
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 Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Psihopedagogie Specială / Profesor psihopedagog L060070020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metode şi tehnici de recuperare a copiilor cu dizabilităţi cognitive 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Adrian Roşan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Anca Maier 
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 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 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 
Tutoriat 6 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 83 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Psihopedagogia deficienţilor de intelect 
4.2 de competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală cu videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Clase incluzive 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 • Aplicarea şi adaptarea de tehnici de modificare a metodelor instrucţionale şi a materialelor 
în funcţie de stilurile de învăţare şi nevoile elevilor/adulţilor cu dizabilităţi cognitive; 

• Utilizarea rezultatelor evaluărilor în vederea realizării, monitorizării şi modificării 
modalităţilor de instruire cu scopul optimizării procesului de învăţare a 
copiilor/elevilor/adulţilor cu dizabilităţi cognitive; 

• Crearea unui mediu de învăţare prin PIP şi/sau PEP care să dezvolte participarea activă, 
independenţa,  schimbările pozitive de comportament şi autonomia copiilor cu dizabilităţi 
cognitive; 
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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; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Sistemul actual de educaţie şi recuperare specială 
pentru pentru persoanele cu dizabilităţi cognitive din 
România. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Evaluarea şi recuperarea psihomotricităţii la copiii cu 
dizabilităţi cognitive de vârstă preşcolară. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Educaţia senzorială la copiii cu dizabilităţi cognitive 
de vârstă preşcolară. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Cunoaşterea principalelor teorii şi metode de recuperare a persoanelor 
cu dizabilităţi cognitive 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

� analiza tendinţelor moderne de organizare a educaţiei speciale privind 
realizarea obiectivelor de normalizare, integrare, socializare; 

� dobândirea de cunoştinţe privind sistemul actual de evaluare, educaţie şi 
recuperare pentru persoanele cu dizabilităţi cognitive;  

� formarea abilităţilor de evaluare a psihomotricităţii, de planificare şi 
desfăşurare a activităţilor de recuperare a psihomotricităţii la persoanele cu 
dizabilităţi cognitive 

� identificarea aspectelor specifice proiectării didatice şi evaluării activităţilor 
de educaţie, instruire şi recuperare a persoanelor cu dizabilităţi cognitive 

� însuşirea metodologiei predării-învăţării cunoştinţelor de limba română în 
şcolile speciale pentru copiii cu dizabilităţi cognitive 

� însuşirea metodologiei predării-învăţării matematicii în şcolile speciale 
pentru copiii cu dizabilităţi cognitive 

� abordarea metodelor de învăţare prin cooperare în contextul includerii 
copiilor cu dizabilităţi cognitive 

� formarea abilităţilor necesare pentru realizarea adaptării curriculare şi a 
planurilor educaţionale individualizate 



Principii şi modalităţi de evaluare a copiilor cu 
dizabilităţi cognitive. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Scala pentru evaluarea nevoilor de sprijin (AAMR, 
2004). 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Specificul proiectării didactice a lecţiilor de 
matematică pentru copiii cu dizabilităţi cognitive. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Specificul proiectării didactice a lecţiilor de limba 
română pentru copiii cu dizabilităţi cognitive. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Strategii alternative de sprijinire a elevilor care au 
dificultăţi în formarea abilităţilor de scris-citit. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Învăţarea prin cooperare şi includerea copiilor cu 
dizabilităţi cognitive. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Adaptarea curriculară pentru copiii cu dizabilităţi 
cognitive. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Elaborarea planurilor educaţionale individualizate 
pentru copiii cu dizabilităţi cognitive. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Învăţarea prin cooperare şi includerea copiilor cu 
dizabilităţi cognitive. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Adaptarea curriculară pentru copiii cu dizabilităţi 
cognitive. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 

 

Elaborarea planurilor educaţionale individualizate 
pentru copiii cu dizabilităţi cognitive. 

Prelegerea 
interactivă, Explicaţia 
Demonstraţia 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Specificul lectiilor de romana / matematica pentru 
elevii cu dizabilitati cognitive  (2 întâlniri) 

Observarea de 
activitati desfasurate 
in scoala speciala 

 

Elaborarea unui proiect didactic / plan de lectie la 
limba romana / matematica (elevi cu dizabilitati 
cognitive) si sustinerea lui in fata colegilor de seminar 
(2 întâlniri) 

Munca in echipa 
Invatarea prin 
cooperare 
 

 

Realizarea de adaptari curriculare la romana / 
matematica pt. elevii cu dizabilitati cognitive  
(2 întâlniri) 

Munca efectiva pe 
programa scolara 

 

Elaborarea de PIP / PEI dupa modelul oferit la curs 
(1 întâlnire) 

 Exercitiul   
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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 

 Examen scris 60% 10.4 Curs 
   
Elaborarea unui proiect 
didactice (lb. rom./ 
matem) si sustinerea 
acestuia in fata colegilor 
Realizarea de adaptari 
curriculare (lb. rom. / 
matem) pe un anumit nivel 
(cls. I-VIII), tip de 
dizabilitate cognitiva 
(severa – moderata/usoara) 
Elaborarea unui PIP / PEI 

Portofoliu:  
-proiect didactic 
-adaptari curriculare 
-PIP / PEI 

30% 10.5 Seminar/laborator 

Aprecierea participarii la 
activitatile didactice 

-sustinerea proiectului in 
fata colegilor 
-participare efectiva la 
activitatile de seminar  

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
•  Elaborarea corectă a unui PIP sau PEP şi formularea a trei criterii de monitorizare a acestora şi de 

apreciere a progresului elevilor; 
 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


