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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina este continuarea logică a cursurilor cu conținut umanist (U) şi vizează pregătirea studenților pentru abordarea
corectă a socializăriii copiilor/adolescenților aflați în dificultate. Actualitatea cursului este incontestabilă prin obiectivul ei
general și special și contribuția în 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 de specialitate care concură la formarea
profesională a viitorilor asistenți sociali.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- Cunoașterea diferitelor trasee de socializare a copiilor/adolescenților aflați în dificultate.
- Diferențierea mecanizmelor de dezvoltare și socializare a copiilor/adolescenților.
- Înțelegerea aspectelor particulare în dezvoltarea și socializarea atipică a copiilor/adolescenților aflați în dificultate.
- Însușirea de strategii de prevenție si intervenție pentru copiii/adolescenții, aflați în dificultate.
- Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice profesiei.
- Însușirea unor abilități de comunicare verbală eficientă.
- Învățarea unor abilități de lucru în echipă.
Finalităţi de studii
- să confere noi dimensiuni teoriei sociologice asupra educaţiei;
- să argumenteze statutul şi obiectul de cercetare al pedagogiei sociale;
- să cunoască şi să caracterizeze metodele de influenţă pedagogică asupra socializării omului;
- să demonstreze cunoaşterea şi descrierea profesiei de pedagog social;
- să proiecteze activităţi curente şi de perspectivă privind activitatea social-pedagogică cu copiii/adolescenţii
dezadaptaţi;
- să elaboreze obiective operaţionale pentru activităţile social-pedagogice;
- să structureze tehnologii de lucru cu personae care manifestă comportament social negativ;
- să analizeze lucrul instructiv-educativ din penitenciare şi să propună tehnologii de corectare a comportamentului şi
atitudinii;
- să utilizeze în practică modele social-pedagogice de influenţă;
- să ilustreze posibilităţile realizării mecanismelor socializării in cadrul activităţilor social-pedagogice.
Precondiții
1. Discipline de curriculum: Introducere in asistența socială, Psihologia specială și psihopatologia, Sociologia generală,
Psihologia vîrstelor, Pedagogia specială și reabilitară.
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 (adaptare/dezadaptare/readaptare, situația socială de dezvoltare a copilului,
mecanisme de socializare, etapele socializării, metode de prevenție/intervenție/recuperare/reabilitare a dezadaptării ș.a.); 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.Teorii sociologice asupra educaţiei
Tema 2. Obiectul, specificul şi principiile de bază ale pedagogiei sociale
Tema 3. Procesul social-pedagogic.
Tema 4. Socializarea ca fenomen social-pedagogic
Tema 5. Omul în procesul socializării. Educaţia în contextul microfactorilor socializării omulul.
Tema 6. Activitatea social-pedagogică. Principiile şi direcţiile de bază ale activităţii social-pedagogice
Tema 7. Reabilitarea social-pedagogică a copiilor/elevilor cu CES din medii incluzive.
Tema 8. Aspectul pedagogic al lucrului cu persoanele cu comportament social-negativ (deviant)
Tema 9. Cultura pedagogică a lucrătorului din domeniul social
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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