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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina este continuarea logică a cursurilor de specialitate şi vizează pregătirea studenților pentru abordarea serviciilor de
asistență socială acordate elevilor greu educabili. Actualitatea și necesitatea cursului este testată prin contribuția la
realizarea competențelor, ce definesc programul de studii, precum și corelarea acestuia cu alte cursuri din program. În acest
context, cursul constituie o conexiune cu cursurile fundamentale și de specialitate care concură la formarea profesională a
viitorilor asistenți sociali .
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- Interpretarea conceptelor specifice cursului: copil/elev problemă, copil/elev dificil, copil/elev greu educabil.
- Diferențierea principalelor modalități de evaluare particularizate pentru diferite trasee de educație (copil detestat,
agresiv, brutal și vulgar, violent, impulsiv, delăsat pedagogic, tiran, răzbunător etc.).
- Conceperea si propunerea de planuri individualizate de intervenție, respectiv optimizarea calității vieții copiilor cu un
traseu atipic de dezvoltare.
- Utilizarea corectă şi cu sens a conceptelor specifice disciplinei.
- Explicarea conţinuturilor teoretice şi conceptuale specifice disciplinei.
- Dezvoltarea capacităţii de a proiecta şi realiza studii şi cercetări în funcţie de diferite teme de referinţă.
- Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei.
- Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului
social.
- Însușirea unor abilități de comunicare orala.
- Învățarea unor abilități de lucru în echipă.
Finalităţi de studii
- să argumenteze statutul şi obiectul de cercetare al disciplinei;
- să confere noi dimensiuni conceptelor - copii/elevi dificili, greu educabili, problemă;
- să cunoască şi să caracterizeze metodele de asistare a copiilor/elevilor dificili, greu educabili, copii-problemă;
- să demonstreze cunoaşterea principiilor/metodelor activităţii corecţional-educative cu elevii greu educabili;
- să argumenteze specificul aplicării metodelor speciale de asistare a copiilor/elevilor greu educabili;
- să definească valoarea instructiv-corecţională şi practică a disciplinei;
- să elaboreze obiective operaţionale pentru activităţile corecţional-educative şi corecţional-dezvoltative;
- să utilizeze metode şi tehnici de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor practice, social adecvate;
- să utilizeze în practică modele de corecţie şi reeducare a copiilor/elevilor greu educabili;
- să elucideze metodologia opraţionalizării obiectivelor în funcţie de individ, grup, dificultate;
- să argumenteze metodologia de învăţare a comportamentelor social adecvate în condiţii de instruire specială segregată
precum şi în situaţii de instruire integrată, educație incluzivă.
Precondiții
1. Discipline de curriculum: Introducere in asistența socială, Psihologia specială și psihopatologia, Sociologia generală,

Psihologia vîrstelor, Pedagogia specială și reabilitară, Pedagogia socială, Tehnici de intervenție în criză.
2. Competențe: de a-și determina scopurile de învățare; de cunoaștere și înțelegere a conceptelor, teoriilor și metodelor de
bază ale domeniului și ale ariei de specializare, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională; de analiză și rezumare
a surselor bibliografice; de căutare independentă a informației; de a lucra în echipă; a asuma diferite roluri în colectiv; de
organizare independentă a activității de învățare; de a-și autoevalua activitatea de cunoaștere; respectarea eticii profesionale
și civice; de autoreglementare emoțională și sprijin etc.
Unitățile de curs
Tema 1. Asistența socială e elevului greu educabil în sistemul de ştiinţe psiho -socio-pedagogice.
Tema 2. Aspecte psihopedagogice ale conceptrlor de Normă şi Patologie în educație.
Tema 3. Familia și școala ca instituții sociale și educaționale.
Tema 4. Stilul de educație ca premiză a dezvoltării sentimentului de comuniune socială.
Tema 5. Programul complex de studiere a copilului/elevului greu educabil
Tema 6. Stările emoționale ale elevului ca determinante ale cooperării sociale
Tema 7. Asistența corecțiponal-educativă. Copii/elevii cu stări depresive și lucrul corecțional adaptativ.
Tema 8. Asistența corecțional- recuperativă și dezvoltativă a elevilor cu nereușită școlară.
Tema 9. Asistența psiho-socială a copiilor impulsivi și isterici.
Tema 10. Asistența corecțional-educativă a copiilor cleptomani.
Tema 11. Asistența corecțional-educativă a elevului tabacist, alcoolizat și stupifiat.
Tema 12. Asistența socială a elevului din familii incomplete.
Tema 13. Asistența socială facilitatoare a copilului detestat și a copiilor/elevilor instituționalizați.
Tema 14. Asistența psiho-socială a elevului/copilului integrat.
Strategii de evaluare
Prin examen scris, constituit din:
- Proba I și II de evaluare curentă;
- Prezentări a proiectelor tematice, a proiectelor aplicative de intervenție, experimente/studii realizate individual.
- Participări în dezbateri, discuții interactive, analiza studiilor de caz, proiectelor, eseelor etc.
- Proba finală – examen scris.
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