
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 

Terapia limbajului şi audiologie educaţională/ Specialist în 

terapia limbajului şi audiologie educaţională 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Evaluarea şi terapia complexă a persoanelor cu dizabilităţi multiple 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr. Andrea Hathazi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ.dr. Andrea Hathazi 

2.4 Anul de studiu 2 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 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 37 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 7 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Materiale didactice si softuri specifice pentru persoanele  

cu dizabilităţi multiple existente la departament sau 

preluate de pe Internet 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Materiale didactice si softuri specifice pentru persoanele  

cu dizabilităţi multiple  existente la departament  sau 

preluate de pe Internet 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Definirea, clasificarea şi alegerea metodelor, tehnicilor şi procedeelor 

utilizate în evaluarea  şi intervenţia psihopedagogică specifică privind 

dezvoltarea copiilor cu dizabilităţi multiple. 

 Interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor psihopedagogice ale 

copiilor/adolescenţilor şi adulţilor cu dizabilităţi multiple, dar şi a 

comportamentului acestora în diferite situaţii de dezvoltare, învăţare şi de 

viaţă 

 Cunoaşterea principalelelor tehnici şi metode a resurselor şi serviciilor care 

facilitează mediul de dezvoltare şi de învăţare al persoanelor cu dizabilităţi. 

 Stabilirea tipurilor de evaluare în concordanţă cu momentul dezvoltării şi 

învăţării şi cu etapele procesului de terapie complexă, pe baza utilizării 

metodologiilor specifice 

 Elaborarea unor modalităţi de intervenţie în vederea dezvoltării abilităţilor la  

persoanele cu dizabilităţi multiple  prin aplicarea adecvată a principiilor şi 

metodelor consacrate în domeniu 

 Elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea Proiectelor de Intervenţie 

Personalizată (PIP) şi/sau a Proiectelor de Educaţie Personalizată (PEP) 

pentru copilul cu dizabilităţi multiple. 
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 Planificarea şi implementarea  activităţilor din cadrul echipei multi-

disciplinare pe baza criteriilor relevante conferite de rolul psihopedagogului 

în echipa multi – disciplinară; 

 Aplicarea normelor etice în cercetările acţiune cu persoane cu dizabilităţi, 

precum şi în activităţile de evaluare, adaptare curriculară şi consiliere 

psihopedagogică; 

 Elaborarea unui proiect de servicii personalizate în funcţie de intensitatea 

nevoii de suport şi asistenţă 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor 

privind procesele de evaluare şi intervenţie în contextul 

dizabilităţilor multiple în vederea facilitării comunicării, ivăţării 

şi incluziunii şcolare şi sociale.  

Utilizarea competenţelor  dobândite în  practica şi în comunicarea 

profesională în cadrul muncii în echipa interdisciplinară. 



 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Definiţie, caracteristici şi implicaţii ale 

dizabilităţilor multiple. 

 

Prelegere, Expunere 

interactivă 

Analiza studii de caz 

Prezentări video 

Procesul de integrare senzorială. 

Stimularea multisenzorială. 

 

Prelegere, Expunere 

interactivă.  

Prezentări video 

Tipuri şi principii de evaluare. 

Evaluarea funcţională 

 

Prelegere, Expunere 

interactivă.  Dezbatere 

Prezentări video 

Profilul de dezvoltare Expunere interactivă. 

Studii de caz.  

Prezentări video 

Implicaţiile deficienţelor multiple în 

procesul de comunicare  

 

Expunere interactivă. 

Studii de caz.  

Prezentări video 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare Expunere interactivă. 

Studii de caz.  

Prezentări video 

Sisteme şi modalităţi de comunicare la 

persoanele cu dizabilităţi multiple/ 

surdocecitate. 

