FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Licență
Pedagogia Învățământului primar și preșcolar

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Educaţie incluzivă – teorie şi aplicaţii
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. Univ. Dr. Claudia Crișan
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: vizita la centrul incluziv
3.7 Total ore studiu individual
97
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

0
0
ore
30
30
30
2
2
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Parcurgerea curriculumului aferent disciplinelor Fundamentele
psihopedagogiei speciale – teorie şi practică, Fundamentele
pedagogiei, Teoria educaţiei, Teoria şi metodologia curriculumului,
Teoria şi metodologia evaluării didactice, Teoria instruirii,
Fundamentele pedagogiei, Teoria educaţiei, Teoria şi metodologia
curriculumului, Teoria şi metodologia evaluării didactice, Teoria
instruirii
4.2 de competenţe
 Utilizarea operaţională a conceptelor psihopedagogice studiate anterior
şi în paralel
 Utilizarea operaţională a achiziţiilor studiate în cadrul disciplinelor
Fundamentele psihopedagogiei speciale – teorie şi practică, Dificultăți
de învățare, Tehnici de remediere a scris-cititului

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice
desfăşurate în spirit activizant, euristic, problematizant.
Condiţii de învăţare practic-aplicativă, inteligibilă, în spirit activizant,
euristic, problematizant.

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ
şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă
 Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane /
grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)

Competenţe
transversale





Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei
Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei
Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea
formării şi dezvoltării profesionale continue

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice










Să conştientizeze statutul special şi relevanţa educației incluzive –
factor de progres în educaţie, atât la micro, cât şi la macronivel
educaţional
Descrierea specificului, a principiilor şi a exigenţelor practice ale
educaţiei incluzive;
Însuşirea operaţională a conceptelor şi principiilor cu care operează la
nivelul sistemului învăţământ incluziv
Identificarea principalelor particularităţi ale educaţiei incluzive
Analizarea principalelor direcţii de acţiune în didactica învăţământului de
tip incluziv
Analizarea diferitele tipuri de curriculum operate la nivelul sistemului de
învăţământ de tip incluziv şi exersarea unor modele de proiectare şi
desfăşurare a activităţilor didactice în instituţia educaţională de tip
incluziv;
Identificarea principalelor particularităţi ale instruirii diferenţiate
Dezvoltarea unor deprinderi şi atitudini necesare pentru abordarea
adecvată a diferenţelor interindividuale în contexte educaţionale

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Structurarea cursului (7 module) este graduală,
de la simplu la complex, de la abordări teoretico-

Observaţii

explicative la abordări ilustrative, pragmatice şi
explicative.
Modul 1: Învăţământul special - noi tendinţe de Expunerea
Prelegerea interactivă
abordare
Conversaţia euristică
Explicaţia
Reflecţia individuală
şi colectivă
Modulul 2: Abordări curriculare în învăţământul de tip Conversaţia euristică
incluziv
Reflecţia individuală
şi colectivă
Explicaţia
Problematizarea
Modulul 3: Elemente de proiectare curriculară şi
adaptarea conţinuturilor în sistemul de învăţământ de
tip incluziv

Conversaţia euristică
Reflecţia individuală
şi colectivă
Explicaţia
Problematizarea

Modulul 4: Metodologia didactică în învăţământul de Expunerea
Conversaţia euristică
tip incluziv
Explicaţia

Modulul 5: Metode de evaluare didactică

Modulul 6: Proiectarea didactică

Modulul 6: Programele de intervenţie personalizate

Conversaţia euristică
Expunerea
Explicaţia
Exerciţiul
Conversaţia euristică
Reflecţia individuală
şi colectivă
Explicaţia
Problematizarea
Expunerea
Conversaţia euristică
Exerciţiul
Studiul de caz

Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
Valorificarea experienţei
de elev a studenţilor
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ
Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor
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 Disciplina asigură consolidarea competențelor didactice de factură formativă dar și dotarea
cursanților cu abilitățile necesare promovării/adaptării cu succes la schimbările și dinamica
fenomenului educațional contemporan
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
50 %

Corectitudinea răspunsurilor
Examen scris
Capacitatea de a realiza analize
50%
reflexive şi critic-constructive, Referate
inferenţe, transferuri cognitive Portofolii
şi exerciţii aplicative
10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi sesizarea interdependenţelor dintre ele.
 Aplicarea achiziţiilor în oferirea de exemple, în conceperea de ilustrări, în realizarea de exerciţii
aplicative, în conceperea de planuri de intervenție personalizate, în elaborarea de lucrări în domeniul



ştiinţelor educaţiei.
Valorificarea achiziţiilor proprii altor discipline pedagogice studiate anterior sau în paralel, în oferirea
de exemplificări şi de ilustraţii practice.
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