
FIŞA DISCIPLINEI  

Dezvoltare şi sănătate mintală în copilăria timpurie (0-3 ani) 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii II 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Masterat 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Dezvoltare şi sănătate mintală în copilăria timpurie (0-3 ani) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Profesor dr. Oana Benga 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Profesor dr. Oana Benga 

Cercetător dr. Georgiana Susa - Erdogan 

2.4 Anul de 

studiu 

1 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

Evaluare  

finală, 

proiect 

semestrial, 

evaluare 

pe 

parcurs. 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 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 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 2 

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Înscrierea la acest curs este condiţionată de parcurgerea următoarelor 

discipline: Dezvoltarea copilului: caracteristici şi mecanisme, 

Ştiinţe cognitive aplicate,  Promovarea sănătăţii mintale la copii şi 

adolescenţi. 



4.2 de competenţe  Cunoaşterea principalilor factori şi a principalelor mecanisme care 

determină dezvoltarea copilului, de la naştere până în preadolescenţă 

 Înţelegerea relevanței particularităţilor de dezvoltare ale copilului 

pentru proiectarea unor intervenţii specifice fiecărui segment de vârstă 

 Utilizarea metodelor, paradigmelor şi design-urile specifice 

domeniului  

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Calculator conectat la Internet 

 Videoproiector 

 Imprimantă 

 Acces la resurse bibliografice (ex. abonament la Biblioteca Centrală 

“Lucian Blaga”) 

 Acces la echipamente de fotocopiere 

 Loc de desfăşurare: Institutul de Psihologie, str. Republicii nr. 37 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Calculator conectat la Internet (pentru a putea accesa bazele de date şi 

resursele electronice suplimentare) 

 Videoproiector 

 Imprimantă 

 Acces la echipamente de fotocopiere 

 Loc de desfăşurare: Institutul de Psihologie, str. Republicii nr. 37 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 
CUNOŞTINŢE 

 

- Înţelegerea conceptului de sănătate mintală a sugarului şi copilului mic, conform celor mai 

recente abordări teoretice din domeniu (C 1.1) 

- Cunoaşterea detaliată a caracteristicilor de  dezvoltare ale copiilor de 0-3 ani, din perspectiva 

modelelor teoretice şi empirice relevante (C 1.2) 

- Identificarea problemelor de sănătate mintală în dezvoltarea timpurie, prin prisma factorilor de 

vulnerabilitate versus rezilienţă (C 2.2) 

 

ABILITĂŢI 

 

- Reflecţia critică asupra diferenţelor interindividuale la vârste timpurii, din perspectiva tipic 

versus atipic în dezvoltare (C 2.4) 

- Proiectarea unor strategii de intervenţie timpurie la nivelul copilului,  familiei şi comunităţii 

(C 4.3)     

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 - Înţelegerea implicaţiilor etice ale evaluării şi diagnosticului precoce, în termeni de dezvoltare 

normativă versus dezvoltare atipică/psihopatologie 

- Identificarea şi operarea cu informaţii din surse validate ştiinţific relativ la dezvoltarea copilului  

- Proiectarea unei cercetări proprii (fundamentale sau aplicative) în domeniul dezvoltării timpurii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 Sănătatea mintală în dezvoltarea timpurie: 

conceptualizare, factori de vulnerabilitate versus 

rezilienţă  

Prelegere interactivă 

Descoperire dirijată 

 

Bibliografie: Moran Finello, 

K. (2005).  The Handbook of 

Training and Practice in 

Infant and Preschool Mental 

Health.  (cap. 1). 

Greenspan, S. I., Wieder, S. 

(2006). Infant and Early 

Childhood Mental Health: A 

Comprehensive, 

Developmental Approach to 

Assessment and Intervention. 

