
FIŞA DISCIPLINEI 

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 Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Terapia limbajului si Audiologie Educationala/ Specialist în terapia 

limbajului şi audiologie educaţională 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Terapii auditiv-verbale/PMR2125 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Dorina Talaș 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Dorina Talaș 

2.4 Anul de studiu 2 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 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 24 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: Or

e 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

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

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 76 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

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 

  Sală de curs dotată cu aparat de video-proiecţie 

 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Materiale disponibile în format tipărit, electronic, înregistrări audio-

video pentru demostraţii  

 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

 Evaluarea psihopedagogică sistematică a copiilor/adolescenţilor şi adulţilor cu 

tulburări ale limbajului propriu zise sau asociate unor altor tulburări şi a celor cu 

dizabilitate auditivă sau implant cohlear 

 Interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor psihopedagogice ale 

copiilor/adolescenţilor şi adulţilor cu tulburări ale limbajului propriu-zise sau 

asociate unor altor tulburări şi a celor cu dizabilitate auditivă, a comportamentului 

acestora în diferite situaţii de dezvoltare, învăţare şi de viaţă; 

 Elaborarea unui curriculum adaptat nivelului de dezvoltare, de vârstă, etnic şi 

cultural, precum şi potenţialului de învăţare al copilului de vârstă antepreşcolară şi 

şcolară, al elevului, studentului, adultului cu tulburări de limbaj sau dizabilitate 

auditivă și implant cohlear; 

 Elaborare PIP si PEP pentru categoriile de dizabilităţi sau tulburări menţionate mai 

sus; 

 Proiectarea şi realizarea de activităţi de învăţare itinerantă, individualizată, şi de 

consiliere psihopedagogică care să permită performanţa în toate ariile de conţinut, 

facilitând integrarea într-o varietate de medii şi contexte a copiilor de vârstă 

antepreşcolară şi şcolară, ale elevului, studentului şi adultului cu tulburări ale 

limbajului propriu zise sau asociate unor altor tulburări şi a celor cu dizabilitate 

auditivă și auditivă implant cohlear. 
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 Aplicarea normelor etice în cercetările acţiune cu persoane cu tulburări ale limbajului 

propriu zise sau asociate unor altor tulburări şi a celor cu dizabilitate auditivă, precum 

şi în activităţile de evaluare, adaptare curriculară şi consiliere psihopedagogică; 

 Planificarea şi implementarea activităţilor din cadrul echipei multi-disciplinare pe baza 

criteriilor relevante conferite de rolul terapeutului de limbaj în echipa multi – 

disciplinară; 

 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 
 Prin parcurgerea acestui curs se urmăreşte evidenţierea liniilor 

generale ale terapiei auditiv-verbale, cu particularizări în contextul 

dizabilității auditive şi a reabilitării auditiv-verbale, în condiţiile 

implantării cohleare 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Se va urmări formarea de competenţe de intervenţie terapeutică în 

sfera auditiv-verbală, în baza diferitelor modele de abordare 

terapeutică. 

 Se va urmări şi formarea de abilităţi de proiectare curriculară pe 

dimensiunea auditiv-verbală, în vederea articulării unui material 

comprehensiv şi la nivelul intervenţiei în limba română. 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 
Istoricul terapiei auditiv-verbale. Formarea şi 
competenţele 
terapeuţilor, elemente de deontologie. Prelegere Prezentare ppt 
Principii şi direcţii de realizare a terapiei. Particularităţi 
ale 
terapiei pentru copiii cu diverse tipuri de aparate auditive. 

Prelegere, expunere 

interactivă  Soft educaţional 
Factori relaţionaţi cu tablourile deficienţelor auditive şi 
disfuncţiilor verbale. Factori cognitivi, structurali şi 
psiholingvistici Expunere Prezentare audio-video 

Direcţii de organizare a terapiei auditiv-verbale. Criterii, 
condiţii, particularizare pe vârste şi categorii diagnostice. 

Expunere, 
demonstraţie Prezentare ppt 

Adaptări ale resurselor materiale şi procedurale în 
contextul 
tablourilor disfuncţiilor auditive şi verbale. Expunere Prezentare ppt 

Metode-jocuri de antrenare a funcţiei auditive în contextul 
tablourilor disfuncţiilor auditive şi verbale. 

