
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Psihopedagogie specială 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Psihopedagogie specială 
Psihopedagogie specială /Cod calificare: L060070020 

 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Psihopedagogia deficienţelor de văz 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Vasile Preda 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Univ. Dr. Vasile Preda 
2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 
disciplinei 

Obligatorie 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 
Distribuţia fondului de timp: 48 

ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi: .................. 
3.7 Total ore studiu individual 48 
3.8 Total ore pe semestru 96 
3.9 Numărul de credite 4 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Cunostinte de baza din disciplina Psihologa dezvoltarii 
4.2 de competenţe Abilitati de evaluare psihopedagogica si de psihodiagnostic 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1 De desfăşurare a cursului          Materiale didactice si softuri specifice pentru persoanele cu deficiente 

vizuale existente la departament sau preluate de pe Internet 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

         Materiale didactice si softuri specifice pentru persoanele cu deficiente 
vizuale existente la departament  sau preluate de pe Internet 

 



6. Competenţele specifice acumulate 

Compet
enţe 
profesio
nale 

C2. Intervenţia psihopedagogică specifică (compensare – recuperare – terapie) pentru persoanele cu CES 
datorate deficientelor vizuale 

C.4. Consilierea  orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane cu deficiente 
vizuale (copii / elevi, familii ale elevilor, profesori din scolile pentru deficienti vizuali sau din scoli 
incluzive. 

C5. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră in sfera 
educatiei persoanelor cu deficiente vizuale 

Compete
nţe 
transver
sale 

Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională fundamentate pe opţiuni valorice explicite 
in relatie cu drepturile si demnitatea persoanelor cu deficienţe vizuale (sab vazatori si nevazatori). 

Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi 
dezvoltării profesionale continue, inclusiv pe baza tehnologiilor de acces 

Utilizarea platformelor de e-learning, a învățării de tip blended learning și a bazelor de date internaționale 
pentru dezvoltarea personală și profesională ; 

Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile 
subordonate. Planificarea și implementarea  activităților din cadrul echipei multi-disciplinare pe baza 
criteriilor relevante conferite de rolul psihopedagogului în echipa multidisciplinară. 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază         
ale 

domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în practica si in             
comunicarea profesională in cadrul muncii in echipa interdisciplinara. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor         
variate tipuri de concepte, teorii, situaţii concrete de viata, procese, proiecte           
etc. asociate domeniului 

 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de          
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă         
calificată de nuanta psihopedagogica si psihologica. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza comparativă a principalelor modalităţi de diagnoză a persoanelor cu          
deficiente vizuale, a principiilor de aplicare şi utilizarea adecvată a acestora 
în diverse situaţii de evaluare a copiilor, tinerilor şi adulţilor slab-vazatori sau 
nevazatori 

 Operaţionalizarea conceptelor de bază utilizate în psihodiagnoza persoanelor        
cu deficiente vizuale şi interpretarea rezultatelor evaluării psihopedagogice,        
realizata cu instrumente si probe psihologice adaptate şi a metodologiei          
specifice . 

 Descrierea strategiilor de comunicare adaptate diferitelor categorii de        
persoane cu deficiente vizuale precum şi a principalelor orientări în          
consilierea acestora 

 Identificarea principalelor nevoi ale persoanelor cu deficiente vizuale şi ale          
familiilor acestora pentru explicarea principalelor modalitati de consiliere        
psihopedagogica utilizate 

         Elaborarea şi aplicarea adecvată a unor metode de consiliere 
psihopedagogică adaptate nevoilor persoanelor slab-vazatoare sau 
nevazatoare, atat la nivel individual cat şi la nivelul grupului 



 Interpretarea realităţii psihosociale de scolarizare si de insertie socio-         
profesionala a tinerilor cu deficiente vizuale prin aplicarea cunoştinţelor 

 



fundamentale domeniului psihopedagogiei speciale si a psihologiei siociale. 
 Identificarea celor mai adecvate metode şi tehnici de colectare a datelor, de 

prelucrare statistica a acestora în vederea îmbunătăţirii permanente a 
practicilor profesionale în domeniul recuperării, educării şi integrării socio- 
profesionale a persoanelor cu  deficiente vizuale. 

 Evaluarea critică şi constructivă a instrumentelor utilizate în realizarea 
cercetărilor psihopedagogice proprii, precum şi a rezultatelor obţinute în 
vederea ameliorării metodologiei cercetării şi a practicii profesionale din 
domeniul educatiei elevilor si tinerilor cu deficiente vizuale. 

 
8. Conţinuturi 



Chapman, E.K., Stone, M.J. (1989), The Visually Handicapped Child in Your Classroom, Cassel, London. 
 

Chapman , E.K., Tobin, M.J., Tooze, F.H., Moss, S. (1989), Look and Think: A Handbook for Teachers’ Visual 
Perception Training for Impaired Children(5-11) 2nd rev.edn. London: RNIB. 

 
Hatwell,Y.,  Streri, A.,  Gentaz, E. (2000). Toucher pour connaîatre. Psychologie cognitive de la perception tactile 
manuelle, PUF, Paris 

 
 

Mason, H., McCall, S.(edit.) (1997), Visual Impairment. Acess to Education for Children and Young People, David 
Fulton Publishers, London. 

