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 studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Psihopedagogie speciala
Ştiinţe ale Educaţiei
CicIul I. Licenţă
Psihopedagogie Specială / Profesor psihopedagog L060070020

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
Psihopedagogia deficienţilor motori
disciplinei
2.2 Titularul activităţilor Lect. Asoc. Dr. Carmen Costea-Bărluţiu
de curs
2.3 Titularul activităţilor Asist. Univ. Dr. Ioana Tufar
de seminar
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
Din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp:

2.7 Regimul disciplinei DS

2
28

3.3 seminar/laborator 2
3.6 seminar/laborator 28
ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

33

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

30

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

24

Tutoriat

5

Examinări

2

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
 Cunoştinţe de bază din disciplinele: Fundamentele
psihopedagogiei speciale, Introducere în psihologia dezvoltării;
Psihologia dezvoltării în contextul dizabilităţii, Elemente de
anatomie, fiziologie şi genetică




4.2 de competenţe



Competenţe privind realizarea studiilor de caz
Abilitati de evaluare psihopedagogică si de psihodiagnostic
Abilităţi de elaborare a Planurilor de intervenţie personalizată

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului



5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Materiale didactice si softuri specifice pentru
persoanele cu deficiente motorii existente la
departament sau de pe Internet
Materiale didactice si softuri specifice pentru
persoanele cu deficiente motorii existente la
departament sau de pe Internet

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale



Interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor psihopedagogice ale copiilor cu
dizabilităţi motorii dar şi a comportamentului acestora în diferite situaţii de învăţare şi de
viaţă



Elaborarea unui curriculum adaptat nivelului de dezvoltare , de vârstă, precum şi
potenţialului de învăţare al elevului cu nevoi educaţionale speciale datorate deficienţelor
neuromotorii



Intervenţia psihopedagogică specifică (compensare – recuperare – terapie) pentru
persoanele cu CES datorate deficientelor motorii / neuromotorii



Consilierea orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane
cu deficiente motorii (copii / elevi, familii ale elevilor, profesori din scolile specializate
pentru deficienti motori sau din scoli incluzive.



Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră
in sfera educatiei persoanelor cu deficiente motorii / neuromotorii



Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe
opţiuni valorice explicite in relatie cu drepturile si demnitatea persoanelor cu
deficienţe neuromotorii



Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în
vedere formării şi dezvoltării profesionale continue, inclusiv pe baza
tehnologiilor de acces



Utilizarea platformelor de e-learning, a învăţării de tip blended learning şi a
bazelor de date internaţionale pentru dezvoltarea personală şi profesională ;



Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea
de sarcini pentru nivelurile subordonate. Planificarea şi implementarea
activităţilor din cadrul echipei multi-disciplinare pe baza criteriilor relevante
conferite de rolul psihopedagogului în echipa multidisciplinară.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
 Analiza teoriilor explicative şi modelelor de diagnostic şi
disciplinei
prognostic a diferitelor categorii nosologice care înglobează
deficienţa motorie;
 Transmiterea unor cunoştinţe privind evaluarea şi intervenţia
psihopedagogică a persoanelor cu dizabilităţi motorii, aflate
în diferite cicluri ale vieţii individuale şi familiale;
7.2 Obiectivele specifice
 Transmiterea unor cunoştinţe de bază privind etiologia,
tabloul clinic, epidemiologia principalelor categorii
nosologice care au ca rezultat dizabilitatea motorie, de
diferite severităţi, în cicluri de viaţă diferite;
 Formarea de abilităţi de evaluare psihopedagogică a
abilităţilor psihomotorii şi funcţionării adaptative a
persoanelor cu dizabilităţi motorii;
 Dobândirea unor cunoştinţe referitoare la impactul
psihologic al deficienţei motorii, la diferite vârste, în
contexte de mediu şi familiale diferite;
 Analiza factorilor care au impact asupra calităţii vieţii şi
stării de bine psihologice a persoanelor cu dizabilităţi motorii
şi familiilor acestora;
 Discutarea dificultăţilor de natură funcţională, psihologică şi
socială a persoanelor cu dizabilităţi motorii în diferite cicluri
de viaţă;
 Analiza tehnicilor, metodelor şi strategiilor de intervenţie
psihopedagogică în diferite afecţiuni care evoluează cu
dizabilitate motorie de tipuri şi evoluţie diferite;
 Formarea abilităţilor de elaborare a planurilor de intervenţie
personalizate pentru persoane cu dizabilităţi motorii, în
funcţie de natura, severitarea, tipul, evoluţia dizabilităţii;
 Dezvoltarea abilităţilor de evaluare continuă a eficienţei
programelor dezvoltate pentru cazuri individuale, cu aplicare
la persoanele cu dizabilităţi motorii;
 Decelarea rolului şi specificului muncii în echipă
pluridisciplinară, cu aplicabilitate la managementul complex
al cazurilor de persoane cu dizabilităţi motorii;
 Analiza modalităţilor de adaptare complexă a mediului fizic
şi social, cu aplicare la contexte educative şi de viaţă
cotidiană a persoanelor cu dizabilităţi motorii, în vederea
facilitării accesului;
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Dezvoltarea motricităţii şi evaluarea
funcţiei motorii. Definirea dizabilităţii motorii

