
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca 

 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihopedagogie Specială 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihopedagogie Specială/profesor psihopedagogie specială 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Psihopedagogia deficienţilor de auz 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector Univ. Dr. Bodea Haţegan Carolina 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Dorina Talaş 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 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 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 6 

Examinări  4 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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 

 Ilustrarea unor teme cu prezentări audio-video (prezentări de cazuri  

copii , adolescenţi, adulţi cu deficienţă de auz). 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Laborator de audiologie educaţională 



6. Competenţele specifice acumulate 
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  Evaluarea psihopedagogică sistematică a copiilor/adolescenţilor şi adulţilor cu deficienţe de 

auz. 

 Interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor psihopedagogice ale 

copiilor/adolescenţilor şi adulţilor cu deficienţe de auz, dar şi a comportamentului acestora 

în diferite situaţii de dezvoltare, învăţare şi de viaţă; 

 Elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea Proiectelor de Intervenţie Personalizată 

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

antepreşcolară şi şcolară, al elevului, studentului şi adultului cu deficienţe de auz. 
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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; 

 Planificarea şi implementarea  activităţilor din cadrul echipei multi-disciplinare pe baza 

criteriilor relevante conferite de rolul psihopedagogului în echipa multi – disciplinară; 

 Utilizarea platformelor de e-learning, a învăţării de tip blended learning şi a bazelor de date 

internaţionale pentru dezvoltarea personală şi profesională ; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cercetări şi perspective în domeniul psihopedagogiei 

deficienţelor de auz. 

Prelegere, expunere 

interactivă 

Prezentare PPT 

Psihofiziologia audiţiei. Învăţarea prin 

cooperare 
Atlase de anatomiei şi 

fiziologie a analizatorului 

auditiv; soft educaţional 

Fundamentele acustice ale receptării auditive. Expunere interactivă Prezentare PPT 

Patologia. Etiologia pierderilor de auz. Expunere Întregistrări audio-video 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

o Stabilirea bazelor neuropsihologice ale deficienţei de auz şi 

circumscrierea teoretică (etiologie, simptomatologie) a tablourilor din 

cadrul acestei  deficienţe senzoriale. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Se va urmări dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi  privind: 

o Teoriile  de bază ale domeniului psihopedagogiei deficienţilor de auz 

(etiologice, diagnostice, taxonomice); utilizarea lor adecvată în 

comunicarea profesională, dar şi în situaţii educaţionale, 

comunicaţionale etc. 

o  Aplicarea unor principii psihopedagogice şi metode descriptive 

adecvate unor situaţii educaţionale şi comunicaţionale tipice pentru 

domeniul  psihopedagogiei deficienţilor de auz. 

o Specificul comunicării verbale şi sistemele de comunicare utilizate de 

persoanele cu deficienţă de auz. 



Taxonomia şi caracterizarea deficienţelor auditive Expunere Prezentare PPT 

Dezvoltarea psihică în contextul deficienţelor auditive. Expunerea şi 
problematizarea 

Prezentare PPT. 

Conversaţie euristică 

Inteligibilitatea vorbirii la persoanele cu deficienţe de 

auz. 

Expunere interactivă Întregistrări audio-video, 

soft educaţional 

Sistemul dactil. Demonstraţia Întregistrări audio-video, 

soft educaţional 

Limbajul gestual. Demonstraţia Întregistrări audio-video, 

soft educaţional 

Dezvoltarea vocabularului. Dezvoltarea laturii 

morfologice. 

Expunere interactivă ; 

Demonstraţia 
Întregistrări audio 

Dezvoltarea laturii semantice în contextul deficienţelor 

de auz.  

Expunere interactivă ; 

Demonstraţia 
Întregistrări audio 

Dezvoltarea laturii pragmatice în contextul 

deficienţelor de auz. 

Expunere interactivă ; 

Demonstraţia 
Întregistrări audio 

Dezvoltarea laturii sintactice  şi morfosintaxei în 

contextul deficienţelor de auz pragmatice.  

Expunere interactivă ; 

Demonstraţia 
Întregistrări audio 

Norme juridice naţionale şi internaţionale privind 

drepturile persoanelor cu deficienţă de auz. 

Expunere Prezentare PPT 

Bibliografie 
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Bucureşti : Semne '94, 1996 

Popa, M. (1992). Orientări actuale în dezvoltarea limbajului copilului deficient de auz. Revista de Educaţie Specială, 

nr.2. Bucureşti: IRESPH. 
Popa Mariana, Deficienta de auz : repere psihologice si metodologice. Targu Mures : Editura"Dimitrie Cantemir", 

2002. 

