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
Educaţia incluzivă a elevilor cu cerințe educative speciale
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
IV 2.6. Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei

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
42
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: ..................
3.7 Total ore studiu individual
33
3.8 Total ore pe semestru

75

3.9 Numărul de credite

3

DA

1
14
10
10
10
1
2
0

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, Teoria educaţiei,
Strategii de dezvoltare a gândirii critice
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

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.

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe profesionale
1. Managementul procesului instructiv-educativ şi al
activităţilor specifice acestuia în învăţământul primar
şi preşcolar

2. Managementul clasei de elevi şi al grupei de
preșcolari

Rezultate ale învățării
1.1. Absolventul proiectează programe de instruire sau de
intervenție educaţională pentru învăţământul primar şi
preşcolar, în scopul realizării de intervenţii
educaţionale cu rol compensator, corectiv, ameliorativ,
formativ etc.
1.2. Absolventul proiectează activități educaţionale și
situații de învățare pentru învăţământul primar şi
preşcolar pentru obţinerea unor experienţe de învăţare
benefice educabilului
1.3. Absolventul conduce și realizează activități
educaţionale specifice învăţământului primar şi
preşcolar, cu respectarea normativităţii didactice, în
vederea atingerii finalităţilor educaţionale preastabilite
1.4. Absolventul aplică şi adaptează strategiile didactice la
particularităţile clasei de elevi/ grupei de preşcolari
(particularităţi de vârstă şi individuale, nivel general de
pregătire, cunoştinţe şi competenţe etc.) în vederea
personalizării instruirii
1.5. Absolventul poate să elaboreze modalităţi de
diferenţiere a instruirii prin adaptarea structurii,
conţinutului şi organizării activităţilor didactice, a
strategiilor didactice şi evaluative, la particularităţile
psihofizice de vârstă şi individuale ale elevilor, în
vederea satisfacerii nevoilor lor educaţionale şi
sprijinirii lor în procesul instructiv-educativ, în
atingerea potenţialului cognitiv şi de formare maxim
Absolventul aplică strategii de adaptare şi integrare școlară
și socială a elevilor în mediul educaţional şi social al
instituţiei de învăţământ, prin dobândirea unor experienţe
noi, organizate şi complexe, diferite de cele din familie, care
contribuie la dezvoltarea armonioasă, intelectuală,
emoţională şi fizică a copilului
Absolventul aplică strategii personalizate de prevenire și
înlăturare a dificultăţilor şi tulburărilor emoţionale şi de
comportament şi strategii de asigurare a stării de bine a
copilului, în vederea sprijinirii integrării școlare și sociale a
elevilor
Absolventul utilizează strategii, metode, tehnici şi
instrumente de observare, monitorizare şi evaluare a
proceselor de învăţare, a rezultatelor învăţării şi a
progresului şcolar al elevilor/ preşcolarilor în sens formativ,
vederea optimizării proceselor educaționale

Competenţe transversale
1. Comunicarea şi cooperarea eficiente în contexte
profesionale specifice domeniului ştiinţelor educaţiei

2. Dezvoltarea în carieră şi managementul carierei
profesionale

Rezultate ale învățării
1.1. Absolventul este capabil să se implice în procese de
comunicare interpersonală în cadrul cărora se
realizează schimburi interpersonale reciproce de
mesaje, semnificaţii, decizii, judecăţi de valoare, stări
afective şi influenţări referitoare la procesele
educaţionale, cu ajutorul componentelor repertoriilor
comunicaţionale proprii
1.2. Absolventul este capabil să se implice în procese de
comunicare interculturală în cadrul cărora se realizează
schimburi interpersonale reciproce de mesaje,
semnificaţii, decizii, judecăţi de valoare, stări afective
şi influenţări referitoare la procesele educaţionale, cu
ajutorul componentelor repertoriilor comunicaţionale
proprii între interlocutori care aparţin unor culturi
diferite
1.3. Absolventul este capabil să coopereze eficient în echipe
de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul
ştiinţelor educaţiei, cu respectarea normelor de conduită
proprii domeniului educației
1.4. Absolventul poate să realizeze consilierea, orientarea şi
asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de
persoane şi grupuri educaţionale/ profesionale
(preşcolari/ şcolari mici/ elevi, familii, profesori,
angajaţi etc.) pentru ameliorarea implicării acestora în
procesele educaționale
2.1. Absolventul poate utiliza metode şi tehnici eficiente de
învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi
dezvoltării profesionale şi personale continue
2.2. Absolventul poate să îndeplinească atribuţiile profesiei
didactice cu responsabilitate, cu respectarea valorilor,
principiilor şi normelor specifice, precum şi cu
respectarea eticii şi deontologiei profesionale
2.3. Absolventul este capabil să îşi autoevalueze şi
amelioreze continuu practicilor profesionale şi evoluţia
în carieră, pentru analizarea critică a propriilor realizări,
activităţi, performanţe, rezultate, competenţe,
comportamente, conduite, trăiri afective

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Să conştientizeze statutul special şi relevanţa educației incluzive – factor de progres în
disciplinei
educaţie, atât la micro, cât şi la macronivel educaţional
7.2 Obiectivele specifice
 Descrierea specificului, a principiilor şi a exigenţelor practice ale educaţiei incluzive;
 Însuşirea operaţională a conceptelor şi principiilor cu care se 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
Prelegerea interactivă

Modulul 1: Educația incluzivă- cadrul conceptual și legislativ

Conversaţia euristică
Reflecţia individuală şi

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

colectivă
Analiză documente
Modulul 2: Cerințele educaționale speciale

Problematizarea
Film didactic
Prelegerea interactivă
Dezbatere

Modulul 3: Managementul instituțiilor de învățământ incluziv

Conversaţia euristică
Reflecţia individuală şi
colectivă
Explicaţia

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

Problematizarea
Modul 4. Managementul clasei incluzive

Dezbatere
Conversaţia euristică
Expunerea
Explicaţia

Valorificarea experienţei de elev
a studenţilor
Valorificarea experienţei
didactice a studenţilor care
lucrează în învăţământ

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


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

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

10.3 Pondere din nota
finală
50 %

Corectitudinea răspunsurilor
Examen scris
Capacitatea de a realiza analize
Referate
50%
reflexive şi critic-constructive,
Portofolii
inferenţe, transferuri cognitive 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.
Data completării
Semnătura titularului de curs

Aprilie 2020

Data avizării în departament

Aprilie 2020

Lect univ. Dr. Claudia Crișan

Semnătura directorului de departament