Prelegerea. Expunerea
interactiva.

Prezentarea tematicii
cursului

Expunere interactivă. Studii de
caz

Prezentări video

Dezbaterea, munca pe echipe şi
brainstorming-ul.

Discuţii asupra unor
cazuri particulare

4. Dezvoltarea motorie atipică în distrofii
musculare: modalităţi de evaluare şi
intervenţie

Dezbaterea, expunerea
interactivă

Prezentări vignete de
caz

5. Evaluare şi intervenţii terapeutice în
accidentul vascular cerebral şi
traumatisme cerebrale

Expunerea interactiva. Exerciţiul

Discuţii ale unor
cazuri particulare

6. Managementul simptomatologiei
complexe a persoanei cu scleroză
multiplă: simptome fizice, psihice şi
dificultăţi sociale. Funcţionarea
individuală şi familială în condiţiile
sclerozei multiple

Expunere interactiva. Studiul de
caz. Dezbaterea

Utilizarea unor
prezentari video

7. Traumatismul medular: efecte psihoeducaţionale, managementul sechelelor şi
complicaţiilor

Problematizarea şi expunerea
interactivă

8. Tulburarea de coordonare în cursul
dezvoltării (dispraxia): caracteristici,
impact, evaluare şi intervenţii specifice

Expunere interactiva. Studiul de
caz.

2. Encefalopatii infantile sechelare:
etiopatogeneză, caracteristici funcţionale ale
copiilor cu EIS şi implicaţii educaţionale

3. Intervenţii specifice psihopedagogice în
diferite tipuri de EIS

Utilizarea unor probe
de evauare
psihopedagogica

9. Boli reumatologice cu efect asupra
Expunere interactiva. Metoda
funcţiilor motorii: diagnostic, evaluare şi
exercitiului.
efect asupra individului şi familiei acestuia

Prezentari studii de
caz

10. Managementul durerii acute şi cronice
în contextul dizabilităţii motorii

Prelegerea, exerciţiul

Studii de caz

11. Adaptări specifice ale mediului fizic şi
de facilitare a accesului la informaţie a
copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi motorii

Expunere interactiva.
Brainstorming-ul

Utilizarea filmelor şi
proiecţiilor video, a
exemplelor
studenţilor

12. Efecte psihologice ale izolării şi morţii
sociale în condiţiile limitării severe a
abilităţilor motorii

Expunere interactiva. Studii de
caz.

