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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul face parte din disciplinele de specialitate; este orientat spre formarea competențelor profesionale de bază de intervenție
a asistentului social în lucrul cu toate categoriile de beneficiari. Acesta are conexiuni cu alte cursuri de formare profesională
privind prevenirea și combaterea problemelor sociale dar și integrarea socială a tuturor beneficiarilor asistențiali. Viitorul
asistent social va obține abilitățile și competențele necesare de a stabili corect un plan de intervenție, cu toate componentele
sale, dar și va ști când și cum să utilizeze tehnicile specifice de intervenție asistențială. Acest curs este important și însușirea
tuturor instrumentelor de lucru a unui asistent social în lucru cu cazul dar și va cunoaște spre final care este procedura
managementului de caz în Asistența Socială și rolul acesteia în intervenție. Este un curs fundamental care stă la baza celorlalte
cursuri de la specialitate. La finalul acestui curs studenții vor deține cunoștințele și abilitățile necesare care vor fi aplicate atât
în perioada stagiilor de practică dar și în munca asistențială ulterioară.
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Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1. să realizeze intervenția conform principiilor fundamentale ale acesteia
2. să stabilească obiective și sarcini clare în procesul intervenției
3. să analizeze problemele clientului în contextul întregului sistem social, extinzându-și sfera intervenției la niveluri
multiple ale acesteia
4. să selecteze corect opțiunea pentru o formă specifică de intervenție realizate cu fiecare client în parte
5. să deruleze programe asistențiale pe toate coordonatele, utilizând diferite metode de investigare și intervenție
6. să aplice în practica asistențială tehnicile și instrumentele de evaluare
7. să utilizeze tehnicile de intervenție în conformitate cu natura problemei clientului
8. să stabilească corect planurile individualizate de asistență și să conlucrez în cadrul echipei multidisciplinare și
pluridisciplinare
9. să realizeze eficient împreună cu sistemul client toate obiectivele planului de intervenție
10. să reușească să monitorizeze și să reevalueze cazul dar și să închidă cazul unei intervenții reușite

•

Finalităţi de studii

1. să determine componentele de bază a managementului de caz
2. să cunoască misiunea și obiectivele intervenției socio-asistențiale
3. să identifice nivelurile interveniei în practica asistenței sociale și să abordeze aspectul multidimensional al
intervenției

4. să cunoască criteriile aplicării formelor de intervenție și tipurile acțiunilor întrepinse
5. să descrie metodologia și coordonatele activității asistențiale
6. să facă analiza complexă a procesului de evaluare în Asistența Socială
7. să explice procedura de intervenție socială personalizată cu toate etapele și tehnicile specifice
8. să abordeze strategiile de intervenție în Asistența Socială
9. să analizeze complex un studiu de caz și să propună un plan de intervenție pentru acesta
10. să argumenteze necesitatea monitorizării, reevaluării și închiderii cazului în Asistența Socială
Precondiții
Discipline anterior studiate: Teorie și practică în Asistența Socială, Bazele asistenței sociale,Sociologia generală și
sociologia familiei, Metodologia cercetării sociale
Condiții prealabile:
operaționalizarea termenilor de specialitate din domeniul asistenței sociale: asistență socială, sistemul client, probleme
sociale, teorii și metode în asistență socială , echipă multidisciplinară, prevenire, criză psihologică, consiliere,practica
asistenței sociale,mediul social,resurse, vulnerabilitate, etc.
Unități de curs

Tema 1. Intervenția în asistența socială – cadrul general.
Tema 2 . Evoluția formelor de asistență socială și modelelor de intervenție asistențială
Tema 3. Procesul de evaluare în practica Asistenței Sociale
Tema 4. Intervenția socială personalizată (Casework - lucrul cu cazul )
Tema 5. Strategii de intervenție în Asistența Socială
Tema 6. Metodologia elaborării planului de intervenţie
Tema 7. Monitorizarea, reevaluarea și închiderea cazului în Asistenţa socială

Tema 8. Managementului de caz în Asistența Socială
Tema 9. Instrumentarea dosarelor beneficiarilor în cadrul managementului de caz
Tema 10. Rolurile asistentului social în intervenție
Strategii de predare și învăţare

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prelegere interactivă prin: expunere, explicare cu aplicarea de tehnologii și specificarea acestora.
Prelegere clasică
Lucru în echipă
Proiect
Învățare situațională
Învățare bazată pe problemă

7. brainstorming
Strategii de evaluare
Prin examen oral, care se constituie din:
- Proba I de evaluare curentă: test de cunoaștere a terminologiei și conceptelor de bază din domeniul intervenției
sociale
- Proba II de evaluare curentă: Analiza complexă a unui studiu de caz cu propunerea unui plan de intervenție
conform procedurii managementului de caz; referate, comunicări, portofoliul individual, activități în grup,
brainstorming, etc.
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