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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Stagiul de practică a studenţilor include activitatea studenţilor la Direcţii de Asistenţă Socială. Aceasta este
orientată spre familiarizarea studenţilor cu activităţile profesionale a asistentului social în cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială, determinând domeniul de activitate profesională.
-

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
A efectua evaluarea primară și aprofundate a cazului;
A examina documentația și a distribui după domeniul de activitate;
A determina problemele beneficiarilor și direcțiile de soluționare;
A elabora planuri și programe individuale de asistență a beneficiarilor;
A colabora cu specialiștii din domeniul asistenței sociale și beneficiarii;
A exprima atitudini empatice faţǎ de persoanele din grupul ţintǎ;

A utiliza limbaj adecvat categoriei de beneficiari;
A demonstra responsabilitǎţi individuale, colective şi sociale în instituţie şi faţǎ de grupul ţintǎ.
Finalităţi studii
Să determine nevoile beneficiarilor;

Să identifice actele ce oferă drepturi beneficiarilor pentru a primi servicii sociale;
Să descrie organigrama locului de practică;
Să cunoască serviciile oferite în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială;
Să cunoască responsabilităţile şi sarcinile ce-i revin asistentului social în cadrul Direcției de
Asistenţă Socială;
Să analizeze ancheta socială ca metodă de bază în asistența socială;
Să comunice empatic cu clientul;
Să respecte clientul;
Să respecte specialiștii din cadrul Direcției de Asistență Socială;
Să analizeze studiul de caz pe etape;
Să utilizeze tehnologiile informaționale din dotarea instituției;

Să utilizeze actele normative de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială. (Regulamentele,
fişele de post, actele legislative relevante etc.)
Precondiții
1. Cunoștințe obligatorii din: Introducere în AS, Teorie și Metodă în AS, Sociologie, Legislația familiei, Dreptul și legislația
în AS, Protecția socială și asigurările sociale, Politicile sociale, serviciile sociale, Tehnologii informaționale în domeniul
Asistenței sociale.
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Unități de curs

- Modul de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă socială şi a Direcţiilor de Asistenţă
Socială;

- Gama de servicii oferite în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, (categoriile de servicii oferite de direcţie,
temeiul oferirii serviciilor sociale şi procedura oferirii acestora);
- Caracteristica beneficiarilor ţintă;
- Actele necesare ce oferă drepturi beneficiarilor să primească servicii/ajutor sociale;
- Responsabilităţile şi sarcinile asistentului social în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Abilităţi necesare în lucru cu beneficiarul;
- Metode și tehnici ale asistentului social în cadrul direcției de Asistență Socială;
- Studiu de caz – metodă calitativă în Asistență Socială;
- Ancheta socială metodă descriptivă în Asistență Socială;
- Interviul ca tehnică de culegere a datelor.
Strategii de predare și învăţare
Conferința de inițiere, explicația, discuția, elaborarea caietului de practică, scrierea raportului.
Strategii de evaluare

Evaluarea finală se efectuează prin acordarea notelor studentului pentru:
- calitatea activității studentului stagiar privind realizarea programei stagiului de practică;
- calitatea executării şi a susținerii raportului în cadrul examenului.
Evaluarea se realizează prin analiza portofoliului de practică care reflectă:
• relevanţa activităţilor desfăşurate în formarea profesională;
• deprinderile şi cunoştinţele dobândite;
• calificativul obţinut la evaluarea în instituţia gazdă;
• modul de susţinere a raportului de practică în faţa comisiei de evaluare.
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părinți. ...
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