
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

 

1.2 Facultatea Facultatea de 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 

Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 
Evaluarea dezvoltării cognitive și socio-emoționale a copilului și 
adolescentului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf dr. habil. Laura Visu-Petra 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf dr. habil. Laura Visu-Petra 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 

Proiect de grup și  

proiect aplicativ 

individual/grup și 

examen scris 

2.7 Regimul 

disciplinei 

ZI 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: curs 2 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 45.5 Din care: 28 curs 35 14 seminar/laborator 10.5 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 3 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Psihologia dezvoltării 

• Psihodiagnostic  

• Dezvoltarea copilului: caracteristici şi mecanisme 

• Promovarea sănătăţii mintale la copii şi adolescenţi 

• Dezvoltarea adolescentului: caracteristici şi mecanisme 

4.2 de competenţe • Să cunoască noțiuni generale legate de testarea psihologică. 

• Să posede cunoștințe generale de analiză a datelor.  

• Să posede cunoștințe fundamentale referitoare la procesul dezvoltării. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Loc de desfăşurare: Sala IP1, Institutul de Psihologie, Str. Republicii nr. 37 

Sistem de proiecţie video (PC/laptop, videoproiector) 

Xerox si hârtie pentru multiplicarea materialelor didactice 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sistem de proiecţie video (PC/laptop, videoproiector) 

Xerox si hârtie pentru multiplicarea materialelor didactice 



6. Competenţele specifice acumulate 
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• Însușirea unor noţiuni şi cunoştinţe fundamentale referitoare la principiile testării 

psihologice în general. 

• Înţelegerea aspectelor procedurale particulare în demersul de evaluare al copiilor cu 

dezvoltare tipică şi atipică. 

• Familiarizarea cu o serie de baterii de teste necesare pentru evaluarea dezvoltării cognitive 

şi socio-emoţionale. 

• Familiarizarea cu aspecte formale ale demersului de evaluare psihologică precum 

obținerea consimțământului informat, a datelor socio-demografice, redactarea raportului 

de evaluare. 

• Aplicarea de instrumente de evaluare psihologică specifice diferitelor vârste. 

• Interpretarea şi oferirea unui raport psihologic personalizat. 

• Conceperea şi propunerea de planuri individualizate de intervenţie pornind de la evaluările 

efectuate. 

• Interpretarea proceselor de dezvoltare prin prisma mecanismelor şi a factorilor care stau la 

baza acestora. 

• Explicarea diferenţele dintre dezvoltarea normativă, tipică şi traseele atipice de dezvoltare. 

• Interpretarea rezultatelor cantitative și calitative ale unei evaluări psihologice. 
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• Dezvoltarea unei autonomii a învățării.  

• Însușirea unor abilități de comunicare orală prin susținerea de prezentări. 

• Învățarea unor abilități de lucru în echipă. 

• Deschiderea către o învățare care se va derula pe tot parcursul vieții.  

• Manifestarea unor atitudini pozitive faţă de orice vârstă.  

• Promovarea valorilor care optimizează dezvoltarea. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Curs 1: Metode specifice cercetării în 

psihologia dezvoltării – design-ul 

microgenetic și abordarea sistemelor 

dinamice 

Expunere, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată. 

Sunt discutate design-urile avansate 

de cercetare în cadrul unul 

exemple. 

Curs 2: Noţiuni legate de validitatea şi 

fidelitatea testelor în evaluarea 

dezvoltării 

Expunere, exemplul 

demonstrativ, descoperire 

dirijată, aplicaţii practice. 

 

Curs 3: Noţiuni generale legate de 

administrarea testelor 

Expunerea, descoperire 

dirijată, aplicaţii practice. 

Sunt exemplificate mai multe teste 

utilizate pentru testarea copiilor și 

adolescenților. 

Curs 4: Noţiuni generale legate de 

redactarea raportului de evaluare 

 

Expunere, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată, aplicaţii practice. 

Explicitarea fiecărui pas al 

procesului de evaluare psihologică 

de la primul contact cu cei care 

solicită evaluarea până la 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
Dezvoltarea unor competențe generale care au la bază atât abordări 

teoretice, precum și modalități de evaluare a dezvoltării tipice și 

atipice la copii și adolescenți. 
7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

1. Cunoaşterea principalelor abordări teoretice ale evaluării dezvoltării 

cognitive și socio-emoționale la copil și adolescent. 

2. Înţelegerea modificărilor ontogenetice din timpul copilăriei și a 

modului în care putem evalua dezvoltarea tipică și atipică.  

