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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Sarcina de bază a cursului este de a familiariza studenţii cu manifestările fenomenului de supradotare, cu
strategiile şi metodele de identificare a lor, cu necesitatea unei instruiri diferenţeiate după programe
special elaborate, cît şi cu lucrul psihoconsultativ cu astfel de copii, cu părinţii şi psofesorii lor, etc.
Odată cu instituirea mai multor școli private și de stat cu o diversititate de programe destinate copiilor cu
dotare superioară. Aceasta ar contribui la aprofundarea cunoştinţelor psihologice a studenţilor în acest
domeniu şi la posibilitatea acordării asistenţei psihologice de către ei atît grupului de copii supradotaţi,
cît şi părinţilor şi profesorilor lor, fapt ce este atăt de necesar la etapa actuală de dezvoltare a societăţii.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe de cunoaștere:
Să poată identifica, descrie, recunoaște și reproduce fenomenul supradotării.
Competenţe de înțelegere:
Să poată parafraza și interpreta prin autoanaliză şi reflecţie exemple proprii.
Competenţe de aplicare şi analiză:

Dobândirea unor competenţe practice şi metodologice referitoare la identificarea strategiilor,
metodelor şi tehnicilor în lucru cu copiii supradotaţi.
Competenţe de sinteză:
De a repartiza pe categorii și generaliza informația teoretică referitor la fenomenul supradotării și de fi
capabil să vină cu propriile idei la anumite concepte.
Competenţe de evaluare:
De dezvolta limbajul ştiinţific din domeniul psihologiei, de prezentare coerentă, clară a rezultatelor analizei
diferitor viziuni ştiinţifice şi a rezultatelor cercetărilor.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studentul va fi capabil:
 Să cunoască conceptele de bază ale cursului: dotatare, abilitate, supradotare, accelerare, îmbogăţire,
grupare aptitudinală, procedură de identificare, program educaţional, etc.;
 Să clasifice instrumentariul diagnostic utilizat în identificarea copiilor supradotaţi;
 Să aplice în practică testele de identificare a copiilor supradotaţi;

 Să înţeleagă particularităţile de vârstă ale copiilor supradotaţi;
 Să selecteze strategiile moderne de instruire a copiilor supradotaţi.
Precondiţii
Studentul trebuie să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei generale, psihologiei pedagogice,
psihodiagnosticului în psihopedagogie şi psihopedagogiei educaţiei.
Unităţi de curs

1.Fenomenul supradotării. Istoricul identificării copiilor dotaţi. 2.Modele teoretice ale
supradotării. 3. Caracteristicile copiilor dotaţi. Strategii de identificare a copiilor dotaţi. 4.
Selecția copiilor supradotați. Etapele de selecție. 5. Supradotarea şi mediul socio-economic,
familial şi cultural. 6. Conținutul și metodele instruirii diferențiate a copiilor supradotați. 7.
Consilșierea copiilor supradotați. Problemele copiilor dotaţi. 8.Creativitatea ca component de
bază a dotării superioare.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Metode clasice de instruire, reevaluate din perspectiva curriculumului centrat pe student : conversaţia,
dezbaterile, problematizarea, studiul de caz, jocul de rol, elaborarea de proiecte individuale şi de grup,
referate ştiinţifice, învăţarea prin cercetare.
Metode de interacţiune educaţională: Brainstormingul, Metoda 3-2-1, analiza SWOT, metoda
mozaicului etc.

Forme de organizare a activităţii: activităţi frontale, activităţi în grupuri mici, activităţi
independent-individuale
Strategii de evaluare
Nota finală se constituie din următoarele componente:
60% – Evaluările curente compuse din lucrări scrise, răspunsuri orale, participări active la ore, prezentări
POWER POINT, portofoliu, prezentări de referate.
40% – Testul final.
Frecvenţa este luată în consideraţie conform Regulamentului pentru învăţământul cu frecvenţă la zi în
vigoare şi excepţiile acceptabile
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