
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 Psihopedagogie Specială 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile 

incluzive/ Consilier Şcolar Consilier învăţământConsilier orientare privind 

cariera, Expert învăţământ Inspector Şcolar, Director de proiect, Director 

unitate de învăţământ, Designer instrucţional,Cercetător în psihopedagogie 

specială, Asistent de cercetare în psihopedagogia specială 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Intervenţii psihopedagogice în tulburări din spectrul autist 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Cristina Bălaş-Baconschi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Cristina Bălaş-Baconschi 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 6 

Examinări  4 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Psihopedagogia tulburărilor emotionale si comportamentale 

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sala cu videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala cu videoproiector 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Competenţe de examinare şi evaluare psihopedagogică a elevilor din unităţile şcolare 

incluzive, de diagnostic (inclusiv diagnostic diferenţial) şi  intervenţie psihopedagogică; 

 Competenţe de adaptarea curriculară şi realizare de  programe de intervenție personalizată 

și orientare vocaţională pentru elevii cu tulburari din spectrul autist, precum şi de 

elaborare de programe de reconversie profesională pentru cei cu dizabilităţi dobândite la 

vârsta tinereţii sau la vârsta adultă; 

 

C
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m

p
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en
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tr
a
n
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 Aplicarea normelor etice în cercetările acţiune cu persoane cu dizabilităţi, precum şi în 

activităţile de evaluare, adaptare curriculară şi consiliere psihopedagogică 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Tulburările din spectrul autist. Prezentare generală. 

 

Prelegere  

Evaluarea tulburărilor din spectrul autist 

 

Prelgere 

Analiza de caz 

 

Realizarea unui diagnostic diferenţial pentru 

tulburările din spectrul autist: autismul clasic 

kannerian, sindromul Asperger, sindromul Rett, 

autismul atipic, notele autiste. 

 

Demonstratia  

Prezentarea unor aspecte legislative privind 

posibilităţile de integrare a copiilor şi tinerilor cu 

tulburări din spectrul autist 

Prelegere 

Dezbateri 

 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Punctarea şi decrierea unor programe de intervenţie care să contribuie 

la ameliorarea simptomatologiei prezentate de subiecţii cu autism şi 

alte tulburări din spectrul autist 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Familiarizarea studenţilor cu problematica ridicată de existenţa 

tulburărilor din spectrul autist;  

 Trecerea în revistă a principalelor consecinţe ale acestora la nivel 

comportamental; 

 Punctarea şi decrierea unor programe de intervenţie care să contribuie 

la ameliorarea simptomatologiei prezentate de subiecţii cu autism şi 

alte tulburări din spectrul autist; 

 Prezentarea unor studii de caz realizate în instituţii speciale pentru 

domeniul în cauză. 

 



Serviciile de asistenţă pentru copiii şi tinerii cu 

tulburări din spectrul autist  

 

Prezentare cazuri 

Folosirea planului individualizat de intervenţie şi a 

planului individualizat de intervenţie în familie pentru 

subiecţii cu tulburări din spectrul autist 

 

Dezbateri 

Analize de cazuri 

 

Abordarea terapeutică a autismului infantil. 

 

Prelegere  

Tehnicile educative folosite în scopul dobândirii 

autonomiei copiilor şi tinerilor cu tulburări din 

spectrul autist 

 

Prelegere 

Analiza de caz 

 

Terapia cognitiv-comportamentală aplicată în 

tulburările din spectrul autist 

 

Prelegere 

Analiza de caz 

 

Sistemul TEACCH. Principii de bază, structura, 

activităţi propuse. 

 

Prelegere 

Analiza de caz 

 

Programele individuale – premisă a creşterii gradului 

de independenţă şi a diminuării problemelor 

comportamentale 

 

Prelegere  

Programul PECS folosit în cadrul tulburărilor din 

spectrul autist. 

Prelegere 

Analiza de caz 

 

Alcătuirea unor programe diferenţiate pentru copiii cu 

sindrom Asperger 

Prelegere 

Analiza de caz 

 

Alcătuirea unor programe diferenţiate pentru copiii cu 

autism atipic şi cu note autiste 

 

Prelegere 

Analiza de caz 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Comentarea unor cazuri din fiecare din tulburările din 

spectrul autist 

 

Analiza de caz  

Exemplificarea aplicării unor scale de evaluare pentru 

punerea în evidenţă a autismului infantil 

Exercitiul 

 

 

 



Prezentarea a doua cazuri: autism, sindrom Asperger. 

 

Analiza de caz 

Exemple ale unor clase în care există copii cu autism 

integraţi. 

 

Prezentare de cazuri  

Modul de alcătuire a unor orare adaptate pentru copiii 

cu tulburări din spectrul autist 

 

Exemplificare  

Alcătuirea unui plan individualizat de intervenţie 

pentru copiii cu autism 

Prelegere  

Dezbateri pe tema avantajelor şi dezavantajelor 

câtorva tehnici terapeutice folosite în autismul infantil.  

 

Dezbatere  

Aspecte ale modificării comportamentului la copiii cu 

autism şi tulburări din spectrul autist 

Crearea unor noi căi de comunicare: învăţarea 

operantă a vorbirii, dansului. 

Prezentarea unor exemple de programe integrate şi 

individualizate pentru ameliorarea calităţii vieţii 

copiilor cu tulburări din spectrul autist 

mişcării şi muzicii 

Implicarea părinţilor în terapia copiilor lor cu autism şi 

cu tulburări din spectrul autist 

 

 

Prezentare cazuri 

 

 

Prelegere 

 

 

Exemplificare 

 

 

 

 

Prelegere 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  

 Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă 

practică (www.copsi.ro) şi a Procedurilor de atestare în conformitate cu Normele metodologice 

de aplicare a Legii 213/2004 

 Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro) 

 Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/) 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Răspunsuri corecte la 

itemi 

Examen 60% 

   

10.5 Seminar/laborator Elaborarea unui proiect de 

interventie 

Evaluarea proiectului de 

interventie 

40% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

  Elaborarea corectă a unui proiect de interventie 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

 

http://www.copsi.ro/
http://www.rncis.ro/
http://www.mmuncii.ro/