American Psychiatric Pub 

(cap. 1 şi 2). 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Familiarizarea cu problematica dezvoltării copilului în perioada 0-3 

ani, din perspectiva promovării sănătăţii mintale timpurii 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Cunoaşterea aprofundată a particularităţilor dezvoltării tipice în 

perioada 0-3 ani 

 Identificarea factorilor de risc, precum şi a factorilor de rezilienţă 

pentru psihopatologia infantilă 

 Familiarizarea cu strategii de prevenţie şi intervenţie precoce, în 

scopul promovării sănătăţii mintale timpurii 

http://www.amazon.com/Handbook-Training-Practice-Infant-Preschool/dp/0787969710/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=books&qid=1237554051&sr=1-11
http://www.amazon.com/Handbook-Training-Practice-Infant-Preschool/dp/0787969710/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=books&qid=1237554051&sr=1-11
http://www.amazon.com/Handbook-Training-Practice-Infant-Preschool/dp/0787969710/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=books&qid=1237554051&sr=1-11
http://www.amazon.com/Handbook-Training-Practice-Infant-Preschool/dp/0787969710/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=books&qid=1237554051&sr=1-11


 Promovarea sănătăţii mintale la 0-3 ani: principii 

de bază şi modele de succes (I) 
 

Prelegere interactivă  

Demonstraţie 

Dezbatere 

 

 Promovarea sănătăţii mintale la 0-3 ani: principii 

de bază şi modele de succes (II) 
 

Prelegere interactivă  

Demonstraţie 

Dezbatere 

 

 Relaţia părinte-copil şi dezvoltarea timpurie (I) 

 

 

Descoperire dirijată 

Prelegere interactivă 

Dezbatere 

Bibliografie: Barlow, J. 

(2009). Keeping the Baby in 

Mind: Infant Mental Health 

in Practice. London: 

Routledge. 

 Relaţia părinte-copil şi dezvoltarea timpurie:  

predictorii dezvoltării unui ataşament securizant 

 

 

Descoperire dirijată 

Prelegere interactivă 

Dezbatere 

Leerkes E.M., Su J., Calkins 

S.D.,  O’Brien M., Supple A. 

J. (2017). Maternal 

physiological dysregulation 

while parenting poses risk 

for infant attachment 

disorganization and behavior 

problems. Development and 

psychopathology, 245-257. 

Bigelow A. E., Beebe B., 

Power M., Stafford A. L., 

Ewing J., Egleson A., 

Kaminer T. (in press). 

Longitudinal relations among 

maternal depressive 

symptoms, maternal mind-

mindedness, and infant 

attachment behavior. Infant 

Behavior and Development, 

33-44. 

 

 Sănătatea mintală a părintelui şi dezvoltarea 

timpurie; impactul depresiei materne 

 

Predare dirijată 

Întrebări deschise  

Dezbatere 

Kingston D, Kehler H, 

Austin M-P, et al. (in press). 

Trajectories of maternal 

depressive symptoms during 

pregnancy and the first 12 

months postpartum and child 

externalizing and 

internalizing behavior at 

three years. PLoS ONE, 1-

19. 

http://www.amazon.com/Keeping-Baby-Mind-Infant-Practice/dp/0415442982/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1237554051&sr=1-8
http://www.amazon.com/Keeping-Baby-Mind-Infant-Practice/dp/0415442982/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1237554051&sr=1-8
http://www.amazon.com/Keeping-Baby-Mind-Infant-Practice/dp/0415442982/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1237554051&sr=1-8


 Diferenţe interindividuale în dezvoltarea tipică. 

Influenţa temperamentului 
Prelegere interactivă 

Învăţare prin sinergie 

Klein M. R., Lengua L. J., 

Thompson S.F., Moran L., 

Ruberry E. J. (2016). 

Bidirectional relations 

between temperament and 

parenting prediciting 

preschool-age children’s 

adjustment. Journal of 

Clinical Child and 

Adolescent Psychology, 1-14. 

Caracteristici de dezvoltare fizică, cognitivă, 

emoţională şi socială a copilului în primul an de 

viaţă: repere normative şi diferenţe 

interindividuale  

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

Dezbatere 

 

Se oferă repere detaliate ale 

dezvoltării (de ex., la 2 

săptămâni, la 1 lună, la 2 luni 

etc.) 

 Caracteristici de dezvoltare fizică, cognitivă, 

emoţională şi socială la 1-2 ani: repere normative şi 

diferenţe interindividuale  

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

Dezbatere 

 

Se oferă repere detaliate ale 

dezvoltării (de ex., la 12 luni, 

la 13 luni, la 14 luni etc.) 

 Evaluarea caracteristicilor de dezvoltare fizică, 

cognitivă, emoţională şi socială la 2-3 ani: repere 

normative şi diferenţe interindividuale  

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

Dezbatere 

 

Se oferă repere detaliate ale 

dezvoltării (de ex., la 25 luni, 

la 26 luni, la 27 luni etc.) 

