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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul face parte din disciplinile de specialitate; este orientat spre formarea competențelor profesionale de intervenție
asistențială în cazul beneficiarilor în etate; se studiază după cursuri fundamentale cu privire la abordarea corectă a sistemului
de protecție socială; disciplina are conexiuni cu alte cursuri de formare profesională privind intervenția asistentului social în
cazul altor grupuri de beneficiari în situații de risc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
•
•
•
•
•
•
•

Cunoaşterea celor mai importante aspecte legate de bătrîneţe şi procesul de îmbătrînire.
Cunoaşterea modificărilor bio-psiho-sociale caracteristice vîrstei a treia şi influenţele asupra dezvoltării de relaţii
interpersonale.
Înţelegerea problematicii vîrstei a treia în contextul social actual.
Determinarea formelor de servicii sociale în dependenţă de evaluarea situaţiei funcţionale şi a deficienţelor
vârstnicilor.
Determinarea metodelor de intervenţie cu persoanele de vîrsta a treia.
Dobîndirea unui set de valori, cunoştinţe şi deprinderi în vederea lucrului cu persoanele vîrstnice.
Conştientizarea specificului lucrului cu persoanele vîrstnice în diferite tipuri de servicii.
Finalităţi de studii

•
•
•
•
•
•
•

Să explice principalele concepte specifice domeniului dat.
Să determine problemele social-economice ale persoanelor de vîrsta a treia.
Să aplice diverse modalităţi de evaluare și intervenţie în lucrul cu persoanele de vîrsta a treia.
Să structureze management de caz în cazul beneficiarilor de vîrsta a treia.
Să determine modul de cazare a persoanelor de vîrsta a treia în instituţiile sociale.
Să stabilească modalități de acordare a asistenței sociale persoanelor vârstnice la nivelul comunităților locale.
Să conştientizeze importanţa şi specificul lucrului cu persoanele vîrstnice utilizînd metodele specifice asistenţei
sociale.
Precondiții
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1. Discipline anterior studiate: Psihologia vîrstelor; Teorii, metode şi tehnici în asistenţa socială; Protecția și asigurarea
socială; Etica şi deontologia profesională etc.
2. Condiții prealabile:
- operaționalizarea termenilor în domeniul asistenței sociale: protecția socială; persoane vulnerabile; teorii, metode și
tehnici în asistență socială; intervenția asistențială; evaluare socială; echipă multidisciplinară; recuperare; integrare; servicii de
asistență socială etc.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. Aspecte generale referitoare la procesul de îmbătrînire. Definirea bătrîneții și îmbătrînirii. Teorii sociologice despre
bătrînețe.
2. Modificări biologice şi psihologice caracteristice vîrstei a treia.
3. Adaptarea la vîrsta a treia și crizele de adaptare. Depresia și demența –tulburări cu risc ridicat de apariție la vîrsta a
treia.
4. Serviciile sociale prestate persoanelor de vîrsta a treia.
5. Dependența și autonomia persoanelor vîrstnice. Serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor în etate.
6. Instituţionalizarea persoanelor vîrstnice.
7. Cunoştinţe şi abilităţi necesare asistenţilor sociali care lucrează cu persoanele de vîrsta a treia. Metode de lucru în
practica asistenței sociale pentru vîrstnici.
8. Familia și persoanele de vîrsta a treia. Vîrsta a treia și stadiul terminal.
Strategii de predare și învăţare
Prelegere interactivă prin: expunere, explicare cu aplicarea de tehnologii informaţionale; dezbatere; lucrul în grup;
studiul individual; consultarea surselor bibliografice; seminar interogativ; analiza studiilor de caz.
Strategii de evaluare

-

Evaluarea se va realiza prin diverse metode și forme:
Proba de evaluare curentă: realizarea studiului de caz (metode de evaluare și plan de intervenție).
Răspunsuri orale, participări la discuții, evaluarea portofoliului, referatului tematic şi prezentarea discursului.
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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