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
Masterat
Terapia limbajului si Audiologie Educationala/ Specialist în terapia
limbajului şi audiologie educaţională

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Stagiu practic în logopedie/PMR2110
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Dr. Dorina Talaș
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C

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
0
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs
0
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
72
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4

2
28
ore
20
20
32
10
8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului





În cadrul seminarului se vor realiza prezentări de studii de caz, analize
critice a unor materiale de specialitate (articole, studii).
Activitatea de la stagiu practic în logopedie se va desfăşura
săptămânal în cadrul unor grupe de practică formate din 5 masteranzi











în următoarele instituţii de învăţământ:
Grădiniţa Specială Cluj-Napoca
Grădiniţa Malteză
Şcoala Specială CRDEII Cluj-Napoca
Şcoala Specială nr. 1
Şcoala pentru deficienţi de auz nr. 1
Liceul pentru deficienţi de vedere
Gr. Şc. Ch. Ind. Terapia
Cabinete logopedice din cadrul învăţământului de masă.
Instituţiile de învăţământ în care se vor desfăşura activităţile se pot
diversifica în funcţie de interesele şi preocupările masteranzilor

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 realizarea diagnosticului logopedic şi psihopedagogic în tulburările de limbaj şi în
dizabilitățile auditive;


utilizarea şi interpretarea evaluării logopedice şi audiologice în vederea proiectării unor
intervenţii psihopedagogice şi intervenţii specifice terapiei tulburărilor de limbaj;



elaborarea unor demersuri de intervenţie specifice domeniului terapiei tulburărilor de
limbaj concretizate în planuri de intervenţie personalizată, planuri educaţionale
personalizate şi proiecte de activitate didactică şi terapeutică (pentru tulburările de limbaj);



proiectarea şi implementarea unor design-uri de cercetare în domeniul masteratului;



consilierea persoanelor cu tulburări de limbaj, a persoanelor cu tulburări de limbaj şi a
familiilor acestora;



Aplicarea normelor etice în cercetările- acţiune cu persoane cu tulburări de limbaj şi
deficienţe de auz, precum şi în activităţile de evaluare, didactice, terapeutice şi consiliere
psihopedagogică la aceste persoane.



Planificarea şi implementarea activităţilor din cadrul echipei multidisciplinare pe baza
criteriilor relevante conferite de rolul specialistului în terapia tulburărilor de limbaj şi
audiologie educaţională în echipa multidisciplinară.



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



Dobândirea de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi vizând abordarea
terapeutică practică a tulburărilor de limbaj şi comunicare.
 Familiarea cu modalităţile de identificare ale structurilor
limbajului şi mecanismelor vorbirii prin utilizarea diferitelor
instrumente de evaluare.
 Familarizarea cu modalităţile de diferenţiere tipic- patologic în







limbaj.
Familiarizarea cu modalităţile de depistare şi evaluare a
copiilor din învăţământul de masă şi învăţământul special
(privind tulburările de limbaj).
Dezvoltarea abilităţilor de evaluare informală a limbajului.
Familiarizarea cu eligibilitatea unui diagnostic: determinarea
prezenţei unei tulburări la copil cu specificarea demersurilor
terapeutice specifice.
Dezvoltarea abilităţilor de planificarea terapeutică şi corectivcompensatorie: elaborarea planului de interventie personalizat
Dezvoltarea competenţelor de evaluare şi terapia tulburărilor
de limbaj.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Nu este cazul
8.2 Seminar / laborator
Contact cu mediul educaţional logopedic.

Metode de predare

Metode de predare
Expunerea
Observaţia
Familiarizarea cu instrumentarul logopedic-observarea Exerciţiul
utilizării acestuia în acbinete (sonde logopedice, album Observaţia
logopedic, disc logopedic, fişa logopedică)
sistematică
Utilizarea softurilor educaţionale –profile de pronunţie Exerciţiul
computerizate
Problematizarea
Utilizarea softurilor educaţionale-soft pentru evaluarea
şi antrenarea auzului fonematic

Exerciţiul
Problematizarea

Tulburări de pronunţie. Aplicaţii logopedice, studii de
caz.
Tulburările de pronunţie. Elaborarea de PIP-uri.

Exerciţiul
Problematizarea
Proiect de grup
Exerciţiul
Exerciţiul
Demonstraţia
Exerciţiul

Tulburările de scris-citi. Aplicaţii logopedice, studii de
caz.
Tulburările de scris-citit. Elaborarea de PIP-uri.
Tulburări de vorbire şi tulburări de ritm şi fluenţă.
Aplicaţii logopedice, studii de caz.
Tulburările de vorbire şi tulburări de ritm şi fluenţă.
Elaborarea de PIP-uri.
Familiarizarea cu softul educaţional LOGOPEDIX

Prezentare interactivă
Problematizarea
Exerciţiul
Activitate individuală
Exerciţiul
Activitate individuală

Softuri educaţionale utilizate pentru dezvoltarea
abilităţilor articulatorii (Valizele magice, Program
computerizat adaptat după ECOSSE, TROG)
Completarea şi prezentarea unor fişe logopedice pe
trei cazuri distince

Exerciţiul
Activitate individuală

Elaborarea de material logopedic necesar pentru
evaluarea şi stimularea abilităţilor abilităţilor de
comunicare

Activitate practică
Exerciţiul

Exerciţiul
Activitate de grup

Observaţii
Observaţii
Fişe de lucru
Prezentare portofoliu
Masteranzii vor urmări
activităţile derulate de
logopezii tutori
Înregistrări audio-video
Soft educaţional
Studii de caz
Înregistrări audio-video
Soft educaţional
Studii de caz
Studii de caz
PIP-uri
Studii de caz

PIP-uri
Studii de caz
PIP-uri
Prezentare audio-video
Studii de caz
Prezentare audio-video
Soft educaţional
Studii de caz
Prezentare audio-video
Soft educaţional
Studii de caz
Prezentare audio-video
Fişe logopedice
Fişe de lucru
Grile şi probe logopedice
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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 specifice terapiei tulburărilor de
limbaj. Aceste competenţe asigură completarea profilului ocupaţional pentru terapeutul limbajului
(logoped) fiind racordate şi la profilurile ocupaţionale europene ale Asociaţiei Europene a
Logopezilor (CPLOL) şi alte organisme profesionale internaţionale.
 Competenţele şi obiectivele formulate respectă interesele şi drepturile persoanelor cu tulburări de
limbaj şi ale familiilor acestora.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Nu este cazul
Elaborarea unui portofoliu
complex care să conţină:
trei studii de caz din
tematica disciplinei, o fişă
logopedică completată,
probe şi sarcini
logopedice elaborare pe
parcursul seminarului.

Colocviu

10.3 Pondere din
nota finală
50%

Participarea activă
Prezenţă obligatorie la
75% dintre activităţi

Evaluare pe parcurs

40%

10% oficiu
10.6 Standard minim de performanţă
 Elaborarea unui studiu de caz care să conţină atât secvenţa de evaluare în vederea diagnosticării, cât şi
secvenţa de intervenţie terapeutică.
 Completarea unei fişe de caracterizare logopedică.
 Elaborarea a două probe noi de lucru cu aplicaţie logopedică.

Data completării
...24.04.2018.......................

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

Semnătura titularului de curs
...............................

Semnătura titularului de seminar
...................................

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

