FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

1.3 Departamentul

Psihopedagogie Specială

1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Ştiinţe ale Educaţiei
Licenţă
Psihopedagogie Specială/ profesor psihopedagogie specială

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Metode şi tehnici de recuperare a deficienţienţilor de auz

2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul

Lector asociat Dr. Dorina Talaş
Lector asociat Dr. Dorina Talaş
2 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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
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
77
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

2
28
ore
27
24
16
6
4

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



5.2 De desfăşurare a



Ilustrarea unor teme cu prezentări audio-video (cazuri cu deficienţe de
auz, secvenţe de evaluări audiologice şi de intervenţii psihopedagogice
în clase incluzive, în clase de elevi cu deficienţe de auz, în cabinete de
sprijin şi cabinete audiologice).
Utilizarea unor metode şi materiale specifice antrenamentelor

Competenţe profesionale

seminarului/laboratorului
ortofonice şi auditive.
6. Competenţele specifice acumulate
 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;



Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative şi recuperatorii desfăşurate în
domeniul învăţământului special pentru persoane cu deficienţe auditive, precum şi în
învăţământul incluziv;
Aplicarea normelor etice în cercetările acţiune cu persoane cu dizabilităţi, precum şi în
activităţile de evaluare, adaptare curriculară şi consiliere psihopedagogică;

Competenţe
transversale




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)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

o Formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor de
evaluare, diagnosticare şi intervenţie psihopedagogică în mediile de
învăţare incluzive şi cele specifice deficienţelor de auz
Să dobândească cunoştinţe şi abilităţi privind:
o tehnici şi metode de examinare a funcţiei auditive;
o

planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative şi
recuperatorii desfăşurate în domeniul învăţământului special pentru
persoane cu deficienţe auditive;

o elaborarea de PIP-uri şi PEP-uri destinate elevilor cu deficienţe de auz
din învăţământul incluziv;
o metode şi tehnici de predare-învăţare şi corectiv-compensatorii cu
aplicabilitate mai ales în dezvoltarea şi corectarea limbajului verbal la
copiii cu deficienţe de auz;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Elemente de didactică şi de metodică aplicate în
învăţământul special pentru deficienţii de auz.
Metode obiective şi subiective în evaluarea funcţiei
auditive.
Examinarea funcţiei auditive prin metoda acumetrică
şi prin audiometrie tonală.
Curente şi metode în educaţia copiilor cu deficienţe de

Metode de predare
Expunere interactivă

Observaţii
Prezentare ppt

Expunere

Prezentare ppt

Expunere,
demonstraţia
Expunere interactivă

Fişe de lucru, audiograme
Prezentare ppt

auz.
Antrenarea funcţiei auditive..
Studiu de caz
Prezentare audio-video
Metoda verbo-tonală.
Demonstraţia
Materiale audio - video
Metoda maternal-reflectivă.
Demonstraţia
Materiale audio - video
Grafismul fonetic. Desenul discursului
Expunerea
Materiale audio - video
Metode intuitive
Expunere interactivă Materiale audio - video
Metodica tehnicii vorbirii
Expunere interactivă Materiale audio - video
Corectarea tulburărilor de pronunţie şi vorbire la
Demonstraţia
Fişe de lucru, materiale
deficienţii de auz.
audi -video
Elemente de coarticulaţie la persoanele cu deficienţe
Demonstraţia
Prezentare ppt
de auz.
Elemente metodice de predare a propoziţiilor şi
Expunere interactivă Prezentare ppt
frazelor
Modificări şi adaptări curriculare destinate elevilor cu Expunere interactivă Prezentare ppt
deficienţe de auz din învăţământul incluziv.
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8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Principiile didacticii moderne în domeniul educaţiei Expunere interactivă
copiilor cu deficienţe de auz. Particularităţile

Observaţii
Prezentare ppt

procesului de învăţământ pentru deficienţii de auz.
Diagnosticul audiologic, la cel puţin doi subiecţi, pe
baza audiogramelor prelevate prin audiometrie
tonală.
Orientarea educativă a unui subiect în funcţie de
diagnosticul acestuia şi de posibilităţile de luare în
sarcină.
Aplicaţii ale metodei verbo-tonale. Proiecte de
activitate didactică şi de activitate corectivcompensatorie.

Demonstraţia

Audiograme

Prezentare de caz

Documente şcolare

Exerciţiul

Planificări calendaristice,
proiecte didactice

Elaborarea unor proiecte de activitate didactică în Exerciţiul
care să se includă elemente de grafism fonetic.
Planificarea unei activităţi de recuperare în cazul
unui subiect cu deficienţă auditivă în care să se aplice
conceptele grafismului fonetic
Elaborarea unor proiecte de activitate didactică după Exerciţiul
metoda MRM
Elaborarea unor proiecte de activitate didactică şi
Exerciţiul
corectiv-compensatorie care să includă exerciţii
specifice pentru antrenarea funcţiei auditive

Planificări calendaristice,
proiecte didactice

Elaborarea unor proiecte de activitate didactică şi
corectiv-compensatorie care să includă exerciţii
specifice pentru antrenarea vorbirii şi corectarea
pronunţiei elevilor cu deficienţă de auz.

Exerciţiul

Proiecte de activitate
terapeutică

Elaborare de PIP-uri şi PEP-uri pentru elevii cu
deficienţe de auz din învăţâmântul incluziv.

Exerciţiul

Modele de PIP-uri şi PEPuri

Proiectarea de activităţi terapeutice ortofonice şi de
tehnică a vorbirii

Exerciţiul

Proiecte de activitate
terapeutică

Procedee de corectare a greşelilor de coarticulaţie

Demonstraţia

Înregistrări audio-video

Mijloace prozodice şi modul cum sunt introduse ele în
educarea vorbirii copiilor cu deficienţe de auz.

Demonstraţia

Înregistrări audio-video

Programe de screening pentru deficienţa de auz

Expunere

Prezentare ppt

Specificul intervenţiei psihopedagogice la copiii
preşcolari cu deficienţă de auz

Expunere interactivă

Prezentare audio-video

Proiecte didactice
Planificări calendaristice,
proiecte didactice
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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.
 Conţinuturile sunt coroborate atât cu expectanţele comunităţii auzitoare, cât şi cu cele ale comunităţii
persoanelor surde.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Identificarea metodelor şi
mijloacelor educaţionale
adecvate elevilor cu
deficienţe de auz
Proiectarea activităţilor
didactice şi terapeutice din
învăţâmântul special
pentru elevi cu deficienţe
de auz.
Elaborarea de PIP-uri şi
PEP-uri destinate elevilor
cu deficienţe de auz din
învăţământul incluziv

Evaluare pe parcurs

10.3 Pondere din
nota finală
20%

Examen scris

40%

verificări pe parcurs,
portofoliu didactic

40%

10.6 Standard minim de performanţă
 Elaborarea unui proiect de activitate didactică în contextul deficienţei de auz

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

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

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

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

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

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

