
FIŞA DISCIPLINEI  

Dezvoltare şi educaţie parentală  

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 educaţie parentală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Profesor dr. Oana Benga 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Profesor dr. Oana Benga 

Dr. Georgiana Susa  

2.4 Anul de 

studiu 

2 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 

Evaluare 

finală pe 

baza unui 

portofoliu, 

evaluare 

pe 

parcurs. 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Opţională 

 

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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

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

3.7 Total ore studiu individual 80 

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 relevanţei 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 parenting pe baza celor mai importante şi recente modele din 

literatură  (C1.1) 

 Stabilirea scopului şi formularea obiectivelor serviciilor de dezvoltare şi educaţie 

parentală, în funcţie de  caracteristicile de dezvoltare ale adultului/părintelui, respectiv ale 

copilului aflat în etape diferite de dezvoltare (C1.3) 

 Structurarea unor intervenţii psihologice individuale şi de grup pentru optimizarea 

abilităţilor parentale, prin raportare la modele teoretice care explicitează mecanismele 

subiacente acestor intervenţii (C4.2) 

 

ABILITĂŢI 

 Rafinarea intervenţiilor de optimizare a abilităţilor parentale (C4.4) 

 

 Recalibrarea validată ştiinţific, în funcţie de situaţii noi, a strategiilor de intervenţie asupra 

abilităţilor parentale (C4.5) 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Înţelegerea implicaţiilor etice ale intervenţiilor adresate părinţilor 

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

educaţia parentală 

 Autocunoaştere şi dezvoltare personală: Reflecţia asupra propriilor reprezentări ale 

figurilor parentale şi ale relaţiilor cu acestea; autoanaliza expectanţelor privind rolul 

(actual sau viitor) de părinte 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

C1. Aspecte critice ale proiectării  

programelor de dezvoltare şi educaţie 

parentală 

Prelegerea 

interactivă 

Expunerea 

Dezbaterea 

Exemplul 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Familiarizarea cu problematica educaţiei şi dezvoltării parentale, din 

perspectiva unor modele teoretice recente validate ştiinţific 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Identificarea celor mai frecvente nevoi/probleme ale părinţilor şi a 

strategiilor de succes în consilierea acestora 

 Structurarea unor intervenţii psihologice individuale şi de grup pentru 

optimizarea abilităţilor parentale  

 



 

C2. Tranziţia spre rolul de părinte (I) Predarea dirijată 

Expunerea 

Exemplul 

Munca individuală 

De parcurs: Cowan, C. P., 

Cowan, P. A., Heming, G., 

Garrett, E., Coysh, W. S., Curtis-

boles, H., & Boles, A. J., 3rd. 

(1985). Transitions to 

parenthood: his, hers, and theirs. 

Journal of family issues, 6(4), 

451–481. 

C3. Tranziţia spre rolul de părinte (II) 

 

Predarea dirijată 

Expunerea 

Exemplul 

Munca individuală 

 

C4. Maternitatea: Conceptualizarea rolului de 

mamă 

 

Prelegerea 

interactivă 

Întrebări deschise 

Descoperire dirijată 

De parcurs: Gauthier, L., Guay, 

F., Senécal, C., & Pierce, T. 

(2010). Women’s depressive 

symptoms during the transition 

to motherhood: the role of 

competence, relatedness, and 

autonomy. Journal of health 

psychology, 15(8), 1145–1156. 

doi:10.1177/1359105310364170 

 

C5. Paternitatea: Conceptualizarea rolului de 

tată 

 

Prelegere interactivă 

Dezbatere 

Munca individuală 

De parcurs: Barry, A. A., Smith, 

J. Z., Deutsch, F. M., & Perry-

Jenkins, M. (2011). Fathers’ 

Involvement in Child Care and 

Perceptions of Parenting Skill 

Over the Transition to 

Parenthood. Journal of Family 

Issues, 32(11), 1500–1521. 

