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 specială
Ştiinţe ale Educaţiei
Licenţă
Psihopedagogie specială
Psihopedagogie specială /Cod calificare: L060070020

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
Limbajul mimico-gestual
disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.dr. Ioana Tufar
2.4 Anul de
3 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare C
studiu

2.7 Regimul
disciplinei

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: 3.2. curs
seminar/laborator 3.3.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
Din care: 3.5. curs
seminar/laborator 3.6.
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
33
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numărul de credite
3
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de bază din disciplinele: Psihologia deficienţilor de auz şi
Metode şi tehnici de recuperarea a deficienţilor de auz
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Mijloace multimedia de prezentare (laptop, videoproiector), materiale
didactice şi softuri specifice existente la departament sau preluate de pe
Internet

3
3
ore
10
10
5
3
5

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate


Achiziţionarea deprinderilor necesare efectuării corecte a gesturilor cuprinse în
vocabularul de bază a limbajului mimico-gestual.



Înţelegerea particularităţilor comunicării gestuale şi a caracteristicilor culturii
comunităţii persoanelor cu deficienţe de auz.



Utilizarea gesturilor în comunicarea cu persoane cu deficienţe de auz în contexte
diverse.

 Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în
vederea formării şi dezvoltării profesionale continue.
 Planificarea și implementarea activităților din cadrul echipei multidisciplinare pe baza criteriilor relevante conferite de rolul psihopedagogului
în echipa multidisciplinară.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei



Dobândirea şi dezvoltarea deprinderilor de executare a gesturilor
în funcţie de parametrii descriptivi şi utilizarea competenţelor

în practică respectând particularităţile culturale.
7.2 Obiectivele specifice






Identificarea elementelor constitutive ale gesturilor: configuraţia
degetelor, mişcarea mâinii, orientarea şi locul de articulare.
Înţelegerea particularităţilor gramaticale manifestate în primul
rând la nivelul topicii cuvintelor în fraze.
Identificarea vizuală şi executarea dactilemelor în cuvinte şi
propoziţii simple.
Formarea abilităţilor practice de executare şi receptare a
gesturilor în contexte variate.

8. Conţinuturi
Aspecte din istoria limbajului mimico-gestual din
1500 până în perioada contemporană.
Particularităţi
ale
comunicării
gestuale.
Iconicitatea.
Clasificarea gesturilor.
Reprezentarea gestuală a principalelor categorii
gramaticale.
Limbajul dactil românesc.

Metode de predare
Dezbatere.

Observaţii
Prezentări video

Dezbatere.

Prezentări video

Studii de caz.
Dezbatere.
Studii de caz.
Dezbatere.
Demonstraţia.
Exerciţiul.
Metoda exerciţiului.
Studii de caz.

Prezentări video
Fişe de observaţie
Prezentări video

Exerciţii de efectuare a gesturilor în funcţie de
configuraţia degetelor, mişcarea mâinii, orientarea
şi locul de articulare a gesturilor.
Asemănări şi deosebiri între limbajul oral şi cel Dezbatere.

Prezentări video
Prezentări video
Prezentări video

gestual.
Elemente de vocabular: formule de salut şi
interacţiune.

Studii de caz.
Metoda demonstraţiei
Dezbatere. Metoda
exerciţiului.
Elemente de vocabular: familia şi relaţiile sociale. Metoda demonstraţiei
Dezbatere. Metoda
exerciţiului.
Elemente de vocabular: şcoala (materii, activităţi, Metoda demonstraţiei
rechizite)
Dezbatere. Metoda
exerciţiului.
Elemente de vocabular: Verbe şi interogaţii.
Metoda demonstraţiei
Dezbatere. Metoda
exerciţiului.
Elemente de vocabular: adverbe/adjective.
Metoda demonstraţiei
Dezbatere. Metoda
exerciţiului.
Elemente de vocabular: vremea şi concepte
Metoda demonstraţiei
geografice.
Dezbatere. Metoda
exerciţiului.
Exersarea gesturilor învăţate în dialoguri pe teme
Studii de caz.
date.
Dezbatere.

Prezentări video
Prezentări video
Prezentări video
Prezentări video
Prezentări video
Exreciţii de simulare
Analiza programe de
pregătire profesională
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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 continut sunt coroborate cu aşteptările
reprezentanţilor comunităţii academice, 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

10.5 Seminar/laborator

Colocviu

colocviu

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

Prezenţa 75%
Portofoliu

Analiza produselor
activităţii

10%
10%

10.6 Standard minim de performanţă
 Elaborarea independentă de enunţuri exprimate prin limbajul gestual
 Elaborarea unui referat privind asemănările şi deosebirile dintre limbajul oral şi cel gestual
Data completării
20. 09.2013

Data avizării în depart
...........................................

Semnătura titularului de laborator
Asist.univ.dr. Ioana Tufar

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

