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

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
Facultatea 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

Masterat
Terapia limbajului şi audiologie educaţională/ Specialist în terapia
limbajului şi audiologie educaţională

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Elemente de psiholingvistică/PMR2114
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. univ. dr. Vasile Liviu Preda
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Prof. univ. dr. Vasile Liviu Preda
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 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
3
Din care: 3.2 curs
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28
Distribuţia fondului de timp:

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

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
83
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

1
14
Or
e
35
23
25
4
6

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

•

Ilustrarea unor teme cu prezentări audio-video.

•

Analiza unor articole, studii şi cercetări de specialitate publicate în
baze de date internaţionale în vederea racordării preocupărilor noastre
la cele internaţionale din domeniu.

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
• realizarea diagnosticului logopedic şi psihopedagogic în tulburările de limbaj pe fond de
dizabilitate sau specifice;
•

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)
o Formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor
de abordare integrată a limbajului şi comunicării.
Să dobândească cunoştinţe şi abilităţi privind:

7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice
▪
▪
▪

Abordarea cu valenţe psihopedagogice a semnului lingvistic în
vederea facilităţii achiziţiei limbajului şi îmbunătăţirii modalităţilor
de comunicare;
caracterizarea elementelor de bază ale psiholingvisticii: sintaxa,
semantica şi fonologia, analiza discursului şi analiza conversaţională,
semantica şi pragmatica;
elaborarea de materiale lingvistice, instrumente de evaluare, stimulare
a diferitelor componente ale limbajului respectând specificul abordării
psiholingvisice;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Psiholingvistica-delimitări conceptuale, analiza contrastivă
a modelelor descriptive.

Metode de predare
Prelegere, expunere
interactivă

Observaţii
Prezentare ppt

Funcţiile limbajului-argumentarea nevoii de abordare
interdisciplinară integrată (teorii lingvistice,
psiholingvistice, sociolingvistice asupra limbajului şi
comunicării).
Semnul lingvistic (semnificat, semnificant, sens,
semnificaţie, desemnarea)-abordare linvistică.
Arbitraritatea semnului lingvistică-valenţe
psihopedagogice.
Fonologia-componentă a psiholingvisticii.
Intonaţia şi accentul-funcţii şi valenţe psihopedagogice
Morfologia-componentă a psiholingvisticii.
Lexicologia/Semantica –componentă a psiholingvisticii.
Sintaxa-componentă a psiholingvisticii.
Pragmatica-componentă a psiholingvisticii.
Analiza conversaţională-analiza structurilor narativecomponentă a psiholingvisticii.

Prelegere, expunere
interactivă,
problematizare

Prezentare ppt

Prelegere, expunere
interactivă
Expunere,
demonstraţie,
conversaţia
Expunere,
problematizare
Demonstraţia,
Exerciţiul
Expunere,
demonstraţie
Expunere,
Demonstraţia
Expunere, exerciţiul,
Demonstraţia
Exerciţiul, expunere,
demonstraţia
Exerciţiul,
problematizarea

Analiză de documente
lingvistice
Material imagistic şi
lingvistic

Competenţa de comunicare-delimitare din perspectivă
psiholingvistică.
Aspecte privind procesarea limbajului-abordări din
perspectiva programării lingvistice, neurolinngvisticii şi
psiholingvisticii.

Problematizarea
Expunere interactivă
Prelegere,
Exerciţiul

Comprehensiunea verbală

Demonstraţia,
Expunerea interactivă

Prezentare ppt
Prezentare audio
Prezentare ppt
Analiza de material
lingvistic, fişe de lucru
Fişe de lucru, prezentare
ppt
Prezentare audio
Mostre de material
lingvistic discursiv,
dialogat, argumentativ
Prezentare ppt
Studii şi cercetări recente
preluate din baze de adte
de specialitate
Prezentare audio-video,
studii de caz, soft
educaţional

Bibliografie
1. Bodea Hațegan, C. (2016). Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj- Structuri deschise, București: Editura
Trei.
2. Bodea Haţegan, C. (2011). Abordări structuralist-integrate în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare,
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
3. Bybee, J. L. (1988). Morphology as lexical organization, in M. Hammond &M. Noonan (Eds.), Theoretical
morphology: Approaches in Modern Linguistics, Academic Press, London, pp. 119–141.
4. Bodea-Haţegan, C. (2012). Semnul lingvistic. Perspective multifocale, în Comunicarea în contextul deficienţei
multiple, coord. Andrea Hathazi, vol I., Colecţia Educarea Persoanelor cu Dizabilităţi Multiple, Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
5. Bybee, J. L. (1995). Regular morphology and the lexicon, Language and Cognitive Processes, 10, pp. 425–
455.
6. Caramazza, A.; Miceli, G.; Silveri, C.; Laudanna, A. (1985). Reading mechanisms and the organization of the
lexicon: evidence from acquired dyslexia, Cognitive Neuropsychology, 2, pp. 81-114.
7. Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax, MA: MIT Press, Cambridge.
8. Cîrneci, D. (2004). Demascarea secolului: Ce face din noi creierul? Introducere în neuroştiinţele dezvoltării,
Editura Eikon, Cluj-Napoca.
9. Coşeriu, E. (2000). Lecţii de lingvistică generală. Traducere din spaniolă de Eugenia Bojoga. Cuvânt înainte
de Mircea Borcilă. Editura ARC, Cluj-Napoca.
10. Coşeriu, E. (1999). Introducere în lingvistică, Editura Echinocţiu, Cluj-Napoca.
11. Dascǎlu-Jinga, L. (2001). Melodia vorbirii în limba românǎ, Univers Enciclopedic, Bucureşti.

