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
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihopedagogie Specială
Ştiinţele Educaţiei
Nivel licenţă
Psihopedagogie Specială/ Profesor Psihopedagog
L060070020

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
Consilierea persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora
disciplinei
2.2 Titularul
Lect. asoc. dr. Carmen Costea-Bărluţiu
activităţilor de
curs
2.3 Titularul
Lect. asoc. dr. Carmen Costea-Bărluţiu
activităţilor de
seminar
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DS
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
4
Din care: 3.2 curs 2
3.3 seminar/laborator
săptămână
3.4 Total ore din planul 48
Din care: 3.5 curs 28
3.6 seminar/laborator
de învăţământ
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
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

2
28
ore
19
29
25
2
2
69
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Este indicată parcurgerea disciplinelor:
 Psihologia generală şi a personalităţii
 Introducere în psihiatrie/ Psihologia clinică a persoanelor cu
disabilităţi
 Psihopedagogia tulburărilor emoţionale şi comportamentale
4.2 de competenţe
 Aplicarea metodelor de evaluare a tulburărilor clinice la copii,
tineri, adulţi şi a disfuncţiilor la nivelul sistemului familial
(scale, interviuri structurate)
 Construcţia de interviuri semi-structurate pentru evaluarea
funcţionării psihice a persoanelor cu şi fără dizabilităţi şi a
familiilor acestora

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

cursului


5.2 De desfăşurare a

seminarului/laboratorului


videoproiector
laptop
imprimantă
videoproiector
laptop

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

Consilierea , orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de
persoane / grupuri educaționale (copii / elevi, familii, profesori, angajați etc.)



Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională
fundamentate pe opţiuni valorice explicite in relatie cu drepturile si
demnitatea persoanelor cu deficienţă/handicap.
Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare,
specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniu

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
 Dobândirea de informaţii fundamentale şi abilităţi de consiliere
disciplinei
psihologică şi psihopedagogică individuală şi de grup a
persoanelor cu şi fără dizabilităţi şi a familiilor acestora
7.2 Obiectivele specifice
 identificarea similarităţilor şi diferenţelor dintre consilierea
psihologică şi cea psiho-pedagogică, respectiv dintre
psihoterapie şi consiliere
 analiza factorilor pe baza cărora se realizează indicaţia şi
contraindicaţia pentru consiliere şi psihoterapie
 stabilirea scopurilor urmărite în procesul de consiliere
 cunoaşterea şi dobândirea la nivel tehnic a unor microabilităţilor fundamentale de asistare şi de influenţare
 dobândirea unor abilităţi fundamentale la nivelul atitudinii
consilierului faţă de client (empatie, acceptare necondiţionată,
congruenţă)
 identificarea manifestărilor pe baza cărora se poate observa
impasul, blocajul în procesul terapeutic, pericolul terminării
premature a intervenţiei de către client şi a unor mijloace prin
care se poate reduce, evita acest pericol
 dobândirea unor cunoştinţe fundamentale privind fenomenul de
criză şi intervenţia de criză inclusiv modul de evaluare complex
şi intervenţia de criză în cazul persoanelor care se confruntă cu
risc suicidar crescut
 cunoaşterea unor particularităţi ale procesului de consiliere a
persoanelor cu deficienţe şi a familiilor în care trăiesc copii,
adolescenţi sau adulţi cu deficienţe
 cunoaşterea importanţei educaţiei, a formării pentru profesia de
consilier, terapeut, a importanţei supervizării şi intervizării

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere. Similarităţi şi diferenţe dintre consilierea
psihologică şi psihoterapie. Delimitări conceptuale.

Metode de
Observaţii
predare
prelegerea
brainstorming-ul

2. Conceptualizarea de caz în practica de consiliere. Necesitatea
utilizării intervenţiilor validate empiric. Cercetarea în consiliere

prelegerea
exerciţiul

3. Terapia centrată pe client: elemente fundamentale. Empatia şi
verbalizarea empatică

prelegerea
demonstraţia
exerciţiul
prelegerea

4. Elemente fundamentale ale Terapiei centrate pe client: acceptarea
necondiţionată şi conguenţa. Limite ale acceptării necondiționate a
persoanelor cu nevoi speciale.
5. Terapia nondirectivă a copilului prin joc. Indicaţia şi
contraindicaţia pentru Terapia centrată pe client.
6. Comportamente de asistare: ascultarea eficientă: invitaţia
deschisă de a vorbi, încurajarea minimală
7. Comportamente de influenţare: Focalizarea relatării,
confruntarea, direcţionarea
8. Modelul lui Heron privind intervenţiile psihologice realizate în
cadrul procesului de consiliere

prelegerea
brainstorming-ul
exerciţiul
prelegerea
prelegerea
prelegerea

9. Criza psihică. Definiţie. Delimitări conceptuale (dificultăţi de
viaţă, tulburări psihice). Clasificarea crizelor psihice.
Particularităţile crizelor psihice
10. Nevoile psihice ale membrilor familiei în care creşte un copil cu
deficienţe. Crize posibile înfruntate de familiile care cresc un copil
cu deficienţe
11. Doliul părinţilor care cresc respectiv pierd prin deces un copil
cu deficienţe

prelegerea

12. Consilierea adulţilor care recurg la adopţia unui copil (cu
deficienţe)

prelegerea
studiul de caz
dezbaterea
prelegerea
studiul de caz
dezbaterea
prelegerea