3. Realizarea de evaluări sistematice, folosind instrumente de  ultimă 

generație, pentru vârste diferite, aplicând cunoştinţele învăţate. 



finalizarea raportuluis scris. 

Curs 5: Evaluarea dezvoltării la nivel 

senzoriomotor şi vizuo-spaţial  

Expunere, aplicaţii practice, 

sinteza rezultatelor 

 

Curs 6: Evaluarea dezvoltãrii cognitive: 

Funcții executive 

Expunere, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată. 

Sunt prezentate principalele teste 

clasice utilizate în vederea evaluării 

funcțiilor executive. 

Curs 7: Evaluarea dezvoltării cognitive: 

Memorie şi învăţare 

 

Expunere, aplicaţii practice, 

sinteza rezultatelor, 

descoperire dirijată. 

 

Curs 8: Evaluarea dezvoltării cognitive: 

Predictor pentru pregătirea și 

performanţa şcolară 

 

Expunere, exemplul 

demonstrativ, descoperire 

dirijată, aplicaţii practice. 

Este discutată relația dintre 

dezvoltarea cognitivă și 

performanța școlară generală. 

Clarificarea modalităților de 

screening și evaluare a “school 

readiness”.  

Curs 9: Evaluarea competenţei sociale 

 

Sinteza cunoştinţelor, 

expunere, descoperire 

dirijată. 

 

Curs 10: Evaluarea competenţei 

emoţionale 

 

Aplicaţii practice, 

expunerea, sinteza 

rezultatelor. 

 

Curs 11: Relaţie competenţe socio-

emoţionale – funcţionare cognitivă 

 

Expunere, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor. 

 

Curs 12: Controverse și probleme în 

evaluarea dezvoltării. Probleme etice și 

soluții oferite de organisme 

internaționale în domeniu.  

 

Expunere, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată, aplicaţii practice. 

Sunt prezentate principalele 

probleme cu care se confruntă 

practicienii atunci când evaluează 

diferite competențe pe perioada 

dezvoltării. 

Curs 13: Aplicații ale evaluării 

psihologice într-un caz concret 1  

 

Expunere, exemplul 

demonstrativ, descoperire 

dirijată, aplicaţii practice.. 

Modalități de adaptare a evaluării 

psihologice la o situație concretă de 

învățare. Discutarea rapoartelor de 

evaluare 

Curs 14: Aplicații ale evaluării 

psihologice într-un caz concret 2 + 

Recapitulare 

 

Sinteza cunoştinţelor, 

expunere, descoperire 

dirijată 

Discutarea rapoartelor de evaluare 

Sunt reluate conceptele cheie 

prezentate în acest curs pentru a 

oferi o imagine cât mai clară asupra 

conținuturilor predate și a inter-

relațiilor dintre concepte și 

modalități de evaluare a acestora.  

Bibliografie: 

Alloway, T. P., Gathercole, S. E., & Pickering, S. J. (2006). Verbal and visuo–spatial short-term and working 

memory in children: Are they separable? Child Development, 77, 1698–1716. 

Baron, I.S. (2004). Neuropsychological evaluation of the child. Oxford University Press. 

Code of Fair Testing Practices in Education. (2004). Washington, DC: Joint Committee on Testing Practices. 

Dawson, P, Guare R. (2009). Smart by Scattered: the revolutionary “Executive Skills” approach to helping 

kids reach their potential. Guilford Press, NY  

Dawson, P, Guare R. (2004). Executive Skills in Children and Adolescents: A practical guide to assessment 

and intervention, Guilford Press, NY  

Denham, S.A.(2009). Assessing Social-Emotional Development in Children From a Longitudinal Perspective. 

Journal of Epidemiology and Community Health, 63, 37-52 

Frank M. Gresham (2016) Social skills assessment and intervention for children and youth, Cambridge 



Journal of Education, 46:3, 319-332, DOI: 10.1080/0305764X.2016.1195788  

Maricle, D. E., & Avirett, E. K. (2018). The role of cognitive and intelligence tests in the assessment of 

executive functions. In D. P. Flanagan & E. M. McDonough (Eds.), Contemporary intellectual 

assessment: Theories, tests, and issues (p. 973–992). The Guilford Press.  

Schaffer, H. R. (2005). Introducere în psihologia copilului, Ed. ASCR, Cluj-Napoca. 

Visu-Petra, L. (2008). The Multidimensional Development of Executive Functioning. A Neuropsychological 

Approach. Editura ASCR. Cluj-Napoca. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Seminar 1: Aplicaţie: design-ul 

microgenetic 

Expunere, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, descoperire 

dirijată. 

