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 studii/ Calificarea
2. Date despre disciplină

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
de Drept şi Ştiinţe Sociale
DPPD
Ştiinţe ale educaţiei
Masterat
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

Strategii de intervenţie psihopedagogic ă în
MET 1205
educaţia copiilor cu CES
Lect. univ. dr. Petrovan Ramona Ştefana
Lect. univ. dr. Petrovan Ramona Ştefana
I1 2.6. Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei
O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care 3.2 curs
1
din care 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din Planul de învăţământ
42 din care 3.5 curs
14 din care 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs pe platformele electronice (aria B ISPEF)
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren (aria D ISPEF)
Pregătire seminarii/laboratoare/activităţi practice, referate, proiecte, portofolii (aria C ISPEF)
Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus.
Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al activităţilor
enumerate mai sus.
3.7. Total ore studiu individual
83
3.8. Total ore din planul de învăţământ
42
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum
4.2 de competenţe



2
28
ore
36
30
17
-

Cunoştinţe de bază în domeniul psihopedagogiei speciale şi în domeniul
metodologiei cercetării/intervenţiei psihopedagogice dobândite pe parcursul
studiilor de licenţă, prin experienţă profesională sau/şi în contexte nonformale
ori informale de învăţare
Competenţe de operare pe calculator (minimal: Word, Excel, PowerPoint,
InternetExplorer).

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului







Participare activă
Lectura suportului de curs
Lectura bibliografiei recomandate
Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate şi asamblarea acestora într-un
portofoliu de evaluare
Participare activă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

 capacitatea de a identifica probleme a căror rezolvare implică intervenţia psihopedagogică;
 cunoştinţe funcţionale şi flexibile cu privire la tipologia disfuncţiilor specifice vârstei
preşcolare şi şcolare mici
 cunoştinţe structurate legate de metodele şi tehnicile de intervenţie psihopedagogică adecvate
pentru ameliorarea disfuncţiilor identificate.
 cunoştinţe şi abilităţi de elaborare a unui un proiect de intervenţie psihopedagogică şi a unui
plan personalizat/adaptat diferitelor categorii de copii/elevi ;
 Capacitatea de a utiliza adecvat metodele şi tehnicile de intervenţie psihopedagogică
 Capacitatea de a crea modalităţi inovative de intervenţie psihopedagogică personalizată
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 autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei
activităţi profesionale;
 capacitatea de a mobiliza, de a combina şi a utiliza în mod autonom competenţele profesionale
în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme;
 atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă investigării
şi explicării fenomenelor educaţionale;
 echilibru caracterial, atitudine critică şi forţă de convingere în promovarea valorilor pozitive
autentice ale comunităţii sociale.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
 Obiectivul general al parcursului de studiu al disciplinei îl constituie dobândirea de către
general al
studenţi a competenţelor vizând cunoaşterea şi aplicarea metodelor de intervenţie
disciplinei
psihopedagogică în educaţia specială la vârsta preşcolară şi şcolară mică
Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili:
 să utilizeze corect şi în contexte variate terminologia specifică intervenţiei psihopedagogice;
 să identifice tipologia disfuncţiilor specifice vârstei preşcolare şi şcolare mici;
 să utilizeze metodele şi tehnicile de intervenţie psihopedagogică adecvate pentru ameliorarea
disfuncţiilor identificate;
7.2 Obiectivele
 să creeze modalităţi inovative de intervenţie psihopedagogică personalizată;
specifice
 să elaboreze un raport de analiză a programelor de intervenţie implementate având ca punct
de plecare o analiză SWOT a acestor programe;
 să propună proiecte de intervenţie/dezvoltare educaţională pe baza rezultatelor obţinute .
 să aibă o conduită profesională deontologică adecvată tipului de intervenţie
 să manifeste o atitudine pozitivă de lucru în cadrul echipei multidisciplinare
8. Conţinuturi
Competenţe
transversale

8.1. Curs (unităţi de învăţare)
Fundamentarea teoretică specifică disciplinei. Consilierea.
1.1. Definire, caracteristici, tipuri.
1.2. Profilul de competenţă al cadrului didactic consilier.
1.3. Activităţile opţionale / opţionalul de Consiliere educaţională.
2. . Tipuri de tulburări în perioada preşcolară şi şcolară mică
2.1. Tulburări de adaptare
2.2. Tulburări de comportament
2.3. Tulburări afective
2.4. Tulburări de învăţare
3. . Cauzelor tulburărilor
3.1. Cauze de ordin organic
3.2. Cauze familiale
3.3. Cauze şcolare
3.4. Cauze sociale
4. Metodologia intervenţiei psihopedagogice
4.1. Metode de intervenţie psihopedagogică utilizate cu grupa de copii/clasa de elevi
4.2. Metode de intervenţie psihopedagogică utilizate în activitatea cu copiii / elevii
4.3. Metode de intervenţie psihopedagogice aplicabile în relaţia cu familia
1.

8.2 Seminar/laborator (tematicile pentru dezbateri şi aplicaţii)
1. Analiza comparativă a conceptelor operaţioanale: consiliere versus psihoterapie,
consiliere educaţională versus consiliere psihologică etc
2. Studiul de caz ca metodă de identificare a tulburărilor şi cauzelor acestora (analiză şi
elaborare / construire a unor studii de caz)
3. Proiectarea unor programe de intervenţie psihopedagogică bazate pe consilierea:
copiilor / elevilor, familiei, problematicii cerinţelor educative speciale
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Metode de
predare

Nr. de
ore

Prelegere,
Conversaţie,
Suporturi video

4

Prelegere,
Conversaţie,
Suporturi video

8

Prelegere,
Conversaţie,
Suporturi video

6

Prelegere,
Conversaţie,
Suporturi video

10

Metode de
predare
Prezentări,
aplicaţii,
dezbateri
Prezentări,
aplicaţii,
dezbateri
Prezentări,
aplicaţii,
dezbateri

Nr. de
ore
2

6

6
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului


Conţinuturile disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionale la nivel de masterat,
fiind în acord cu aşteptările comunităţii specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi ale angajatorilor
din domeniul educaţiei timpurii şi al şcolarităţii mici.

10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Volumul şi corectitudinea
Lucrare scrisă
cunoştinţelor
10.4 Curs
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
Lucrare scrisă
Organizarea conţinutului
Lucrare scrisă
Elaborarea unui portofoliu cu
Fişă de evaluare a
instrumente şi aplicaţii în
portofoliului
10.5 Seminar/laborator
conformitate cu standardele precizate
Participare activă la seminarii
Fişă de evaluare seminar
10.6 Standard minim de performanţă
 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

30
10
10
40
10

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

______________

______________________

_________________________

Data avizării în Departament

Semnătura Directorului de Departament

______________

______________________
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