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PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR
ABORDĂRI MODERNE ÎN PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ
Cursul are ca principal scop formarea / dezvoltarea unor competențe generale şi
specifice în vederea utilizării strategiilor actuale din domeniul psihopedagogiei
speciale, în proiectarea, organizarea, desfășurarea şi evaluarea activităților
educaționale precum și formarea unei viziuni profesionale care să pună în prim plan
valorificarea potențialului restant funcțional al elevilor cu deficiență şi valorile
promovate de conceptul „educația pentru toți”.
Prezentul program de formare urmărește să contribuie la optimizarea activității
absolvenților de învățământ superior care doresc să lucreze cu copii cu cerințe
educative speciale prin constituirea / dezvoltarea unor competențe specifice şi
realizarea standardelor de performanță cerute.
Beneficiari.
Acest program se adresează tuturor absolvenților de învățământ superior (studii
universitare), care doresc să desfășoare activități cu copii cu dizabilități.
Organizare.
Programul se desfășoară modular, la sfârșit de săptămâna, pentru a facilita
prezența cursanților la toate activitățile de predare-învățare-evaluare.
Cursanții vor avea acces la suporturile de curs necesare pentru fiecare curs
inclus în planul de învățământ
Metodele de învățare – sunt adecvate domeniului și disciplinelor studiate ,
vizează centrarea pe student și valorizarea acestuia, fiind la nivelul noilor
descoperiri, mai ales în ceea ce privește cunoașterea și operarea cu tehnologiile
moderne de acces pentru copiii și adulții cu nevoi speciale; dintre aceste metode,
remarcăm: prelegerea clasică, metodele participative și interactive, demonstrațiile
practice, dezbaterea academică, argumentarea și contra argumentarea unei
informații, învățarea tehnicilor compensator-recuperatorii și terapeutice,
prezentările Power Point etc.
Competențe
Dintre copetențele dobândite la finalizarea acestui curs postuniversitar aminim:
Definirea, clasificarea şi alegerea metodelor, tehnicilor şi procedeelor utilizate în
intervenţia psihopedagogică
Utilizarea principiilor de bază în verderea elaborării programelor de intervenţie
personalizată, a adaptări curriculare pentru copiii cu CES în funcţie de nevoile
specifice şi particularităţile acestora.
Elaborarea unor modalităţi de intervenţie în vederea recuperării persoanelor cu CES
prin aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor consacrate în domeniu
Definirea, clasificarea si selectia strategiilor continuturilor si mijloacelor de
proiectare si implementare curriculara, de reabilitare, si compensare a persoanelor
cu CES
Clasificarea şi descrierea diferitelor forme de şcolarizare a copiilor cu CES, în
vederea elaborării şi interpretării planului de integrare socială a persoanelor cu nevoi
speciale pe baza terminologiei, metodelor şi paradigmelor specifice
Identificarea noilor orientări metodologice în domeniul recuperării, educării şi
integrării socioprofesionale a persoanelor cu CES
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihopedagogia deficienților de intelect
Psihopedagogia deficienților de auz
Psihopedagogia deficienților de vedere
Terapii educațional recuperative în logopedie
Consiliere și orientarea școlară și profesională a persoanelor cu deficiențe
Psihologia copilului
Educație integrată
Practica de specialitate
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Cursurile din planul de învățământ vor fi susținute de cadrele didactice cu experiența
și renume în domeniul psihopedagogiei speciale dintre care amintim: prof. univ. dr.
Florin Verza, prof. univ. dr. Emil Verza, prof. univ. dr. Doru Vlad Popovici, conf.
univ. dr. Cristian Buică-Belciu, conf. univ. dr. Marilena Bratu, conf. univ. dr.
Roxana Urea, conf. univ. dr. Emilia Oprișan
Instructori formatori pentru elevi cu nevoi speciale
Educator în unități pentru elevi cu nevoi speciale
Activități de educare și recuperare a copiilor cu diferite tipuri de dizabilități
Coordonator de program: prof. univ. dr. Florin Verza:
florin.verza@fpse.unibuc.ro

