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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul face parte din disciplinile de specialitate și este axat pe studiul de către cursanți a activității de consiliere
ca formă de implicare socială a persoanelor aflate în situații de risc și dificultate. Cursul oferă oportunitatea de a cunoaște
fundamentele teoretice ale activității de consiliere și de dezvoltare a abilităților practice în lucrul cu diferite categorii de
beneficiari aflaţi în dificultate. De asemenea cursul mai prevede şi organizarea și desfășurarea activităților interactive de
cunoaşterea specificului problemelor diferitor categorii de beneficiari. Disciplina are conexiuni cu alte cursuri de formare
profesională ce vizează stabilirea și consolidarea relaţiei de parteneriat cu diferite grupuri de beneficiari în situații de risc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
• Cunoaşterea noţiunilor de bază ale consilierii.
• Cunoaşterea diverselor tipuri de consiliere.
• Formarea competențelor de bază ale consilierului.
• Dobîndirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice pentru a comunica într-un mod
adecvat cu clienţii, respectînd principiile codului de etici al consilierilor.
• Interpretarea teoriilor directive şi non-directive asupra consilierii.
• Identificarea specificului şi a particularităţilor tipurilor de consiliere.
• Cunoaşterea etapelor desfăşurării discuţiei cu clientul.
• Formarea capacităţii de a utiliza instrumentarul metodologic specific muncii consilierilor.
Finalităţi de studii
•
•
•
•
•
•

Să opereze cu conceptele şi noţiunile de bază ale consilierii.
Să proiecteze sesiuni de consiliere respectînd etapele desfăşurării discuţiei cu clienții.
Să aplice tehnicile și instrumentele specifice domeniului consilierii în activitatea cu clienţii.
Să determine procedeele de stimulare a clienţilor realizate în procesul consilierii.
Să explice necesitatea specificării unui cod de etici al consilierilor.
Să cunoască metode şi tehnici de consiliere cu diferite categorii de beneficiari ai asistenţei sociale.

Precondiții
1. Discipline paralel studiate: Bazele asistenței sociale, Teoria și practica asistenței sociale, Sociologia generală și sociologia
familiei etc.
2. Condiții prealabile:
- operaționalizarea termenilor în domeniul: asistenței sociale – categorii de beneficiari ai sistemului de asistență socială;
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teorii, metode și tehnici în asistența socială etc.
- formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de sistematizare a informațiior, de a căuta și rezuma sursele
bibliografice, de organizare independentă a activității de învățare, de a elabora un referat.
Unități de curs
1. Elemente de ordin general privind consilierea.
2. Etică și valori în practica consilierii în asistența socială.
3. Pregătirea profesională a consilierului.
4. Abordarea gestalistă.
5. Abordarea raţional-emotivă.
6. Analiza tranzacţională.
7. Terapia centrată pe persoană.
8. Conflictul –caracterizare generală, strategii de rezolvare a a conflictului.
9. Conceptul de problemă. Procesul rezolutiv.
10. Etapele de bază ale consilierii.
11. Tehnologia consilierii.
12. Ascultarea eficientă.
13. Jocul de rol -ca tehnica de consiliere.
14. Evaluarea intervenţiei consultative.
15. Limitele consilierii în asistența socială.
16. Consilierea comportamentelor dispozițional-dezadaptative ale copiilor și adolescenților de către consilierul asistent social
17. Tipurile de consiliere şi specificul lor.
18. Consilierea victimelor traficului de persoane.
19. Consilierea vocațională.
20. Consilierea în serviciul de probațiune.
21. Consilierea refugiaților.
22. Specificul comunicării nonverbale gestual-kinestezice în consiliere.
Strategii de predare și învăţare
Expunere, explicare cu aplicarea de tehnologii informaţionale; conversaţie euristică; activități în grup; brainstormingul;
joc de rol; lucrul în grup; studiul individual; simularea; seminar interogativ; analiza studiilor de caz, consultarea surselor
bibliografice.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va realiza prin diverse metode și forme:
- Proba I de evaluare curentă: lucrare de evaluare în baza materialului teoretic studiat;
- Proba II de evaluare curentă: elaborarea referatului tematic şi prezentarea discursului.
- Răspunsuri orale, participări la discuții, portofoliul, etc.
Forma finală de evaluare - examen oral.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% – nota de la examenul final; 60% – nota medie de la
evaluările scrise şi orale.
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