Expunere, 

demonstraţie Prezentare audio-video 
Metode şi modele de antrenament auditiv. 
Selecţia de materiale verbale pentru antrenamente auditiv- 

verbale. Expunere Prezentare ppt 

Modele de intervenţie psihopedagogică în stimularea şi 
recuperarea copiilor cu dizabilități auditive şi tulburări de 

limbaj. Demonstraţia 

Aplicaţii în contexte 

educaţionale 

Programe terapeutice de intervenţie în plan receptiv. Expunere Prezentare ppt 

Programe terapeutice în plan expresiv. Expunere Prezentare ppt 
Intervenţii de reabilitare în hipoacuziile dobândite în 
perioada postlingvistică. Studii de caz Prezentare audio-video 
Rolul părintelui în calitate de co-terapeut. Activităţi de 
suport destinate părinţilor cu copii cu deficit auditiv. Expunere Prezentare ppt 

Valorificarea sistemelor alternative de comunicare (LPC, Expunere Prezentare ppt 

AKA, Cued Speech) în terapiile auditiv-verbale.   
Abordarea curriculară a terapiei auditiv-verbale. 
Configurarea unui program curricular holistic. Expunere Prezentare ppt 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

 

Seminar 1: Valorificarea unor curente şi metode în 

Educaţia persoanelor cu dizabilități auditive (oralism, 

gestualism, comunicare totală) 

Expunere interactivă - 

Seminar 2: Particularităţi ale terapiei auditiv-verbale la 

copiii cu diverse tipuri de proteze auditive. 

Proiecte Activitate de grup 

Seminar 3: Implicaţii ale utilizării limbajului mimico- 

gestual asupra structurării cognitive. 

Problematizare Activitate de grup 

Seminar 4: Structurarea unui material lingvistic şi 

imagistic destinat terapiilor auditiv-verbale la vârsta 

preşcolară şi şcolară mică. 

Proiecte Aplicaţii practice 

Seminar 5: Elaborarea de noi instrumente şi materiale 

specifice reabilitării auditiv-verbale la vârsta 

adolescenţei şi la vârsta adultă. 

Proiecte Activitate de grup 

Seminar 6: Analiza mostrelor de limbaj în diada 

părinte –copil. Aspecte de deontologie profesională 

Demonstraţia Prezentare de caz 

Seminar 7: Prezentări de studii de caz şi vizionări de 

secvenţe de antrenament auditiv-verbal în acord cu 

metoda abordării naturale a conversaţiei. 

Exerciţiul Prezentări şi analize de 

cazuri 

Seminar 8: Prezentări de studii de caz şi vizionări de 

secvenţe de antrenament auditiv-verbal în acord cu 

metoda moderat structurată. 

Exerciţiul Prezentări şi analize de 

cazuri 

Seminar  9:  Prezentări  de  studii  de  caz  şi  vizionări  

de secvenţe de antrenament auditiv-verbal în acord cu 

metoda stimul-răspuns. 

Exerciţiul Prezentări şi analize de 

cazuri 

Seminar  10:  Modalităţi  de  adaptare  a  programelor 

terapeutice   în   condiţii   diagnostice 

âparticulare(dizabilităţi asociate, surdo-cecitate, 

implant cohlear, protezare cu FM). 

Problematizare Fişe de lucru 

Seminar 11: Implantul cohlear realizat în condiţiile 

unor hipoacuzii dobândite în perioada postlingvistică. 

Prezentare de studii şi cercetări. 

Referate - 

Seminar 12: Activităţi de suport destinate părinţilor cu 

copii cu deficit auditiv. 

Referate - 

Seminar 13: Integrarea semnelor de sprijin utilizate în Exerciţiul Aplicaţii practice 



procesul terapeutic auditiv-verbal 

Seminar 14: Valorificarea bilingvismul ui şi 

bimodalităţii în terapiile auditiv-verbale 

Referate - 
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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 deficienţe de 

auz şi tulburări de limbaj precum şi ale familiilor acestora 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Consistenţa şi coerenţa 

răspunsurilor la întrebări. 

Adecvarea cunoştinţelor 

de specialitate la specificul 

cazurilor ce necesită 

terapii auditiv-verbale 

Examen scris (ponderea în nota 

finală 50%) 



10.5 Seminar/laborator Prezentare de referate, 

verificări pe parcurs, 

proiecte de 

corectarerecuperare, 

studii de caz 

Susţinerea unui referat pe o 

temă aleasă. 

Tratarea unei teme de 

seminar din prisma 

intervenţiei practice. 

Propunerea de evaluare, 

demers de recuperare, 

intervenţie propriu zisă 

ponderea în nota 

finală 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Capacitatea de a evalua, planifica şi interveni în conformitate cu unul dintre modelele de terapie 

auditiv-vebală parcurse la cursuri şi seminarii.  

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

....20.04.2018......................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