Educaţia timpurie şi promovarea sănătăţii mintale 

la 0-3 ani 

Predare dirijată 

Dezbatere 

Kovach, B., & Da Ros-

Voseles (2008). Being with 

babies. Understanding and 

responding to infants in your 

care. Silver Spring: Gryphon 

House, Inc. 

Zero to Three (2012). Caring 

for infants & toddlers in 

groups. Developmentally 

appropriate practices. 

Washington, DC: Zero to 

Three Press. 

Probleme de sănătate mintală la 0-3 ani  

 

Prelegere interactivă 

Analiză studiu de caz 

Zeanah, C.H. (2000). 

Handbook of Infant Mental 

Health. New York: The 

Guilford Press. 

Zero to Three (2017). 

Diagnostic Classification of 

Mental Health And 

Development Disorders Of 

Infancy and Early 

Childhood: DC:0-5: 

Washington  Zero to Three. 

 Impactul intervenţiei timpurii asupra sistemului 

nervos  în dezvoltare 

 

 

Prelegere interactivă 

Demonstraţie 

Întrebări deschise 

Szyf, M., & Bick, J. (2013). 

DNA methylation: a 

mechanism for embedding 

early life experiences in the 

genome. Child development, 

84(1), 49–57. 

doi:10.1111/j.1467-

8624.2012.01793.x 

 

Proiectarea şi funcţionarea multinivelară a Predare dirijată  

http://www.amazon.com/Diagnostic-Classification-Development-Disorders-Childhood/dp/0943657903/ref=pd_bxgy_b_text_b
http://www.amazon.com/Diagnostic-Classification-Development-Disorders-Childhood/dp/0943657903/ref=pd_bxgy_b_text_b
http://www.amazon.com/Diagnostic-Classification-Development-Disorders-Childhood/dp/0943657903/ref=pd_bxgy_b_text_b
http://www.amazon.com/Diagnostic-Classification-Development-Disorders-Childhood/dp/0943657903/ref=pd_bxgy_b_text_b
http://www.amazon.com/Diagnostic-Classification-Development-Disorders-Childhood/dp/0943657903/ref=pd_bxgy_b_text_b


serviciilor de sănătate mintală pentru 0-3 ani Muncă în echipă 

8.2 Laborator Metode de predare  

 Sănătatea mintală în dezvoltarea timpurie: factori 

de vulnerabilitate versus rezilienţă  

Dezbatere 

Muncă în echipă 

 

 Programe de promovare a sănătăţii mintale 

timpurii  -  modelul Early Head Start 

 

Muncă în echipă 

Analiză studiu de caz 

 

Love, J.M.,  Chazan-Cohen, 

R., Raikes, H., & Brooks-

Gunn, J. (2013). What makes 

a difference: Early Head 

Start evaluation findings in a 

developmental context. 

Monographs of the Society 

for Research in Child 

Development, vol. 78/1.  

Rolul reflecţiei asupra propriului comportament şi 

a cogniţiilor asociate cu acesta (self-awareness) în 

promovarea sănătăţii mintale a copilului 

 

Muncă în echipă 

Joc de rol 

 

 Strategii de optimizare a interacţiunii adult-copil 

în dezvoltarea timpurie 

Învăţarea prin 

sinergie 

Joc de rol 

McArthur Butterfield, P. &, 

Martin C. A., & Pratt Prairie, 

A. (2004). Emotional 

connections. How 

relationships guide early 

learning. Washington, DC: 

Zero to Three Press. 

Experienţe parentale timpurii Dezbatere 

Analiză studiu de caz 

 

Dialogul studenţilor cu un 

invitat  (părinte al unui/unor 

copii de 0-3 ani). 

 Strategii de promovare a sănătăţii mintale la 

părinţii copiilor de 0-3 ani 

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

 

 

Diferenţe interindividuale temperamentale la  

0-3 ani: observaţie şi evaluare 

Muncă individuală 

Muncă în echipă 

 

 Evaluarea caracteristicilor de dezvoltare fizică, 

cognitivă, emoţională şi socială a copilului în 

primul an de viaţă 

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

 

 

 

 Evaluarea caracteristicilor de dezvoltare fizică, 

cognitivă, emoţională şi socială la 1-2 ani  

 

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

 

 

 

 Evaluarea caracteristicilor de dezvoltare fizică, 

cognitivă, emoţională şi socială la 2-3 ani  

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

 

 

 Programe educaţionale de calitate pentru copiii de 

0-3 ani 

Dezbatere 

Analiză studiu de caz 

 

Dialogul studenţilor cu un 

invitat  (educator pentru 

grupul de vârstă 0-3 ani). 

