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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Psihisociologia comportamentului deviant și strategii de susținere a tineretului are menirea de a pregăti
viitorii specialişti în domeniul asistenței sociale privind prevenirea devianței comportamentale, diminuarea
comportamentelor delincvente, participarea tinerilor în comunitate în vederea prevenirii comportamentului deviant.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive: Competențe de cunoaștere și înțelegere a procesului delincevnței în rîndul tinerilor, a
mecanismelor prin care factorii interni și externi pot duce la formarea și manifestarea conduitelor deviante la tineri,
a reperelor ce ghidează elaborarea strategiilor de intervenție socială și psihologică în comportamentul deviant al
tinerilor, a strategiilor de susținerea tieretului din Republica Moldova..
Competenţe de învăţare: Competențe de autocunoaştere şi intercunoaştere prin autoanaliză şi reflecţie, de
documentare în vederea realizării unui plan de intervenție în vederea reducerii fenomenului de devianță
comportamentală și realizării unui plan de participare a tinerilor la viața comunității; de informare la zi privind
sursele, consecințele devianței, de consultare a surselor de specialitate și de învățare din propriul demers educativ.
Competenţe de aplicare: Studentul va aplica cunoștințele specifice disciplinei în investigarea factorilor
determinanți ai devianței comportamentale, va elabora programe de reintegrare în comunitate a delincvenților, va
aplica tehnici de modificare a comportamentelor de risc, va proiecta strategii de susținere a tineretului din Republica
Moldova.
Competenţe de analiză: Dezvoltarea capacității de analiză și evaluare a principalelor măsuri de susţinere a
tineretului din Moldova şi va identifica un set de măsuri suplimentare necesare a fi instituite sau fortificate în
Republica Moldova
Competenţe de comunicare: De a dezvolta limbajul ştiinţific din domeniul asistenței sociale, de prezentare coerentă,
clară a rezultatelor analizei diferitor viziuni ştiinţifice şi a rezultatelor cercetărilor, dezvoltarea competenţelor necesare
viitorilor specialişti în elaborarea instrumentelor şi derularea proceselor de grup, competențe de lucru în echipă.
Finalităţi de studii
La finele cursului studentul va fi capabil:
• Să identifice cadrul legal național și internațional de reglementare a delincvenței ministerele şi
departamentele implicate în exercitarea justiţiei juvenile;
• Să diferențieze politici de control social din Republica Moldova;

•
•
•
•
•

Să dezvolte capacitate de a stabili parteneriate sociale și comunitare privind controlul asupra delincvenței;
Să elaboreze harta serviciilor sociale destinate persoanelor cu comportament deviant și victimelor
delincvenței;
să evalueze strategiile de susținere a tieretului
să propună un set de acțiuni suplimnetare pentru susținerea tineretului din Republica Moldova în vederea
prevenirii delincvenței;
să proiecteze un plan de integrare a delincventului în comunitate.

Precondiții
Pentru studierea cursului Psihisociologia comportamentului deviant și strategii de susținere a tineretului cursantul
trebuie să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei și sociologiei devianței comportamentale, din domeniul
politicilor sociale, din domeniul tehnicilor de intervenție în asistența socială.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Delincvența juvenilă. Cadrul legal național și internațional de reglementare a delincvenței juvenile.
Minorul aflat în conflict cu legea. Cadrul instituţional în domeniul justiţiei juvenile. Ministerele şi departamentele
implicate în exercitarea justiţiei juvenile. Personalitatea delincventului minor. Factorii determinanți ai delincvenței
juvenile.
Tema 2. Asistența socială a tinerilor delincvenți. Politicile de control social din Republica Moldova. Parteneriat
social și comunitar privind controlul asupra delincvenței. Sercivii sociale destinate persoanelor cu comportament
deviant și victimelor delincvenței.
Tema 3. Asistența psihologică a tinerilor delincvenți. Psihodiagnosticul tinerilor delincvenţi. Rolul psihologului
în prevenţia şi diminuarea delincvenţei în rîndul tinerilor.
Tema 4. Reintegrarea în comunitate a delincvenților. Factorii psihosociali ai reintegrării infractorului în
comunitate Conceptul de probaţiune şi rolul serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor.
Modalităţir concrete de reintegrare în comunitate a infractorului.
Tema 5. Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret. Probleme tinerilor din Republica Moldova.
Servicii pentru tineri. Drepturile tinerilor. Politicide tineret în contextul Uniunii europene. Prioritățile strategige:
participarea tinerilor, oportunități economice pentru tineri, consolidarea sectorului de tineret.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă - două evaluări curente sub formă de test şi portofoliu. Rezultatele evaluării formative
constituie 60% din cota notei finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
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