
  FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei 
1.4 Domeniul de studii Științe ale Educației 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Consiliere școlară și asistență psihopedagogică 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Modele și tehnici de dezvoltare personală și socială 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr.  Cuc Maria Claudia 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr.  Cuc Maria Claudia 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DC 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 2 
Examinări  6 
Alte activităţi: Nu este cazul. 0 
3.7 Total ore studiu individual 108 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 
 

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a cursului  Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice 
desfăşurate în spirit activizant, problematizant, dar și  practic-
aplicativ. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 
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 Competenţe privind iniţierea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere şcolară şi 
asistenţă psihopedagogică în unităţile şcolare, în probleme de cunoaştere ale elevilor 
și de  adaptare a acestora la cerinţele şcolare și sociale  

 Competenţe  de iniţiere şi realizare a programelor de orientare şcolară şi asistenţă 
psihopedagogică pentru elevi în domeniul de studiu: dezvoltare personală și socială 

 Competenţe  de consiliere a părinţilor în probleme privind înţelegerea şi aplicarea 
principiilor de inter-relaţionare funcţională  cu copilul 

 Competenţe privind iniţierea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere şcolară şi 
asistenţă psihopedagogică în unităţile şcolare, în probleme de dezvoltare personală a 
elevilor  în termeni de valori şi obiective personale 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 
 Dezvoltarea personală și profesională continuă, bazată pe analiza reflexivă a propriei 

activități profesionale 
 Dezvoltarea atitudinilor și comportamentelor reziliente și de suport în asistarea 

psihopedagogică a copiilor, adolescentilor și familiilor, precum și a cadrelor 
didactice 

 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 
desfăşurării activității de consiliere școlară și asistență psihopedagogică 
 

 

 
 
 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
 
Structurarea cursului este graduală, 
de la simplu la complex, de la 
abordări teoretico-explicative la 
abordări ilustrative, pragmatice şi 

  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Formarea competenţelor necesare  cunoaşterii principalelor 
demersuri şi a principalelor metode şi instrumente de evaluare 
psihopedagogică  în  domeniul de studiu 

 
 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 
 Dobândirea de cunoştinţe privind modele de intervenţie specifice 
 Implementarea eficientă a  planului individual de dezvoltare 

personală și socială 
 Capacitatea de a realiza cercetare psihopedagogică în domeniu 
 Promovarea conceptului de responsabilizare, ca şi finalitate 

majoră a responsabilităţii profesionale și sociale 
 



explicative. 
  
1. Introducere în dezvoltarea 
personală-delimitări personale 
 

Dezbatere 
Prelegerea interactivă 
Conversaţia euristică 
Explicaţia 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 

Munca în grup 
Exemple oferite de 
masteranzii care lucrează în 
învăţământ 
Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale masteranzilor 

2. Autocunoaştere şi dezvoltare 
personală – condiţii de succes în 
viaţa personală 

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Explicaţia 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale masteranzilor 
Munca în grup 
Exemple oferite de 
masteranzii care lucrează în 
învăţământ 
 

3. Înțelegerea și aplicarea teoriilor 
privind dezvoltarea personală  și 
socială 

Dezbatere 
Prelegerea interactivă 
Conversaţia euristică 
Explicaţia 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 

Munca în grup 
Exemple oferite de 
masteranzii care lucrează în 
învăţământ 
Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale masteranzilor 

4. Cunoașterea de sine și imaginea 
de sine 

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Studiu de caz 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Munca în grup 
 

5. Comunicarea și relaționarea 
interpersonală 

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Studiu de caz 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Dezbatere 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale masteranzilor 
Munca în grup 
Exemple oferite de 
masteranzii care lucrează în 
învăţământ 

6. Emoțiile și mecanismele de 
apărare/ adaptare 

Munca în grup 
Exemple oferite de 
studenţii care lucrează în 
învăţământ 
 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Munca în grup 

7. Stresul și managementul stresului Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Controversă academică 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Munca în grup 
 

8. Emoțiile și arta discursului public  Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Controversă academică 

Munca în grup 
Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
 

 
9. Utilizarea tehnologiei în 
planificarea dezvoltării  personale  

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Studiu de caz 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Controversă academică 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale masteranzilor 
Munca în grup 
 

10. Intervenții în dezvoltarea Prelegere interactivă Trecerea în revistă a 



personală și socială Controversă academică 
Studiu de caz 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Dezbatere 

achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Munca în grup 
 

11. Elaborarea, implementarea și 
evaluarea programelor și serviciilor 
de dezvoltare personală  și  socială 
 

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Studiu de caz 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Controversă academică 