Popescu, Rodica (2001). Acţiunile prelingvistice între copilul deficient de auz şi părinţi. Editura Universităţii „Lucian 

Blaga”, Sibiu. 
Pufan, C. (1982). Probleme de surdo-psihologie. Bucuresti: EDP. 

Stanica, I. si Popa, Mariana (1994). Elemente de psihopedagogia deficientilor de auz. Bucuresti: INREIPH. 

Popa Mariana, Psihopedagogia deficitului de auz. Targu Mures : Editura "Dimitrie Cantemir", 2002 
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Simon Levine Edna, The psychology of deafness : techniques of appraisal for rehabilitation. New York: Columbia 
University Press, 1960. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Cunoaşterea istoricului învăţământului românesc 

pentru deficienţi de auz. 

Discuţii în grup. 

Metoda Ştiu - Vreau 

să ştiu- Am învăţat 

 

Prezentarea unor tablouri specifice tipurilor de 

deficienţă de auz: transmisie neurosenzorială mixtă.  

Exerciţii. Peer 

tutoring 

Fişe de lucru 

Prezentarea unor tablouri specifice gradelor de 

deficienţă de auz. Raportări la criterii audiometrice. 

Exerciţii. Peer 

tutoring 

Fişe de lucru 



Prezentări de referate pe teme stabilite. Expunerea - 

Introducere în examinarea audiometrică.  Demonstraţia Audiometru  

Implicaţiile psihopedagogice ale diferitelor categorii 

diagnostice din domeniul deficienţelor de auz. 

Brainstorming  

Cerinţele psihopedagogice în cazul copiilor cu 

hipoacuzie moderată/profundă. 

Conversaţia euristică  

Formele de compensare puse în lucru în cazul 

persoanelor cu deficienţe de auz. 

Studiul de caz Prezentări audi-video 

Tabloul particularităţilor vorbirii  la persoanele cu 

deficienţe de auz ţinând seama de principalii indicatori 

ai inteligibilităţii vorbirii. 

Studiul de caz Prezentări audi-video 

Utilitatea sistemului dactil în sistemul educaţional 

pentru deficienţi de auz. 

Exerciţii. Peer 

tutoring 

Trusa cu dactileme 

Locul limbajului gestual în cadrul sistemelor 

educative.Implicaţii asupra dezvoltării cognitive a 

copiilor. 

Exerciţii. Peer 

tutoring 

Soft educaţional 

Implicaţiile psihopedagogice ale dezvoltării 

morfologice şi fonologice la copiii cu deficienţe de 

auz. 

Exerciţii. Peer 

tutoring 

Fişe de lucru 

Implicaţii psihopedagogice ale dezvoltării  nivelului 

pragmatic al limbajului la deficienţii de auz. 

Exerciţii. Peer 

tutoring 

Fişe de lucru 

Prezentări de referate pe teme stabilite. Expunerea - 
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specifice psihologului şcolar din şcolile pentru deficienţi de auz. Vaslui : Media Sind. 

The senses : a comprehensive reference (2008) Vol. 3: Audition. Amsterdam : Elsevier. 
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Weihs, Th. J. (1992). Să- i ajutăm iubindu-i. Bucureşti: Editura Humanitas 

   

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Conţinuturile acestei discipline asigură dezvoltarea unor competenţe profesionale şi transversale 

derivate din standardele stabilite la nivel naţional pentru subdomeniul Psihopedagogiei speciale. De 

asemenea, acestea asigură dezvoltarea unor competenţe profesionale psihopedagogiei deficienţilor de 

auz. Aceste competenţe asigură completarea profilului ocupaţional pentru profesorul psihopedagog. 



  Competenţele şi obiectivele formulate respectă interesele şi drepturile persoanelor cu deficienţe de 

auz şi ale familiilor acestora. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Corelarea cauzelor 

deficienţei de auz cu 

tablourile de manifestare. 

Evaluare pe parcurs 20% 

Evidenţierea 

particularităţilor de 

comunicare ale 

persoanelor cu deficienţă 

de auz. 

Examen scris 40% 

10.5 Seminar/laborator Evidenţierea implicaţiilor 

psihopedagogice 

multinivelare ale 

deficienţei de auz 

(inteligibilitatea vorbirii, 

dezvoltare cognitivă). 

Prezentare de proiecte de 

activitate semestrială axate pe 

o temă din suportul de curs, 
verificări pe parcurs, studii de 

caz 

40% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

  Încadrarea unui caz de deficienţă de auz în tipurile şi gradele deficienţelor de auz. 

 Evidenţierea implicaţiilor psihopedagogice specifice unui tablou de deficienţă de auz. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


