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
Ştiinţe ale Educaţiei
Master
Management, consiliere şi asistenţă psihopedagocică în
instituţiilor 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

Consilierea şi psihoterapia persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor
acestora / PMR 2219
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. Univ. Dr. Carmen Costea-Bărluţiu
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect. Univ. Dr. Carmen Costea-Bărluţiu
2.4 Anul de studiu 2 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
3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42
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
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Este indicată, dar nu obligatorie, parcurgerea disciplinelor:
 Psihologia generală şi a personalităţii
 Introducere în psihiatrie/ Psihologia clinică a persoanelor cu disabilităţi
 Psihopedagogia tulburărilor emoţionale şi comportamentale
 Consilierea familiei şi a persoanelor cu dizabilităţi
4.2 de competenţe
 Aplicarea metodelor de evaluare a tulburărilor clinice la copii, tineri,
adulţi şi a dificultăţilor la nivelul sistemului familial (scale, interviuri,
observaţia)
 Construcţia de interviuri semi-structurate pentru evaluarea funcţionării
psihice a persoanelor cu şi fără dizabilităţi şi a familiilor acestora

1
14
ore
35
28
20
6
4
83
125
5

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

cursului

5.2 De desfăşurare a

seminarului/laboratorului


Videoproiector
Laptop
Boxe
Imprimantă

6. Competenţele specifice acumulate
 Consiliere, orientare şi asistenţă psiho-pedagogică a diverselor categorii
de persoane/ grupuri educaționale (copii/ elevi cu şi fără dizabilităţi,
familii, profesori, angajați etc.);
 Consiliere şi asistenţă a părinţilor copiilor aflaţi în situaţie de criză,
respectiv dificultate, datorate dizabilităţilor şi/ sau bolilor cronice
Competenţe
înnăscute sau dobândite;
profesionale
 Auto-analiză, auto-reflecţie în raport cu propria practică, respectiv autocunoaştere şi auto-îngrijire în vederea prevenirii stresului profesional şi a
epuizării profesionale;
 Cercetare în domeniul consilierii şi asistenţei psihopedagogice, respectiv
psihologia clinică a persoanelor cu dizabilităţi;
Competenţe
 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate
pe opţiuni valorice explicite in relatie cu drepturile si demnitatea persoanelor cu
transversale
dizabilităţi.


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
 Analiza unor modele teoretice validate empiric, metode şi strategii de
al disciplinei
intervenţie în consilierea şi psihoterapia persoanelor cu şi fără dizabilităţi şi
a familiilor acestora
7.2 Obiectivele
 Decelarea specificului intervenţiilor psihoterapeutice şi de consiliere cu
specifice
persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora;
 Identificarea temelor şi problematicii specifice consilierii, respectiv
psihoterapiei în cazul persoanelor cu diferite dizabilităţi;
 Definirea rolului relaţiei terapeutice în eficienţa intervenţiei terapeutice şi
stabilirea criteriilor relaţiei terapeutice ca relaţie de ataşament;
 Operaţionalizarea conceptelor fundamentale ale terapiilor sistemice de cuplu
şi familie, respectiv discutarea relevanţei acestora în cazul intervenţiei cu
familii ale persoanelor cu dizabilităţi;
 Ancorarea relevanţei comunicării şi narativelor în procesul de consiliere şi
psihoterapie, respectiv stabilirea specificului acesteia cu persoane cu
dizabilităţi şi familiile acestora;
 Analiza critică a unor programe terapeutice bazate pe ataşament, a unor
modele creative, experienţiale, respectiv a unor modele bazate pe antrenarea
relaxării (training autogen, hipnoză, mindfulness) în contextul problematicii
complexe a persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora;
 Conturarea rolului eticii şi deontologiei profesionale, a procesului de
formare şi de supervizare/ intervizare în contextul profesiei de consilier şi
psihoterapeut, precum şi a auto-cunoaşterii şi auto-îngrijirii profesionistului.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Consilierea şi psihoterapia – definiţii, delimitări conceptuale.
Mituri şi prejudecăţi referitoare la consilierea şi psihoterapia
persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora.
2. Orientări teoretice şi modele în consiliere şi psihoterapie.
Relevanţa practicii bazate pe dovezi empirice.
3. Relaţia consilier/ psihoterapeut – client cu dizabilităţi ca relaţie de
ataşament.

Metode
de
predare
prelegerea
brainstorming-ul

prelegerea
expunerea
explicaţia

5. Problemele familiilor cu un membru cu dizabilități, în viziunea
terapiilor sistemice. Modele de intervenţie specifice pentru abordarea
acestora.

prelegerea
brainstorming-ul
exerciţiul
prelegerea

8. Programe terapeutice bazate pe ataşament.
9. Resurse şi factori de rezilienţă la persoanele cu dizabilităţi şi
familiile acestora. Modalităţi de intervenţie.
10. Caracteristici protective în familie (coeziunea, robusteţea,
suportul) şi întărirea acestora.
11.Hipnoterapia ca intervenţie multimodală utilă în intervenţia
individuală şi familială la persoane cu diferite dizabilităţi.
12. Terapii creative (muzica, dansul, mişcarea, teatrul, arta) şi
utilitatea acestora în exprimarea emoţiilor – rol în consiliere şi
psihoterapie.
13. Terapia cognitiv-comportamentală şi evoluţia acesteia în
perioada recentă. Terapia bazată pe acceptare şi angajament (ACT).
14. Încheierea procesului terapeutic şi relaţia terapeutică după
încheierea acestuia.