Munca în grup 
Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Exemple oferite de 
masteranzii care lucrează în 
învăţământ 

12. Aspecte etice privind 
intervențiile în dezvoltarea personală 
și socială  
 
 

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Studiu de caz 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Dezbatere 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale  
Munca în grup 
Exemple oferite de 
masteranzii care lucrează în 
învăţământ 
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Zlate, Mielu, (2002), Tratat de psihologie organizaţional – managerială, vol. I, Editura Polirom, 
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8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
 
Structurarea cursului este graduală, 
de la simplu la complex, de la 
abordări teoretico-explicative la 
abordări ilustrative, pragmatice şi 
explicative. 

  

 1. Metode și tehnici de consiliere 
pentru  dezvoltarea personală și 
socială 
 
 
 
 
 

Exerciţiul,  
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare, 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete, joc de 
rol, 

Dezbatere bazată pe scurte 
eseuri repartizate spre pregătire 

2. Metode de autocunoaștere 
 
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete, joc de 
rol, 

Dezbatere bazată pe scurte 
eseuri repartizate spre pregătire 

3. Modalități de identificare a 
valorilor personale 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete, joc de 
rol, 

Dezbatere bazată pe scurte 
eseuri repartizate spre pregătire 

4. Metode și tehnici de gestionare 
eficientă a emoțiilor / coping 
dezadaptativ 
 
 
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete, joc de 
rol, 

Studii de caz pregătite de 
masteranzi 

5. Imaginea de sine 
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete, joc de 
rol, 

Dezbatere bazată pe scurte 
eseuri repartizate spre pregătire 

6. Optimizarea moțivațională 
 
  
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare, 
joc de rol, 

Studii de caz pregătite de 
masteranzi 

7. Indicatori ai comportamentului 
simulant 
 
  
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete, joc de 
rol, 

Exerciţiu în baza unui studiu de 
caz pregătit de fiecare 
masterand 

  Dezbatere bazată pe scurte 



8. Strategii comportamentale: 
învățarea modului de planificare și 
organizare a programului zilnic 
 
 
 

Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete, joc de 
rol, 

eseuri repartizate spre pregătire 

9. Rezolvarea de probleme –
componentă fundamentală a 
dezvoltării personale. 
Plan de rezolvare a problemelor 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete, joc de 
rol, 

Exerciţiu în baza unui studiu de 
caz pregătit de fiecare 
masterand 

10. Modalități de optimizare a 
relațiilor interpersonale 
 
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete, joc de 
rol, 

Studii de caz pregătite de 
masteranzi 

11. Modalități de eficientizare a 
discursului public.  
Pregătirea și susținerea unui discurs 
public 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete, joc de 
rol, 

Studii de caz pregătite de 
masteranzi 

12. Instrumente și tehnici de 
promovare personală. Plan de 
dezvoltare personală   
 
 
   

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete, joc de 
rol, 

Exerciţiu în baza unui studiu de 
caz pregătit de fiecare 
masterand 

13. Conflicte, complexe, frustrări și 
stres - specifice procesului de 
consiliere educațională 
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Exerciţiu în baza unui studiu de 
caz pregătit de fiecare 
masterand 

14. Aspecte etice privind 
intervențiile în dezvoltarea personală 
și socială  
 
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Dezbatere bazată pe scurte 
eseuri repartizate spre pregătire 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 aplicarea modelelor şi ideilor pedagogice în instituţiile şcolare şi instituţiile de învăţământ 
special 

 abordarea  şi modelarea educaţiei din perspectivă problematicii sociale 
 promovarea ideilor  pedagogice în contexte educative şi didactice 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Participare nemijlocită la 

activitatea didactică 
Evaluare pe parcurs 10% 

Valorificare experienţă 
personală 

Evaluare pe parcurs 10%  

 
    
 

  

    
10.5 Seminar/laborator Elaborarea unui 

portofoliu care să 
conţină: Prezentarea 
unui articol de 
specialitate; un studiu de 
caz; redactarea unui 
discurs public; 
elaborarea unui plan de 
dezvoltare personală; un 
proiect de cercetare. 
 
 
 
 
 

Colocviu 70% 

  10% oficiu 
    
10.6 Standard minim de performanţă 

 delimitări conceptuale de specialitate 
 operaţionalizarea termenilor-cheie 
 susţinerea a cel puţin un referat sau proiect de cercetare în faţa colegilor 
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