doi:10.1177/0192513X11406229 

 

C6. Coparenting: Îngrijirea şi educarea 

copilului în raport cu multiple figuri parentale 
Predare dirijată 

Exemplul 

Sinteza cunoştinţelor 

Descoperire dirijată 

 

C7. Educaţie parentală pentru îngrijirea 

copilului în perioada 0-1 an (I) 

Expunerea 

Exemplul 

Sinteza cunoştinţelor 

Descoperire dirijată 

Demonstraţia 

 

C8. Educaţie parentală pentru îngrijirea 

copilului în perioada 0-1 an (II) 

Expunerea 

Exemplul 

Sinteza cunoştinţelor 

Descoperire dirijată 

Demonstraţia 

 



C9. Educaţie parentală pentru îngrijirea 

copilului în perioada 12-36 luni (I) 
Expunerea 

Exemplul 

Sinteza cunoştinţelor 

Descoperire dirijată 

 

C10. Educaţie parentală pentru îngrijirea 

copilului în perioada 12-36 luni (II) 

Prelegere interactiva 

Demonstraţia 

Întrebări deschise 

Munca individuală 

 

C11. Educaţie parentală pentru îngrijirea 

copilului în copilăria de mijloc 

Prelegere interactiva 

Demonstraţia 

Întrebări deschise 

Munca individuală 

 

C12.Educaţie parentală pentru optimizarea 

relaţiei părinte – adolescent 

 

Prelegere interactiva 

Demonstraţia 

Întrebări deschise 

Munca individuală 

 

C13. Ciclul vieţii familiale 

 

Prelegere interactivă 

Dezbatere 

Învăţare prin 

sinergie 

 

C14. Diferenţele interculturale şi efectele lor 

asupra parenting-ului 

 

Exemplul 

Învăţare prin 

sinergie 

Descoperire dirijată 

De parcurs: Keller, H. (2008). 

Attachment-past and present. 

But what about the future? 

Integrative Psychological & 

Behavioral Science, 42(4), 406–

415. doi:10.1007/s12124-008-

9080-9 

 

8.2 Seminar  Metode de predare  

S1. Analiza critică a constructului de 

parenting 

Descoperire dirijată 

Întrebări deschise 

Muncă în echipă 

 

De parcurs: Eibach, R. P., & 

Mock, S. E. (2011). Idealizing 

parenthood to rationalize 

parental investments.  

Psychological Science, 22(2), 

203-208. 

 

S2. Rolul de părinte între mit şi realitate Dezbatere 

Muncă în echipă 

 

De parcurs: Nelson, S.K., 

Kushlev, K., English, T., Dunn, 

E. W., & Lyubomirsky, S. 

(2013). In Defense of 

Parenthood: Children Are 

Associated With More Joy Than 

Misery. Psychological Science. 

24, 3-10 

S3. Analiza factorilor care influenţează 

adaptarea la rolul de părinte 

Studiu de caz 

Dezbatere 

Întrebări deschise 

De parcurs: Salmela-Aro, K., 

Nurmi, J.-E., Saisto, T., & 

Halmesmäki, E. (2010). Spousal 

support for personal goals and 

relationship satisfaction among 

women during the transition to 

parenthood. International 

Journal of Behavioral 

Development, 34(3), 229–237. 

doi:10.1177/0165025409350956 

http://pss.sagepub.com/search?author1=S.+Katherine+Nelson&sortspec=date&submit=Submit
http://pss.sagepub.com/search?author1=S.+Katherine+Nelson&sortspec=date&submit=Submit
http://pss.sagepub.com/search?author1=Kostadin+Kushlev&sortspec=date&submit=Submit
http://pss.sagepub.com/search?author1=Tammy+English&sortspec=date&submit=Submit
http://pss.sagepub.com/search?author1=Elizabeth+W.+Dunn&sortspec=date&submit=Submit
http://pss.sagepub.com/search?author1=Elizabeth+W.+Dunn&sortspec=date&submit=Submit


