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 Ştiinţele Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Master
Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Programe de intervenţie pentru integrarea copiilor şi tinerilor cu
tulburări emoţionale şi comportamentale
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. Univ. dr. Claudia Crișan
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect. Univ. dr. Claudia Crișan
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 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
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
14 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: ..................
3.7 Total ore studiu individual
97
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

1
14
ore
22
22
50
1
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu este cazul.
4.2 de competenţe
• Utilizarea operaţională a conceptelor psihopedagogice studiate anterior şi
în paralel
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:
 Competenţe privind iniţierea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere şcolară şi asistenţă
psihopedagogică în unităţile şcolare, în probleme de cunoaştere ale elevilor, dezvoltare
personală a elevilor, adaptarea elevilor la cerinţele şcolare, adaptarea activităţilor din şcoală la
particularităţile elevilor;


Competenţe de efectuare a examinărilor psihopedagogice ale elevilor din unităţile şcolare;



Competenţe de iniţiere şi realizare a programelor de orientare şcolară şi asistenţă
psihopedagogică pentru elevi;



Competenţe de sprijinire a cadrelor didactice în perfecţionarea psihopedagogică;



Competenţe de consiliere a părinţilor în probleme privind relaţionarea cu copilul.



Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării
activității de consiliere școlară și asistență psihopedagogică;

Competenţe
transversale



Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor reziliente și de suport în asistarea
psihopedagogică a copiilor, adolescentilor și familiilor, precum și a cadrelor didactice;



Dezvoltarea unui comportament orientat umanist, prin respectarea principiilor, normelor și
valorilor presupuse de etica și deontologia profesiei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate):
7.1 Obiectivul general al
disciplinei



pregătirea teoretico-metodologică a cursanţilor cu informaţii privind
conceptul de tulburare emoţională şi

comportamentală, tipologia

acestora, organizarea şi desfăşurarea activităţilor instructiv-educative şi
recuperatorii
7.2 Obiectivele specifice



să

definească conceptele de tulburare emoţională şi tulburare

comportamentală


să descrie principalele particularităţi ale copilului cu ADHD



să aplice strategiile de intervenţie în cadrul unui plan terapeutic



să identifice principalele particularităţi ale copilului agresiv

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Tulburările emoționale și de comportament – Expunerea
Prelegerea interactivă
delimitări conceptuale
Conversaţia euristică
Explicaţia
Reflecţia individuală şi
colectivă
Tulburările din spectrul autist (TSA)

Prelegerea interactivă
Conversaţia euristică
Explicaţia

Programe de intervenție adresate persoanelor cu Conversaţia euristică
Explicaţia
TSA
Reflecţia individuală şi
colectivă

Tulburarea de hiperactivitate și deficit atențional Expunerea
Prelegerea interactivă
(ADHD)
Conversaţia euristică

Tulburările de conduită

Prelegere participativă

Programe de intervenție adresate persoanelor cu Conversaţia euristică
Explicaţia
ADHD și tulburări de conduită
Reflecţia individuală şi
colectivă

Observaţii
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
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
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8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Dezbatere

Rolul şi locul examenului psihopedagogic şi
pedagogic în procesul de integrare educațională
Programe de intervenție adresate copiilor cu TSA
(PECS, TEACH, ABA)
Programe de intervenție adresate copiilor cu
ADHD si tulburări comportamentale (THOP,
programul părinte-copil, tehnici cognitiv
comportamentale, tehnici rațional-emotive)

Expunerea
Conversaţia euristică
Exercițiul
Film didactic
Dezbatere
Expunerea
Conversaţia euristică
Explicaţia
Exercițiul
Film didactic

Promovarea experienţei
psihopedagogice a
masteranzilor care
lucrează în învăţământ
Elaborarea unui program
de intervenție pentru un
copil cu TSA
Elaborarea unui program
de intervenție pentru un
copil cu ADHD sau
tulburări comportamentale
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în concordanţă
cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România în general şi specifice
Domeniului Ştiinţele Educaţiei, în special.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Corectitudinea
răspunsurilor
Elaborarea programelor de
intervenție
psihopedagogică

Examen scris

10.3 Pondere din
nota finală
50%

Prezentare portofoliu,

50%

10.6 Standard minim de performanţă
 noţiuni teoretice
 două proiecte de intervenţie personalizată (unul pentru copii cu TSA si unul pentru copii cu ADHD)
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