 
Preda, V. coord. (1999), Intervenţia precoce în educarea copiilor deficienţi vizuali, Presa Universitară Clujeană, Cluj 
Napoca 

 
Preda, V., (1993). Psihologia deficienţilor vizuali, vol. 1, Cluj Napoca 

 
Preda, V., Cziker, R. (2004). Explorarea tactil-kinestezica in perceperea obiectelor, a imaginilor tactile si in lectura 
braille. Cluj-Napoca, Presa Universitara Clujeana 

 

Preda, V., Şendrea, L., Cziker, R., (2002). Psihopedagogia intervenţiei timpurii la copiii cu deficienţe vizuale, Presa 
Universitară Clujeană, Cluj Napoca 

 
Preda, V.,(1988). Explorarea vizuală. Cercetări fundamentale şi aplicative, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 

 
Rozorea, A., Muşu, I. (1997), Deficienţa de vedere, în: Psihopedagogie specială – Deficienţe senzoriale, Ed. Pro- 
Humanitate, Bucureşti. 

 
Ştefan, M. (1981), Educarea copiilor cu vedere slabă. Ambliopi, E.D.P., Bucureşti. 

 
 

Tobin, J.M. (1973), Conservation of Substance in the Blind and Partially Sighted, Sehgeschadigte-Internationales 
Wissenschaftliches Archiv, 2. 

 
Tobin, M.J. (1994), Assessing Visually Handicapped People, David Fulton Publishers, London. 

 
Tobin, M.J., Tooze, F.H.G., Chapman, E.K. and Moss, S. (1979), Look and Think: A Handbook on Visual Perceptual 
Training for Severely Visually Handicapped Children, RNIB, London. 

 
Tomatis, A. (1966), Relations entre l’audition et la phonation, Centre du langage, Paris. 

 
Tooze, D. (1981), Independence Training for Children and Young People, Croom Helm, London. 
Welsh, I.R., Blasch, B. ( 1980), Fundations of Orientation and Mobility, A.F.B., NewYork. 
 
 
 



 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1.Clasificarea deficienţelor vizuale si principalele boli 
ale analizatorului vizual care produc deficiente vizuale. 
Implicaţiile educaţionale ale afecţiunilor vizuale. 

Dezbatere. 
Studii de caz. 

Prezentari video 

2. Intervenţie timpurie în deficienţa de vedere Studii de caz. 
Dezbatere. 

Prezentari video 

3. Evaluarea vederii funcţionale. Aplicaţii. Aplicaţii practice 
Studiu de caz 

Prezentari video 
Fişe de observaţie 

4. Particularităţi ale percepţiei şi reprezentărilor la 
persoanele cu ambliopie 

Studii de caz. 
Dezbatere. 

Prezentari video 

5. Particularităţi ale memoriei vizuale operaţionale la 
elevii ambliopi 

Studii de caz. 
Dezbatere. 

Prezentari video 

6. Dezvoltarea socio- emoţională în contextul deficienţei 
de vedere 

Studii de caz. 
Dezbatere. Metoda 
exercitiului. 

Utilizarea unor probe de 
evauare psihopedagogica 

7. Variabile psihice implicate în antrenarea mobilităţii, 
orientării spaţiale şi în învăţarea/ consolidarea 
gesturilor la nevăzători 

Studii de caz. 
Dezbatere. Metoda 
exercitiului. 

Prezentari video 

8.Particularităţi ale percepţiei tactil-kinestezice la 
persoanele nevazatoare 

Studii de caz. 
Dezbatere. Metoda 
exercitiului. 

Utilizarea unor probe de 
evauare psihopedagogica 

9.Specificul şi funcţionalitatea reprezentărilor la 
nevăzători 

Studii de caz. 
Dezbatere. Metoda 
demonstratiei 

Prezentari video 
Utilizarea unor probe de 
evauare psihopedagogica 

10.Formarea imaginilor mintale şi rolul lor în strategiile 
exploratorii  tactil-kinestezice 

Studii de caz. 
Dezbatere. Metoda 
exercitiului. 

Utilizarea unor probe de 
evauare psihopedagogica 

11. Formarea deprinderilor de orientare şi mobilitate la 
copiii nevăzători 

Studii de caz. 
Dezbatere. Metoda 
exercitiului. Metoda 
demonstratiei 

Utilizarea unor materiale 
didactice adaptate pentru 
slab-văzători şi pentru 
nevăzători 

12. Dezvoltarea inteligenţei la deficienţii vizuali. 
Evaluarea psihodiagnostica. 

Studii de caz. 
Dezbatere. Metoda 
exercitiului. Metoda 
demonstratiei 

Utilizarea unor probe de de 
psihodiagnostic adaptate 
pentru deficicenţi vizuali 

13. Strategiile lecturii braille Studii de caz. 
Dezbatere. Metoda 
demonstratiei si metoda 
exercitiului. 

Utilizarea unor materiale 
didactice adaptate pentru 
slab-vazatori si pentru 
nervazatori 

14. Programe de tranziţie pentru tineri cu deficienţă de 
vedere. Formarea profesională. 

Studii de caz. 
Dezbatere. 

Legislaţie 
Analiza programe de 
pregătire profesională 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii academice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
           Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică 

(www.copsi.ro) şi a Procedurilor de atestare în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii 
213/2004 

         Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro) 
         Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/) 

 
10. Evaluare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Univ. Dr. Vasile Preda 
 

 
 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
17.04.2020. Conf.Dr.Kiss Szidónia 
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