S4. Autocunoaştere şi dezvoltare personală: 

reflecţia asupra propriilor reprezentări ale 

figurilor parentale şi ale relaţiilor cu acestea  

 

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

Joc de rol 

 

S5. Autocunoaştere şi dezvoltare personală: 

autoanaliza expectanţelor privind rolul (actual 

sau viitor) de părinte 

Descoperire dirijată 

Muncă individuală 

Joc de rol 

 

S6. Stadiile dezvoltării parentale Studiu de caz 

Dezbatere 

Întrebări deschise 

 

S7. Relaţia dintre satisfacţia maritală şi 

dezvoltarea  parentală 

Învăţare prin 

sinergie 

Dezbatere 

Întrebări deschise 

Descoperire dirijată 

 

S8. Personalitatea părinţilor şi 

comportamentele parentale: aplicaţii practice. 

Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

Muncă în echipă 

Dezbatere 

Joc de rol  

 

S9. Dezvoltarea parentală în contextul 

diversificării sistemului familial 

Muncă în echipă 

Analiză studiu de 

caz 

Dezbatere 

 

S10.  Promovarea unor strategii de dezvoltare 

a abilităţilor parentale în funcţie de specificul 

etapei de dezvoltare în care se află copilul (I) 

Joc de rol 

Muncă individuală 

Dezbatere  

Demonstraţie 

 

S11.  Promovarea unor strategii de dezvoltare 

a abilităţilor parentale în funcţie de specificul 

etapei de dezvoltare în care se află copilul (II) 

Joc de rol 

Muncă individuală 

Dezbatere  

Demonstraţie 

 

S12. Abordarea strategiilor de optimizare a 

interacţiunii părinte – copil din perspectiva 

diferenţelor interindividuale 

Descoperire dirijată 

Analiza studiu de 

caz 

Dezbatere 

Vor fi analizate strategii de 

optimizare adaptate fiecărei 

etape de dezvoltare, cu accent pe 

diferenţele interindividuale. 

S13. Analiza critică a unor programe de 

educație parentală validate științific 

Analiza studiu de 

caz 

Muncă în echipă 

Dezbatere 

 

S14. Structurarea unor intervenţii psihologice 

individuale şi de grup pentru optimizarea 

abilităţilor parentale  

Muncă individuală 

Muncă în echipă 

Dezbatere 
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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 se vor familiariza cu 

problematica educaţiei şi dezvoltării parentale din perspectiva unor modele teoretice recente validate 

ştiinţific, pe care le vor analiza critic, prin raportare nu doar la literatura de specialitate ci şi la 

specificul spaţiului sociocultural romînesc. În mod specific, studenţii vor putea relaţiona  

caracteristicile de dezvoltare ale adultului cu cele ale copilului aflat în diferite perioade de dezvoltare 

(de ex., sugar vs. adolescent); vor reuşi să identifice cele mai frecvente probleme ale părinţilor, 

respectiv strategiile de succes în consilierea acestora; vor dobândi abilităţi de structurare a unor 

intervenţii psihologice individuale şi de grup pentru optimizarea abilităţilor parentale.  
Disciplina este importantă 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 şi  10.5  

Curs şi seminar 

Demonstrarea capacităţii 

de aplicare a cunoştinţelor 

teoretice dobândite în 

realizarea unor studii de 

caz, respectiv a unor 

proiecte de intervenţie 

adresate părinţilor 

Evaluare finală: portofoliu 60% 

 Gradul de implicare în 

cadrul activităţilor de 

seminar individuale sau de 

grup  

Evaluare continuă 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Prezența la seminarii în proporție de 75%. 

 Prezentarea portofoliului şi obţinerea unui punctaj de minim jumătate din totalul punctajului alocat 

acestuia. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