12. Draşoveanu, D.D. (1997). Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Editura Clusium, Cluj-Napoca.
13. Feldman, L.B. (Ed.) (1994). Morphological Aspects of Language Processing, Lawrence Erlbaum Publishers,
New-York.
14. Gass, S. M.; Selinker, L. (2008). Second language acquisition: an introductory course, Edition: 3, Illustrated,
Published by Routledge, New-York.
15. Haţegan, C. (2009). Comprehensiunea verbală şi competenţa morfologică (perspective teoretice şi
experimentale), în Tendinţe psihopedagogice moderne în stimularea abilităţilor de comunicare, Casa Cărţii de
Ştiinţă , Cluj-Napoca, Editor: Maria Anca, P. 48-54
16. Iordan I. (1956). Limba română contemporană, Ediţia a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
17. LeBreton, D. (2000). Despre tăcere, Editura All, Bucureşti.
18. Moeschler, J.; Auchlin, A. (2005). Introducere în lingvistica contemporană, Editura Echinox, Cluj-Napoca.
19. Munteanu, E. (2005). Introducere în lingvistică, Editura Polirom, Iaşi.
20. Slama-Cazacu, T. (1959). Limbaj şi context, Editura Ştiinţificǎ, Bucureşti
21. Toma, I. (2000). Limba română contemporană: fonetică, fonologie, lexicologie, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.

8.2 Seminar / laborator
Istoricul psiholingvisticii
Prezentare eseuri-pro şi contra interdisciplinarităţii.
Valorizarea interdisciplinară a psiholingvisticii.
Elaborarea de material lingvistic porinind de la teoria
semnului lingvistic cu valenţe terapeutice logopedice.

Metode de predare
Expunerea
Exerciţiul

Observaţii
Prezentare ppt
-

Exerciuţiul
Demonstraţia

Limbajul mimico gestual-anualrea arbitrarităţii semnului
lingvistic.

Brainstorming

Prezentare ppt
Material logopedic, fişe de
lucru
Flipchart

Aplicaţii logopedice pentru nivelul fonologic al
limbajului-vocale şi consoane
Aplicaţii logopedice pentru nivelul fonologic al
limbajului-accent şi intonaţie
Aplicaţii logopedice pentru nivelul morfologic al
limbajului.

Demonstraţia,
exerciţiul
Demonstraţia,
exerciţiul
Expunere
Problematizarea
Exerciţiul
Expunere interactivă,
Problematizarea
Exerciţiul
Demonstraţia

soft educaţional
fişe de lucru
soft educaţional,
fişe de lucru
Prezentare ppt,
Fişe de lucru,
Soft educaţional
Prezentare ppt,
Fişe de lucru

Demonstraţia

Material logopedic,
prezentare ppt
Studii de caz

Aplicaţii logopedice pentru nivelul lexical al
limbajului. Elaborare de instrumente logopedice
pentru evaluarea şi dezvoltarea vocabularului.
Aplicaţii logopedice pentru nivelul sintactic al
limbajului. Elaborare de instrumente logopedice
pentru evaluarea şi dezvoltarea abilităţilor sintactice.
Aplicaţii logopedice pentru nivelul pragmatic al
limbajului.
Prezentarea de studii de caz-analiza discursului
Aplicaţii pentru evaluarea şi stimularea competenţei de
comunicare

Exerciţiul,
Demonstraţia
Exerciţiul

Prezentarea de cercetări, studii şi articole recente pentru
domeniul procesării limbajului

Exerciţiul,
Problematizarea

Modalităţi practice de stimulare a coprehensiunii
verbale

Expunere interactivă,
Exrerciţiul

Prezentare ppt,
Fişe de lucru

Prezentare ppt,
Fişe de lucru
Prezentare ppt,
Studii, articole de
specialitate
Prezentare ppt,
Fişe de lucru,
Soft educaţional

Bibliografie:
1.
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6. Haţegan, C. (2009). Modalităţi de evaluare şi stimulare a competenţei morfologice, teză de doctorat,
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Paris.
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6. Neamţu, G.G. (2009). Limbă română contemporană- Morfologie, Curs Universitar la Facultatea de Litere,
UBB, Cluj-Napoca.
7. Slama-Cazacu, T. (1969). Dialogul la copii, Editura Academiei, Bucureşti.
8. Slama-Cazacu, T. (1980). Lecturi de psiholingvisticǎ, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti.
9. XXX, (1988). Teorii ale limbajului. Teorii ale învǎţǎrii. Dezbaterea dintre N. Chomsky şi J. Piaget, Editura
Politicǎ, Bucureşti.

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

10.3 Pondere din
nota finală

Participarea activă în
cadrul activităţilor derulate
Realizarea de aplicaţii
practice logopedice
fundamentate
psiholingvistic
Elaborarea sarcinilor
propuse pentru lucru în
grup sau individual

Evaluare pe parcurs

20%

Examen scris

40%

Prezentare de proiecte de grup
şi individuale, verificări pe
parcurs, studii de cazportofoliu

30%

10% oficiu
10.6 Standard minim de performanţă
-evidenţierea specificului abordării limbajului din perspectivă psiholingvistică şi relaţionarea acestuia cu
domeniul terapiei limbajului

Data completării
....20.04.2018......................
Data avizării în departament
...........................................

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

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

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

