
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul Ştiinţele educaţiei 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Consiliere şcolară şi asistentă psihopedagogică (IF) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Programe de interventie psihopedagogica la copiii cu ADHD  

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect dr Claudia Crisan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect dr Claudia Crisan 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul 

disciplinei 
D 

Optionala 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care:  2 lucrări practice 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 52 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 52 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 108 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Parcurgerea curriculumului aferent disciplinelor Intervenții 

personalizate în dificultăți de învățare, Strategii de predare-invațare 
diferențiate și individualizate, Teoria și metodologia consilierii școlare 
Teorii și tehnici avansate de consiliere educațională 

4.2 de competenţe  Utilizarea operaţională a conceptelor psihopedagogice studiate anterior 
şi în paralel 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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  Proiectarea unor programe de intervenţie psihopedagogică  adaptate pentru diverse niveluri 
de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

 Abordarea managerială a grupului, 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.) 

 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră  
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 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 

 Identificarea diverselor tipuri de resurse educaţionale necesare în diferite contexte specifice 
învăţământului de tip incluziv pe diferite nivele de vârsta (preșcolar, primar, gimnazial, 
liceal). 

 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere 
formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

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

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Studierea materialelor bibliografice menţionate în bibliografia 
obligatorie şi facultativă  

 Condiţii de învăţare practic-aplicativă, inteligibilă, în spirit activizant, 
euristic, problematizant 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Dezvoltarea capacităţilor de explorarea de către studenţi a extensiunii 
conceptului şi practicilor de intervenţie psihopedagogică adresate 
persoanelor cu ADHD şi a principiilor de organizare şi structurare a 
acestor categorii de programe; 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 explorarea de către studenţi a extensiunii conceptului şi practicilor de 
intervenţie psihopedagogică adresate persoanelor cu ADHD; 

 dezvoltarea capacităţilor studenţilor de a-şi însuşi principiile de 
organizare şi structurare a programelor de intervenţie psihopedagogică; 

 identificarea co-determinărilor ce se stabilesc între diferitele componente 
ale planurilor de intervenţie personalizate şi a corelaţiilor necesare ce se 
stabilesc între acestea; 

 analiza diverselor soluţii şi modele de intervenţie psihopedagogică 
prezentate la nivelul literaturii de specialitate şi identificarea punctelor 
tari şi a limitelor prezentate de către acestea;  

 analiza critică şi aprecierea calităţii practicilor de intervenţie 
psihopedagogică prin raportare la vârsta şcolarităţii. 



 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Modul 1. ADHD- delimitări conceptuale Expunerea 

Prelegerea interactivă 
Conversaţia euristică 
 

 

Modul 2. Deficitele clinice ale ADHD. Semne și 
simptomatologie 

Explicaţia 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Modul 3. Tipologii și Criterii de diagnosticare Prezentare 
Dezbatere 
Activităţi pe echipe 
de lucru 
Studiu de caz 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Modul 4. Diagnostic diferențial Explicaţia 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 
Problematizarea 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Modul 5. Simptomatologia asociată ADHD și 
consecințele acestea 

Explicaţia 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 
Problematizarea 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Modul 6. Profilul psihologic al persoanelor cu ADHD 
în funcție de vârstă 

Conversaţia euristică 
Expunerea 
Explicaţia 
 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Modul 7. Etiolologia ADHD Explicaţia 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 
Problematizarea 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Modul 8. Evaluarea persoanelor cu ADHD Conversaţia euristică 
Expunerea 
Explicaţia 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Modul 9. Terapia utilizată în tratarea tulburării ADHD Prezentare 
Dezbatere 
Activităţi pe echipe 
de lucru 
Studiu de caz 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 



8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Legislația din Romania privind integrarea copiilor cu 
CES în școlile de masa (H.G. nr. 536/2011) 

Analiza de 
documente 

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Particularităţi ale tulburărilor hiperchinetice şi 
opozante 

 

Dezbatere 
Film didactic  
 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Instrumente de evaluare a copiilor cu ADHD Analiza de 
documente  
Studiu de caz 
Exerciţiul 

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Programe de intervenţie adresate copiilor cu ADHD – 
Demersuri centrate pe copil 
 

Prelegere interactivă 
Dezbatere 
Activităţi pe echipe 
de lucru 
Studiu de caz 

Prelegerea interactivă se 
va construi  pe baza 
cunoştinţelor anterioare 
evocate de către studenţi 
cu privire programele de 
intervenţie 
psihopedagogică 

Programe de intervenţie adresate copiilor cu ADHD – 
Demersuri centrate pe familie 
 
 

Prezentare 
Dezbatere 
Activităţi pe echipe 
de lucru 
Studiu de caz 
 

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Programe de intervenţie adresate copiilor cu ADHD – 
Demersuri centrate pe şcoală  

Prelegere interactivă 
Dezbatere 
Activităţi pe echipe 
de lucru 
Studiu de caz 

Prelegerea interactivă se 
va construi  pe baza 
cunoştinţelor anterioare 
evocate de către studenţi 
cu privire programele de 
intervenţie 
psihopedagogică. 

Programe de intervenţie adresate copiilor cu ADHD – 
Terapia multimodală  

 

Prezentare 
Dezbatere 
Activităţi pe echipe 
de lucru 
Studiu de caz 

 

Programul părinte-copil Prezentare 
Dezbatere 
Activităţi pe echipe 
de lucru 
Studiu de caz 

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Intervenţia în grădiniţă şi şcoală Problematizarea 
Dezbatere 

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 



Activităţi pe echipe 
de lucru 
Studiu de caz 

lucrează în învăţământ 
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Verza E., Verza E.F., (2011). Tratat de psihopedagogie specială. Editura Universităţii din Bucureşti 
World Health Organization, (1990). Mental Disorders: a Glossary and Guide to their Classification in 
Accordance with the 10th revision of International Classification of Diseases (ICD-10), Geneva, World 
Health Organization 524.  
World Health Organization, (2010). International Classification of Diseases (ICD) 
http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebookpdf 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 aplicarea strategiilor didactice diferenţiate în instituţiile şcolare şi instituţiile de învăţământ special 
 modelarea stilurilor didactice 

 promovarea diferenţierii şi a individualizării în contexte educative şi didactice  
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs 
 

Corectitudinea 
răspunsurilor 

colocviu 50% 

10.5 Seminar/laborator Participare nemijlocită la 
activitatea didactică şi de 
cercetare 

Prezentare portofoliu  50%  
 

10.6 Standard minim de performanţă 

  delimitări conceptuale de specialitate 

 operaţionalizarea termenilor-cheie 

 susţinerea unui proiect de intervenţie adresat copiilor cu ADHD 



 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

                30.04.2017                          Lect. Dr. Claudia Crișan                            Lect. Dr. Claudia Crișan  

                                                                                                                         

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  
14.05.2017 
        Prof. univ. dr. Ion Albulescu 

 
 

 


