
FIŞA DISCIPLINEI ”INTERVENȚII PSIHOPEDAGOGICE  

ÎN TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST” PMR2217 

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 Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile 

incluzive/ Consilier Şcolar Consilier învăţământ Consilier orientare privind 

cariera, Expert învăţământ Inspector Şcolar, Director de proiect, Director 

unitate de învăţământ, Designer instrucţional,Cercetător în psihopedagogie 

specială, Asistent de cercetare în psihopedagogia specială 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Intervenţii psihopedagogice în tulburări din spectrul autist / PMR2217 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Cristina Bălaş-Baconschi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Cristina Bălaş-Baconschi 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 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 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 10 

Examinări  10 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Psihopedagogia tulburărilor emotionale si comportamentale 

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sala cu videoproiector 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Competenţe de examinare şi evaluare psihopedagogică a elevilor din unităţile şcolare 

incluzive, de diagnostic (inclusiv diagnostic diferenţial) şi  intervenţie psihopedagogică; 

 Competenţe de adaptarea curriculară şi realizare de  programe de intervenție personalizată 

și orientare vocaţională pentru elevii cu tulburari din spectrul autist, precum şi de 

elaborare de programe de reconversie profesională pentru cei cu dizabilităţi dobândite la 

vârsta tinereţii sau la vârsta adultă; 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n
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er
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le

 

 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 

C1. Evaluarea tulburărilor din spectrul autist 

 

Prelgere 

Analiza de caz 

 

C2. Folosirea planului individualizat de intervenţie şi a 

planului individualizat de intervenţie în familie pentru 

subiecţii cu tulburări din spectrul autist 

 

Prelegere 

Dezbateri 

 

Prezentare cazuri 

 

C3. Prezentarea metodei ABA de intervenție pentru 

copiii cu TSA. Critici aduse metodei. 

Prelegere interactivă  

C4. Comunicarea la copiii cu TSA. Programul PECS Prelegere  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala cu videoproiector 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Punctarea şi decrierea unor programe de intervenţie care să contribuie 

la ameliorarea simptomatologiei prezentate de subiecţii cu autism şi 

alte tulburări din spectrul autist 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Familiarizarea studenţilor cu problematica ridicată de existenţa 

tulburărilor din spectrul autist;  

 Trecerea în revistă a principalelor consecinţe ale acestora la nivel 

comportamental; 

 Punctarea şi decrierea unor programe de intervenţie care să contribuie 

la ameliorarea simptomatologiei prezentate de subiecţii cu autism şi 

alte tulburări din spectrul autist; 

 Prezentarea unor studii de caz realizate în instituţii speciale pentru 

domeniul în cauză. 

 



folosit în cadrul tulburărilor din spectrul autist. Analiza de caz 

C5. Dezvoltarea emoțiilor, controlul emoțional la 

copiii cu TSA. Stimularea relațiilor sociale la copiii cu 

TSA 

Prelegere interactivă 

Analiza de caz 

 

C6. Analiza comportamentală a situațiilor de criză în 

cadrul TSA. 

Prelegere interactivă 

Analiza de caz 

 

C7. Interacțiunea vizuală augmentativă la copiii cu 

TSA. 

Prelegere 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

S1. Școlarizarea copiilor cu TSA. Exemple ale unor 

clase în care există copii cu autism integraţi. 

 

Analiza de caz  

S2. Modul de alcătuire a unor orare adaptate pentru 

copiii cu tulburări din spectrul autist 

 

Exercițiul 

 

 

Analiza de caz 

 

S3. Alcătuirea unui plan individualizat de intervenţie 

pentru copiii cu autism 

Exercițiul  

S4. Modalități de integrare neuro-senzorială la copiii Prelegere interactivă  



cu TSA.  

S5. Dezbateri pe tema avantajelor şi dezavantajelor 

câtorva tehnici terapeutice folosite în autismul infantil.  

 

Dezbatere  

S7. Implicarea părinţilor în terapia copiilor lor cu 

autism şi cu tulburări din spectrul autist 

 

 

Dezbatere 
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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 

10.4 Curs Răspunsuri corecte la 

itemi 

Examen 60% 

   

10.5 Seminar/laborator Elaborarea unui proiect de 

interventie 

Evaluarea proiectului de 

interventie 

40% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

http://www.multimania.com/adaptscolaire/autisme.html
http://www.copsi.ro/
http://www.rncis.ro/
http://www.mmuncii.ro/


  Elaborarea corectă a unui proiect de intervenție pentru un copil cu TSA 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

19.04.2018                ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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

 