Este realizată în grup o sarcină 

prin care este explorat design-ul 

microgenetic și aplicațiile sale în 

psihologia dezvoltării. 

Seminar 2: Aplicaţie: Evaluarea 

inteligenţei  

 

Sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, 

activităţi de grup, descoperire 

dirijată, conversaţia. 

 

Seminar 3: Evaluarea neuropsihologică 

 
Conversație, expunere, 

sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală. 

 

Seminar 4: Comunicarea rezultatelor 

evaluării 

Clarificarea conceptuală, 

activităţi de grup, descoperire 

dirijată, conversaţia. 

Se prezintă modalitățile prin care 

vor fi diseminate rezultatele 

obținute în urma evaluării către 

părinți, educatori, alți colegi.  

Seminar 5: Teste de evaluarea a 

funcţionării senzorio-motorii şi vizuo-

spaţiale 

Expunere, activităţi de grup, 

conversaţia. 

 

Seminar 6: Aplicaţie: Evaluarea inhibiţiei 

şi a comutării atenţionale 

 

Expunere, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, conversaţia. 

Sunt prezentate metode 

observaționale, interviuri semi-

structurate ce pot fi utilizate în 

clasă, metode standardizate 

(teste psihologice, chestioanare) 

Seminar 7: Teste evaluare memoria de 

lucru 

 

Clarificare conceptuală, 

activităţi de grup, descoperire 

dirijată, conversaţia. 

Sunt prezentate și discutate 

testele ce pot fi utilizate pentru 

evaluarea memoriei de lucru la 

copii și adolescenți.  
Seminar 8: Aplicaţie: funcţii executive-

performanţă şcolară 

 

Sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, 

activităţi de grup. 

 

Seminar 9: Teste evaluare competenţă 

socială 

 

Expunere, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, activităţi de 

grup, descoperire dirijată, 

conversaţia. 

 

Seminar 10: Teste evaluare competenţă 

emoţională 

 

Expunere, activităţi de grup, 

descoperire dirijată, 

conversaţia, sinteza 

cunoștințelor. 

 

Seminar 11: Evaluarea funcţionării 

cognitive la copiii cu anxietate  

 

Clarificare conceptuală, 

activităţi de grup, descoperire 

dirijată, conversaţia, 

expunere. 

 



Seminar 12: Aspecte legate de etica 

evaluãrii 

  

Activităţi de grup, descoperire 

dirijată, conversaţia, 

expunerea, clarificare 

conceptuală. 

Sunt abordate considerentele 

etice în evaluarea psihologică. 

Se discută problema 

consimțământului informat.  

Seminar 13: Prezentarea și discutarea 

studiilor aplicative – proiecte de grup (1) 
Activități de grup, 

conversația, sinteza 

cunoștințelor. 

Sunt prezentate și discutate 

proiectele de grup referitoare la 

un protocol de evaluare a 

funcțiilor executive în cazul unui 

copil/ unei clase.   

Seminar 14: Prezentarea și discutarea 

studiilor aplicative – proiecte de grup (2) 
Activități de grup, 

conversația, sinteza 

cunoștințelor. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Prin participarea la această disciplină, studenții dobândesc atât cunoștințe de ordin teoretic cât și abilități 
practice în vederea realizării de evaluări pornind de la instrumente cu care se familiarizează pe parcursul 

unui semetru. Aceste evaluări vor viza: dezvoltarea emoțională, dezvoltarea socială, dezvoltarea cognitivă 

precum și dezvoltarea senzorio-motorie și vizuo-spațială. Aceste cunoștințe și abilități sunt esențiale pentru 

activitatea de consiliere psihologică. La baza lor stă o cunoaștere a dezvoltării ontogenetice a îndividului 

precum și a diferitelor modalități de evaluare atât a dezvoltării tipice cât și a celei atipice.  

 



10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Gradul de implicare în 

cadrul cursului prin 

răspunsul la întrebări și 

prin angajarea în discuții. 

Rezolvarea unor sarcini 

individuale sau de grup la 

curs si seminar 

10%  

Susținerea de prezentări 

individuale/de grup pe 

tematica evaluării  

Prezentare orală de grup și 
predare portofoliu evaluare 

40% 

10.5 Seminar Examen scris aplicativ Aplicatii ale cunostintelor 

achizitionate referitoare la 

evaluare intr-un caz concret 

50% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

• Predarea portofoliului 

• Predarea a posterului de cercetare / a sugestiilor pentru biblioterapie 

• Prezența obligatorie la cursuri și seminarii în proporție de 70%. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 20.09.2020                                   