Expunere interactivă. Prezentări video 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Să dobândească cunoştinţe şi abilităţi privind utilizarea 

strategiilor adecvate în dezvoltarea abilităţilor la persoanele cu 

dizabilităţi 

Să dobândească cunoştinţe şi abilităţi privind dezvoltarea şi 

implementarea strategiilor, tehnicilor şi metodelor specifice 

evaluării persoanelor cu dizabilităţi multiple 

Să dobândească cunoştinţe şi abilităţi privind implementarea 

strategiilor de intervenţie specifică  la copiii cu deficienţe severe, 

grave şi profunde 

Să dobândească cunoştinţe şi abilităţi privind  modalităţi de 

evaluare a comunicării şi proiectarea planului de intervenţie 

personalizat  

Să dobândească cunoştinţe şi abilităţi privind caracteristicile 

mediului de învăţare şi comunicare la persoanele cu dizabilităţi 

multiple  

Să dobândească cunoştinţe şi abilităţi privind modalitatea de 

integrare şcolară, socială şi profesională a persoanelor cu 

dizabilităţi multiple  



 

Caracteristici, evaluare şi modalităţi de 

intervenţie 

 

Expunere interactivă. 

Studii de caz. Dezbatere 

Prezentări video 

Abordări naturale utilizate în terapia 

complexă 

Expunere interactivă.  Prezentări video 

Curriculum şi programe educaţionale Expunere interactivă. 

Studii de caz.  

Prezentări video 

Programe de intervenţie privind 

deprinderile de orientare şi mobilitate 

 

Expunere interactivă.  Prezentări video 

Tulburările de comportament în 

contextul deficienţelor multiple 

 

Expunere interactivă.  Prezentări video 

Formarea abilităţilor de viaţă cotidiană 

la copiii cu dizabilităţi multiple 

 

Expunere interactivă. 

Studii de caz.  

Prezentări video 

Includerea în comunitate a persoanelor 

cu dizabilităţi multiple şi abordarea 

centrată pe familie 

 

 

Expunere interactivă.  Prezentări video 
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Westling, D.D., Fox, L. (2000). Teaching students with severe disabilities, 2
nd

 Ed. London: Prentice-

Hall International. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Implicaţiile educaţionale ale 

dizabilităţilor multiple 

Dezbatere. Expunere 

interactivă. Munca în 

perechi 

Prezentări video 

Evaluarea funcţională. Echipa 

multidisciplinară. Harta nevoilor 

Dezbatere. Expunere 

interactivă. Problematizare 

Prezentări video 

Evaluarea bazată pe curriculum Expunere interactivă. 

Dezbatere. Munca în grup. 

Prezentare 

Curriculum DSM 

 

Observaţia şi elaborarea fişelor de 

observaţie în evaluarea funcţională 

Expunere interactivă. 

Dezbatere 

Munca perechi. 

Prezentări modele 

fişe de observaţie 

 

Instrumente de evaluare utilizate în 

contextul deficienţei multipe 

Dezbatere.Problematizarea. 

Studiu de caz.  

Scala Callier Azusa 

Metode de intervenţie Dezbatere. Studii de caz Înregistrări video 

Sistemul de întăriri şi recompense în 

intervenţie 

Dezbatere. Joc de rol  

Abordarea Millieu Dezbatere. 

Problematizare.Studiu de 

caz 

 

Analiză curriculum. Elaborare obiective 

educaţionale 

Expunere interactivă. 

Dezbatere. Problematizare 

 

Particularităţi ale mediului de învăţare 

şi comunicare 

Dezbatere  

Elaborarea planului de intervenţie 

personalizat 

Analiză studii de caz. Înregistrări video 

Adatări curriculare Expunere interactivă. 

Dezbatere. 

Înregistrări video 

Planificarea proceselor de tranziţie şi 

elaborarea planului de servicii 

personalizat. 

Dezbatere. Studii de caz Înregistrări video. 



Abordarea centrată pe familie Expunere. Studii de caz. Prezentări video 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

  

 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 Participare activă Observaţie 70% 

1 punct oficiu 

10% 

Examen scris Examen 

10.5 Seminar/laborator Prezenţa  75%  10% 

Portofoliu Analiza produselor 

activităţii 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Elaborarea unui plan de evaluare în vederea realizării unui profil de dezvoltare la un 

copil cu dizabilităţi multiple 

 Elaborarea unui studiu de caz ce face referire la metodele de intervenţie specifice 

utilizate în terapia complexă a unui copil cu dizabilităţi multiple 

 

 

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


Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de 

seminar 

3.10.2012..................  Lector univ.dr. Andrea Hathazi   Lector univ.dr.Andrea Hathazi

  

Data avizării în departament        Semnătura directorului de departament

  

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

  


