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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 asistențială (multidisciplinară) în cazul beneficiarilor de diferite vîrste - victime ale violenței și maltratării; se
studiază după cursuri fundamentale cu privire la abordarea corectă a sistemului de protecție socială, particularitățile
persoanelor de diferite vîrste; disciplina are conexiuni cu alte cursuri de formare profesională privind intervenția, prevenția,
adaptarea și integrarea socială a altor grupuri de beneficiari în situații de risc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- identificarea a factorilor de risc care influenţează fenomenul abuzului;
- aplicarea diverselor modalități de diagnosticare a cazurilor de abuz;
- elaborarea planului de interventie asistentială privind recuperarea persoanelor implicate în abuz;
- cooperarea, colaborarae, parteneriatul în recuperarea multidiscipălinară a persoanelor implicate în cazuri de violență;
- aplicarea diverselor modalități de decizii privind prevenirea recidivelor violenței domestice;
- stabilirea parteneriatul cu cadre didactice privind prvenirea abuzului și maltratării în instituții de învățămînt;
- implicarea comunităţii în activitatea de preventie a abuzului si maltratarii.
Finalităţi de studii
- să propună proiecte de cooperare şi parteneriat dintre specialisti in preventia fenomenului abuzului,
- să determine specificul reacţii posttraumatice la indivizi de diverite virste;
- să identifice profilul psihologic al persoanei - victime a unei forme de abuz;
- să structureze şi să aplice un program de recuperare şi protecţie a persoanei abuzate, a membrilor familiei violente, a
agresorului;
- să aplice tehnici de diagnosticare a abuzului si maltratarii, tehnologii eficiente de terapie individuală, de grup, ocupaţională;
- să recruteze voluntari pentru activitatea de intervenție și prevenție a abuzului în spațiul social;
- să determine rolul serviciilor de asistenţă socială, de sprijin, de protecţie, de prevenire în reducerea fenomenului de abuz;
- să argumenteze aspectul multidisciplinar al asistentei sociale a persoanelor abuzate,
- să explice esența noțiunilor-cheie, cauzele si consecintele abuzului,
- să explice teoriile fundamentale ale problemei abuzului în societate;
- să abordeze aspectul multidimensional al interventiei în cazuri de abuz;
să comenteze politicile sociale în domeniul prevenirii abuzului și protecției sociale victimilor;
Precondiții
1. Discipline anterior studiate: Sociologia generala si tehnici de cercetare, Introducere in asistenta sociala, Teorie si metoda
in asistenta sociala, Psihologia generala, Psihologia vârstelor etc.
2. Condiții prealabile:
- operaționalizarea terminilor în domeniu asistenței sociale: protecția socială; drepturile omului/copilului; teorii, metode
și tehnici în asistență socială, intervenție asistențială, echipă multidisciplinară, recuperare, terapii ocupaționale, servicii de
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asistență socială, stres, agresivitate, vulnerabilitate, violență etc.
Unități de curs
Bunastarea si protectia copilului. Bazele psihosociologiei şi terapiei abuzului copilului.
Definiţia şi clasificarea abuzului. Nivelurile, factorii, consecinţele abuzului
Administrarea cazului de abuz asupra copilului.
Abuzul şi neglijarea în contextul socio-economic actual
Trauma, abuzul la copii. Vulnerabilitatea si rezistenta copilului Specificul reacţiilor posttraumatice
Evidenţierea cazurilor de maltratare a copiilor. Unele strategii de recuperare
Abuzul sexual. Terapia ocupaţională individuală şi de grup
Modele de analiza și decizie în situații de abuz. Evaluarea succesului intervențiilor în protecția copilului
Prevenirea cazurilor de abuz asupra copiilor
Violenţa domestică: cadrul teoretic, formele, prevalenţa fenomenului
Etiologia violenţei domestice: mituri, cauze, motivaţii, tipuri de familii în care predomină violenţa
Ciclul violenţei domestice. Portretele modelate de violenţa domestică (victima, agresorul).
Intervenţie şi prevenţie în violenţa domestică. Servicii de intervenţie, instrumente. Rolul asistentului social, principii şi
valori de intervenţie
Fenomenul de maltratare a bătrânilor. Asistenţa socială a persoanelor-victime de vârsta a treia.
Strategii de predare și învăţare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prelegere interactivă prin: expunere, explicare cu aplicarea de tehnologii și specificarea acestora.
Prelegere clasică:
Dezbatere:
Proiect
Învățare situațională
Învățare bazată pe problemă
Învățare experiențială
Seminar interogativ

Strategii de evaluare
Prin examen oral, care se constituie din:
- Proba I de evaluare curentă: test de cunoaștere a conceptelor de bază în sistemul de protecție a persoanelor
abuzate;
- Proba II de evaluare curentă: evaluarea portofoliuiu, elaborarea referatului tematic/ esseului şi prezentarea
discursului/studiului de caz;
Prezentări orale, participări în dezbateri, portofolui, analiza studiilor de caz, planuri de intervenție elaborate
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Protec’ia ;i Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, 2016.
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Opțională:
Violența. Aspecte psihosociale / Volumul coordonat de Gilles Ferriol și Adrian Neculau. - Iași, 2003.
Raport al Conferinţei pentru prevenirea abuzului şi neglijerii copilului. Eurobit, Timişoara, 1997.
Traian Rotariu (coord.): Expunerea minorilor la abuz şi neglijare. Comprex, Cluj, 1996.
Druţă F. Psihologia familiei. Editura Didactică şi Pedagogică RA,Bucureşti, 1998.
http://psyvolution.ro/particularitati-ale-stresului-post-traumatic-la-victimele-abuzului-sexual/

