instrument pentru dezvoltarea individuală;



Dezvoltarea abilităţilor de realizare a unor studii de caz pe tema
formării şi schimbării atitudinale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Modul 1. Clarificări terminologice: ideologie,
atitudini, valori, comportament.

Metode de predare
Prelegere participativă

Modul 2. Conceptul de “atitudine socială”.

Prelegere participativă

Modul 3. Tipuri de atitudine. Structura şi funcţiile
atitudinilor sociale.

Expunere
Prelegere

Modul 4. Formarea atitudinilor. Teorii
psihosociologice ale schimbării atitudinale.
Modul 5. Teoria stimul – răspuns, teoria întăririi.
Explicarea succesului şi a eşecului.

Prelegere interactivă

Modul 6. Măsurarea atitudinilor. Probleme referitoare
la măsurarea atitudinilor.

Expunere
Exemplificare
Exerciţiul
Prelegere interactivă

Observaţii
Valorificarea
experienţelor
de viaţă
socială şi
personală ale
studenţilor,
precum şi a
cadrului
didactic

Prelegere interactivă

Modul 7. Schimbare socială şi schimbare atitudinală.
Mecanisme comportamentale. Mecanisme afective.
Persuasiunea.
Bibliografie:
Alfred Adler, Psihologia şcolarului greu educabil, Editura IRI, Bucureşti, 1995
Gordon W. Allport, Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică Şi Pedagogică, Bucureşti,
1991
Ion Dafinoiu, Mecanisme şi strategii ale persuasiunii, în Adrian Neculau, coordonator, Psihologie socială,
Aspecte contemporane POLIROM, Iaşi, 1996
Mihai Golu, Fundamentele psihologiei, Editia a V-a, vol. I, Editura Fundaţiei România de mâine, 2007
Ioan Radu et colab, Psihologie socială, Editura EXE SRL, Cluj- Napoca, 1994.
Vasile Cernat, Psihologia stereotipurilor, Editura Polirom, Iaşi, 2005.

Charles Larson, Persuasiunea, Receptare şi responsabilitate, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
Tim O’Sullivan et allii, Concepte fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiiile culturale, Editura
Polirom, Iaşi, 2001.
8.2 Seminar / laborator
Relaţia atitudine – comportament

Metode de predare
Dezbatere
Brainstorming
Învăţarea prin descoperire

Raportul valoare-atitudine.

Observaţii

Relaţia atitudini – sentimente.
Teoria autopercepţiei (Daryl Bem). Auto- şi hetero- Controversă academică
atribuire.
Teoria judecăţii sociale.

Expunerea
Dezbatere

Teoria echilibrului.
Atribuirea de cauzalitate internă şi externă.

Învăţarea bazată pe proiect

Propagarea şi formarea atitudinilor.
Emoţiile şi
modelelor.

schimbarea

atitudinii.

Procesarea Brainstorming
Dezbatere

Bibliografie:
Boza, M., Atitudinile sociale şi schimbarea lor, Editura Polirom, Iaşi, 2010
Doise, W., Deschamps, J.C., Mugny, G., Psihologie socială experimentală, Editura Polirom, Iaşi, 1996
Radu, I., (coord.), Psihologie socială, Editura EXE, Cluj-Napoca, 1994
Neculau, A., (coord.), Psihologie câmpului social. Reprezentările sociale, Editura Polirom, Iaşi, 1997
Neculau, A., (coord.), Psihologie socială. Aspecte contemporane, Editura Polirom, Iaşi, 1996
Chelcea, S., Iluţ, P., Enciclopedie de psihosociologie, Editura Economică, Bucureşti, 1997
Bourhis, R., Leyens, J.F. (coord.), Stereotipuri, discriminare şi relaţii intergrupuri, Editura Polirom, Iaşi,
1997
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Programul pregătirii academice în cadrul acestei discipline este realizat în concordanţă cu aşteptările
grupurilor-ţintă
Cunoştinţele studenţilor cu privire la studiul atitudinilor vor fi abordate din perspectiva unei analize a
posibilităţilor de dirijare şi modelare a personalităţii, în acord cu nevoile pieţei muncii şi aşteptările
angajatorilor, precum şi ale societăţii.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

Participare nemijlocită la
activitatea didactică
Referinţe din notiţele de la
curs şi din recomandările
bibliografice
Valorificarea experienţei
personale
Capacitatea de transpunere
în practică a conţinuturilor
teoretice

Fişă de observaţie curentă

20%

Evaluare orală

30%

Prezentare referate

10%

Prezentare portofoliu
personal – aplicarea unor
scale pentru măsurarea
atitudinilor
Studii de caz

10%

Originalitatea manifestată
de student în abordarea
studiilor de caz privind
schimbarea atitudinală
10.6 Standard minim de performanţă
 delimitări conceptuale de specialitate
 operaţionalizarea termenilor-cheie
 susţinerea a cel puţin un referat sau studiu de caz în faţa colegilor

14.04.2017

30%