Recapitulare
a
unor
concepte,
modele

prelegerea
exerciţiul
prelegerea
demonstraţia
exerciţiul

4. Terapia sistemică de cuplu şi familie: rolul familiei ca resursă şi/
sau obstacol în intervenţie.

6. Terapia narativă: rolul comunicării în structurarea scenariilor
despre probleme.
7. Prelucrarea doliului şi pierderii în familiile copiilor cu diferite
dizabilităţi.

Observaţii

prelegerea
dezbaterea
prelegerea

prelegerea
exerciţiul
prelegerea
brainstorming-ul
prelegerea
brainstorming-ul
prelegerea
exerciţiul

Autoreflecţie

Autoevaluarea
ataşamentului

Analiză
vignete
caz

de

dezbaterea
exerciţiul
dezbaterea
brainstorming-ul
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8.2 Seminar / laborator
1. Probleme psihologice ale persoanelor cu dizabilităţi şi
familiilor acestora.
2. Contractul terapeutic: componente şi relevanţă.
3. Utilizarea sinelui terapeutului ca resursă şi instrument în
intervenţia de consiliere şi psihoterapie. Dezvoltarea
personală, auto-cunoaşterea şi auto-reflecţia ca elemente ale
îngrijirii personale şi funcţionării optime în profesie.
4. Cauzalitatea circulară – rol în depatologizarea membrilor
familiei şi deschiderea de noi oportunităţi de vindecare şi
schimbare pentru familie.
5. Elementele fundamentale ale terapiilor sistemice în cazuri
concrete.
6. Scopuri şi tehnici ale terapiilor narative.
7. Stadiile procesului de doliu şi modalităţi de intervenţie în
fiecare dintre acestea.
8. Ataşamentul şi rolul acestuia în dezvoltare şi în învăţare
la copilul cu dizabilităţi.
9. Optimismul, speranţa, curajul şi rolul acestora în
acceptarea copilului cu dizabilităţi. Creşterea rezilienţei
familiei.
10. Starea de bine a familiei şi modalităţi de menţinere a
acesteia.
11.Acceptarea şi mindfulness ca practici cotidiene utile în
prevenirea recăderilor şi a menţinerii sănătăţii psihice.

Metode
predare
dezbaterea
exerciţiul
studiul de caz
explicaţia
exerciţiul
studiul de caz

de

Observaţii

Auto-reflecţie
Exerciţii experienţiale

exerciţiul
studiul de caz
exerciţiul
studiul de caz
jocul de rol

Utilizarea unor vignete
de cazuri

exerciţiul

Auto-reflecţie

exerciţiul

Auto-evaluarea
ataşamentului

exerciţiul
studiul de caz
discuţia în triade
exerciţiul
studiul de caz

Exerciţiul experienţial

12. Tehnici creative cu aplicare la persoanele cu dizabilităţi exerciţiul
şi familiile acestora.
13. Tehnici specifice ACT în vederea promovării acceptării exerciţiul
Auto-reflecţie
şi recunoştinţei, cu rol de întărire a schimbărilor pozitive.
14. Etica procesului terapeutic – principii şi aplicaţii ale dezbaterea
Auto-cunoaştere
acestora.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii academice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Cursul şi seminarul abordează atât cunoştinţe din sfera procesului de consiliere/ psihoterapie, în
general, cât şi intervenţii care vizează persoanele cu dizabilităţi, persoane în situaţii de viaţă speciale, şi
familiile acestora. Disciplina vizează, pe de o parte, abilitarea masteranzilor pentru a recunoaşte în
propria practică eventualele persoane care necesită intervenție psihoterapeutică, pe de altă parte
urmăreşte oferirea deschiderii spre formarea în psihoterapie. Cursul asigură legătura dintre teorie şi
practică, prin focalizarea asupra intervenţiilor validate empiric şi abordarea psihoterapiei din
perspectivă integrativă, în timp ce seminariile îşi propun dezvoltarea abilităţilor practice, prin metode
specifice și operaționalizarea conceptelor teoretice.
 Cunoştinţele predate şi metodele derivate din teorie sunt în acord cu cerinţele Colegiului Psihologilor
din România, cu accent pe latura etică şi deontologică a profesiei, respectiv respectă cerinţele
Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior şi Clasificării Ocupaţiilor din România.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

examen

Examen scris

10.3 Pondere din nota
finală
30,00%

10.5 Seminar/laborator

Proiect (conceptualizare
60,00%
de caz)
Oficiu
10%
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea teoriei care fundamentează diferite metode psihoterapeutice a persoanelor cu şi fără
dizabilităţi şi a familiei acestora;
 definirea corectă a conceptelor specifice domeniului;
 utilizarea corectă a conceptelor din domeniul psihoterapiei, exemplificarea şi operaţionalizarea
termenilor de specialitate.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

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

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

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

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

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