Diagnosticul problemelor de sănătate mintală la 0-

3 ani (I) 

 

Analiză studiu de caz Shirilla, J. J., Weatherston, 

D. (2002). Case Studies in 

Infant Mental Health: Risk, 

Resiliency, and 

Relationships. Zero to Three. 

http://www.amazon.com/Case-Studies-Infant-Mental-Health/dp/0943657571/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1237554051&sr=1-6
http://www.amazon.com/Case-Studies-Infant-Mental-Health/dp/0943657571/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1237554051&sr=1-6
http://www.amazon.com/Case-Studies-Infant-Mental-Health/dp/0943657571/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1237554051&sr=1-6
http://www.amazon.com/Case-Studies-Infant-Mental-Health/dp/0943657571/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1237554051&sr=1-6


Diagnosticul problemelor de sănătate mintală la 0-

3 ani (II) 

 

Analiză studiu de caz Shirilla, J. J., Weatherston, 

D. (2002). Case Studies in 

Infant Mental Health: Risk, 

Resiliency, and 

Relationships. Zero to Three. 

 

 Proiectarea unor strategii de intervenţie timpurie 

la nivelul copilului,  familiei şi comunităţii      
Muncă în echipă 

Dezbatere 

Demonstraţie 

Feldman, M. A. (2004). 

Early intervention. The 

essential readings. Oxford: 

Blackwell Publishing. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

În urma parcurgerii conținutului prezentat în acest curs, masteranzii vor cunoaște specificul 

dezvoltării normative în perioada 0-3 ani, precum și particularitățile tulburărilor mintale cu origine în 

copilăria timpurie.  Totodată, masteranzii vor putea să proiecteze intervenţii cu rol de prevenție și 

intervenție precoce specifice acestui segment de vârstă. Utilizând metode avansate de analiză şi 

observaţie a comportamentului, cursanţii vor dobândi abilităţi de interpretare şi predicţie a 

comportamentelor copiilor, dar și a comportamentelor și pattern-urilor de interacțiune observate în 

cadrul diadei adult-copil. De asemenea, pornind de la informaţia aprofundată în cadrul cursului, 

masteranzii vor putea proiecta propriile design-uri de cercetare şi vor şti să comunice, (utilizând un 

limbaj de interfaţă) părinţilor, educatorilor sau altor persoane implicate în îngrijirea copiilor 

cunoştinţe validate ştiinţific. Disciplina este fundamentală pentru profesia de psiholog / consilier 

şcolar. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Demonstrarea înţelegerii 

cunoştinţelor acumulate şi 

a capacităţii de transfer a 

acestora.  

Evaluare finală: examen 

scris (test de cunoştinţe şi 

rezolvare de probleme). 

30% 

Realizarea unui studiu de 

caz, vizând observarea  

comportamentului unui 

copil şi  a interacțiunii 

adult-copil, prin raportare 

la particularitățile de 

dezvoltare specifice  

acestui interval de vârstă 

Proiect individual 30% 

10.5 Laborator Demonstrarea abilităţii de  

analiza observațională a 

dezvoltării tipice și atipice 

în copilăria timpurie 

Evaluare finală: examen 

scris (exerciţii aplicative) 

20% 

Gradul de implicare în 

cadrul activităţilor de 

laborator individuale sau 

de grup  

Evaluare pe parcurs 

Sarcini de laborator 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

http://www.amazon.com/Diagnostic-Classification-Development-Disorders-Childhood/dp/0943657903/ref=pd_bxgy_b_text_b
http://www.amazon.com/Diagnostic-Classification-Development-Disorders-Childhood/dp/0943657903/ref=pd_bxgy_b_text_b


 Prezența la laboratoare  în proporție de 90%. 

 Prezenţa la examenul scris şi obţinerea unui punctaj de minim jumătate din totalul punctajului alocat 

pentru evaluarea finală. 

 

 

 

 

 

 

Data completării   Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

15.10. 2018     

                                                                                                      

 