13. Consilierea persoanelor confruntate cu abuzul fizic, sexual în
copilărie sau în perioada adultă
14. Diversitatea umană (religioasă, etnică, culturală) şi procesul
consilierii

prelegerea
studiul de caz
prelegerea
brainstorming-ul
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Counselling Skills. An Integrative Approach, Ed. Palgrave Macmillan, New York, p. 251-258
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Omylinska-Thurston, J., James, P. (2011). The therapist's use of self: A closer look at the processes
within congruence, în Counselling Psychology Review, 26(3);
Parry, G. (2001). Evidence-based psychotherapy: an overview, în Rowland, N., Goss, S. (eds.).
Evidence-Based Counselling and Psychological Therapies. Research and applications, Routledge,
London, Taylor & Francis e-Library;
Roşan, A. (2006): Programe de prevenţie a violenţei, în Violenţa juvenilă şcolară, Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p.62-72
Školka, E.(2007): Consilierea psihopedagogică a persoanelor cu deficienţe şi a familiilor lor, Suport
de curs pentru studenţii de la Învăţământul la Distanţă, UBB
Školka, E. (2010). Consilierea familiei şi a persoanelor cu disabilităţi, Suport de curs pentru studenţii
de la Învăţământul la Distanţă, UBB
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8.2 Seminar / laborator
Metode de
Observaţii
predare
1. Tipuri de servicii de consiliere. Specificul contractului de
brainstorming
consiliere şi elemente ale acestuia.
joc de rol
exerciţiul
2. Consilierea vocaţională şi orientarea şcolară şi profesională a
analiza de caz
persoanelor cu nevoi speciale
3. Modalităţi prin care terapeutul demonstrează empatie clientului

exerciţiul

4. Dileme morale şi valorice în acceptarea necondiţionată a
diferitelor tipuri de clienţi cu şi fără dizabilităţi.Rolul congruenţei şi
incongruenţei în sănătatea mentală a individului.

exerciţiul
studiul de caz
dezbaterea
brainstorming-ul
exerciţiul
analiza de caz
exerciţiul
jocul de rol
exerciţiul
jocul de rol

5. Scale de evaluare a elementelor fundamentale ale Terapiei
centrate pe client.
6. Antrenamentul comportamentelor de asistare a clientului în
procesul de consiliere
7. Dezvoltarea comportamentelor de influenţare a clientului în
procesul de consiliere
8. Categorii de intervenţii ale practicianului, din perspectiva lui
Heron

exerciţiul

9. Fazele dezvoltării crizei. Intervenţia de criză. Prevenţia de criză.

exerciţiul

10. Consilierea prenatală şi asistenţa psihologică la naşterea unui
copil cu dizabilităţi.

jocul de rol

elaborarea
proiectelor
de prevenţie

11. Specificul consilierii psihologice a persoanelor cu dizabilităţi
prelegerea
cognitive şi/ sau fizice şi a familiilor acestora
brainstorming-ul
12. Specificul consilierii psihologice a persoanelor cu dizabilităţi
prelegerea
senzoriale şi a familiilor acestora.
studiul de caz
13. Evaluarea complexă a potenţialului suicidar şi a clientului cu
exerciţiul
risc suicidar
14. Moralitatea, valorile şi etica practicii de consiliere: conceptele
dezbaterea
de putere, control, diferenţă. Rolul formării, autocunoaşterii,
analiza de caz
supervizării şi intervizării în consilierea psihologică şi
psihopedagogică.
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Photosetting Ltd., Norfolk;
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Hearing Services in Schools, 37, p. 168-177;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Cursul şi seminarul abordează atât cunoştinţe din sfera procesului de consiliere, în general, cât şi
elemente de consiliere a persoanelor cu dizabilităţi, situaţii de viaţă speciale, şi familiilor acestora.
Disciplina vizează, pe de o parte, abilitarea studenţilor pentru a recunoaşte ca psihopedagogi
practicieni eventualele persoane care necesită consiliere, pe de altă parte urmăreşte echiparea lor cu
microabilităţi din sfera comunicării care facilitează o manifestare profesională interventivă cu efect
terapeutic. Disciplina oferă studenţilor deschidere spre formarea în psihoterapie, domeniu relativ nou
pe piaţa muncii. Studenţii vor dobândi, pe lângă cunoştinţe teoretice, abilităţi practice de utilizare a
microabilităţilor specifice consilierii. Cursul asigură legătura dintre teorie şi practică, prin focalizarea
asupra intervenţiilor validate empiric şi abordarea unei perspective integrative asupra consilierii
psihologice, iar seminariile îşi propun dezvoltarea abilităţilor practice, prin metode specifice.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de
evaluare
examen
Examen scris
Proiect (conceptualizare
şi studiu de caz)

Prezentare orală

10.3 Pondere din
nota finală
85%
15%

10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea teoriei care fundamentează consilierea psihologică a persoanelor cu şi fără
dizabilităţi şi a consilierii familiei;
 definirea corectă a conceptelor specifice domeniului;
 utilizarea corectă a conceptelor din domeniul consilierii psihologice, exemplificarea şi
operaţionalizarea termenilor de specialitate

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

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

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

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

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

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

