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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Psihologia tânărului, adultului și vârstnicului este o disciplină fundamentală la ciclul II, din cadrul Facultății de
Psihologie și Psihopedagogie Specială, din Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău. Această disciplină
familiarizează masteranzii cu problematica dezvoltării umane și conține cele mai importante și noi cercetări și teorii
psihologice din domeniu cu privire la dezvoltarea umană, oferind o viziune de ansamblu și complexă în privința dezvoltării, a
legităților, factorilor pentru explicarea tuturor schimbărilor din comportamentul adulților, a crizelor generatoare de noi
motivații ale dezvoltării și a vârstelor și stadiilor distincte ale dezvoltării, cu profiluri psihologice distincte.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoașterea diferite teorii privind dezvoltarea umană și a periodizărilor de vârstă.
Cunoașterea specificului dezvoltării la diferite etape de dezvoltare: tânărul, adultul și vârstnicul.
Identificarea şi soluţionarea problemelor vârstei. Înţelegerea principalelor evenimente ale dezvoltării psihologice la vârsta
adultă, precum şi procesele care stau la baza acestora;
Descrierea conținutului crizelor de vârstă;
Explicarea ideile de bază referitoare la dezvoltarea fizică și psihică în perioadele adulte de dezvoltare;
Identificarea factorilor ce contribuie la dezvoltarea psihică sănătoasă;
Identificarea şi soluţionarea problemelor vârstei.
Dezvoltarea abilităţilor de lucru cu tinerii, adulţii şi vârstnicii;
Aplicarea cunoştinţele în activitatea de consultanţă, terapie, activitatea profesională
Finalităţi de studii
• Să cunoască particularităţile de vârstă ale tânărului, adultului şi vârstnicului.
• Să cunoască legităţile, mecanismele şi dinamica vârstelor adulte.
• Să identifice factorii ce contribuie la dezvoltarea psihică sănătoasă a adultului.
• Să cunoască perioadele de criză în dezvoltarea psihică şi modalităţile de manifestare în dependenţă de vârsta
respectivă.
• Să poată aplica şi interpreta metodele de studiere a particularităţilor de vârstă: dezvoltarea cognitivă şi a personalităţii.
• Să elaboreze recomandări pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi adaptarea socială;
• Să identifice şi să soluţioneze problemele vârstei.
• Să posede abilităţi de lucru cu tinerii, adulţii şi vârstnicii.
• Să aplice cunoştinţele în activitatea de consultanţă, terapie, activitatea profesională.
Precondiții
Cunoaşterea disciplinelor din planul de studii Ciclul I: Psihologia generală, Psihologia dezvoltării, Psihologia muncii,
Psihologia socială, Psihoprofilaxia şi psihocorecţia
Unități de curs
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Vârsta adultă și maturizarea. Vârsta adultă tânără. Dezvoltarea psihosocială în tinerețe. Crizele de vârstă. Vârsta adultă
mijlocie. Dezvoltarea psihosocială la vârsta adultă. Vârsta adultă târzie. Personalitatea bătrânului și schimbările în contextul
social. Asistenţa psihologică a vârstnicilor.
Strategii de predare și învăţare
Lecția, studiu de caz, prezentarea video-materiale, discuția, analiza informației prezentate. Alcătuirea de concluzii,
generalizări ș.a.
Strategii de evaluare
1. lucrare scrisă
2. prezentare comunicare
Nota finală se constituie din următoarele componente:
60% – Evaluările curente compuse din lucrări scrise, răspunsuri orale, participări active la ore, prezentare de referate.
40% – Testul final.
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