Tehnici de gândire
critică

13. Îngrijirea paliativă a persoanelor aflate
în stadii terminale ale unor boli severe.
Dileme şi provocări ale sistemului hospice

Expunere interactiva.
Problematizarea

Discuţii pe marginea
materialelor
legislative

14. Particularităţi ale muncii în echipă
multidisciplinară în managementul
nevoilor persoanelor cu disabilităţi
motorii. Rolul familiei în intervenţie

Expunere interactiva. Dezbaterea

Prezentari video
Studii de caz
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Londra;
Herbert, M. (2005). Developmental Problems of Childhood and Adolescence. Prevention, Treatment and
Training, Blackwell Publishing;
Kennedy, P. (2007) (ed.). Psychological Management of Physical Disabilities, Routledge, New York;
Kirby, A. (2004). The adolescent with developmental co-ordination disorder (DCD), Jessica Kingsley
Publishers, Londra;
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8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Elemente etiologice ale dizabilităţii motorii.

Studii de caz. Dezbatere

Prezentari video

2. Evaluarea funcţională şi intervenţia în cazul Studii de caz. Dezbatere

Prezentari video

copiilor cu encefalopatii infantile sechelare

3. Modele de bune practici în intervenţia

Dezbatere

Prezentari video

Studii de caz. Dezbatere

Prezentari video

S tudii de caz. Dezbatere

Prezentari video

Studii de caz. Dezbatere

Prezentari video

manifestare

Studii de caz. Bainstorming
Dezbatere

Utilizarea unor probe
de evauare

8. Specificul terapiei Bobath

. Studii de caz. Dezbatere

Prezentari video

9. Stadiile tratamentului recuperator prin

Bainstorming
Dezbatere

Prezentari video

metoda Bobath

10. Dificultăţile de învăţare a scrierii în

Dezbatere pe baza de portofolii

Prezentari video

Dezbatere pe baza de portofolii

Prezentari video

12. Aspecte ergonomice specifice pentru
persoanele cu dizabilităţi motorii. Rolul
tehnologiilor de acces.

Dezbatere pe baza de portofolii.
Studii de caz

Prezentari video

13. Criterii şi forme de orientare şcolară şi
profesională a tinerilor cu dizabilităţi
motorii

Dezbatere pe baza de portofolii

Prezentari video

14. Dimensiuni ale calităţii vieţii la
persoanele cu dizabilităţi motorii

Dezbatere. Studii de caz.

Prezentari video

timpurie adresată copiilor cu EIS.

4. Caracteristici ale tulburărilor motorii,
instrumentale şi cognitive la copiii cu IMC

5. Examinarea neuropsihologică a copiilor cu
IMC

6. Spina Bifida – cauze şi forme de
manifestare

7. Hemiplegiile – cauze şi forme de

contextul diferitelor forme ale IMC .

11. Probe de psihodiagnostic si scale de
evaluare a disgrafiei
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii academice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
NOTA: Cursurile si seminariile – prin obiective si prin conţinut sunt coroborate cu aşteptările
reprezentanţilor comunităţii academice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului, precum si a instituţiilor din cadranul de mai jos, precum si cu
cerintele psihopedagogice pentru educaţia si inserţia socială a persoanelor cu deficienţe
motorii/neuromotorii
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Participare activă la
cursurile interactive

Observaţie, calitatea
intervenţiilor in
dezbaterea unor idei

Examen scris
Prezenţa 75%
Portofoliu

Examen
Observaţia
Analiza produselor
activităţii

10.3 Pondere din
nota finală
70%
1 punct oficiu 10%
10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
 Elaborarea independentă a unor planuri de intervenţie personalizate
 Elaborarea unui studiu de caz privind o activitate complexa evaluare, de predare-invatare, de consiliere
psihopedagogică individuala si/sau a familei
 Elaborarea unei microcercetări în vederea îmbunătăţirii practicilor profesionale în domeniul recuperării,
educării şi integrării socio-profesionale a persoanelor cu CES datorate deficientelor motorii

Data completării
.29.09.2013…..............

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de curs
...............................

Semnătura titularului de seminar
...................................

Semnătura directorului de departament
…............................

