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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Managementul și supervizarea activității de mediere în Asistență socială are menirea de a pregăti viitorii
specialişti în domeniul asistenței sociale privind activitatea de mediere. Disciplina are menirea de a le forma un set
de cunoştinţe referitoare la cadrul juridic al medierii, procesul de mediere, personalitatea mediatorului.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive: Studentul va demonstra cunoaşterea conceptelor de bază din domeniul medierii, integrând
noţiunile în modele de explicare şi analiză teoretică a conflictului; va şti legislaţia internaţională şi naţională privind
mediere; va determina obiectivele medierii; va distinge forme şi domenii ale medierii: va descrie procesul de
mediere şi efectele acestuia.
Competenţe de învăţare: Competențe de autocunoaştere şi intercunoaştere prin autoanaliză şi reflecţie, de
documentare în vederea realizării unui scenariu de mediere, de informare la zi privind medierea, de consultare a
surselor de specialitate și de învățare din propriul demers educativ.
Competenţe de aplicare: Studentul va aplica cunoştinţele specifice domeniului de mediere în stabilirea şi
menţinerea unui mediu sigur şi echitabil; va gestiona activ procesul şi va lucra cu etapele medierii; va utiliza corect
tehnicile de mediere în corespundere cu etapele; va interacţiona eficient cu participanţii la mediere, pentru a
dezvolta comunicarea; se va angaja activ şi creativ în generarea şi promovarea soluţiilor
Competenţe de analiză: se probează prin capacitatea studentului de a permite părţilor lărgirea perspectivelor,
generarea ideilor şi avansarea spre o o soluţie viabilă; de a ajuta părţile să se concentreze asupra intereselor,
nevoilor, priorităţilor; de a susţine eforturile părţilor pentru formularea unui acord de împăcare cşar şi concis.
Competenţe de comunicare: De a dezvolta limbajul ştiinţific din domeniul medierii, 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 distingă principalele concepte privind conflictul și medierea;
• să distingă cadrul legal privind medierea în Republica Moldova;
• să delimiteze metodele de soluţionare a conflictelor;
• să identifice stiluri de mediere;

să proiecteze o sesiune de simulare a medierii pentru fiecare stil în parte;
să evalueze stilurile de mediere în funcţie de tipul de personalitate a părţilor în conflict;
să identifice metode şi tehnici de mediere și să stabilească esenţa tehnicilor de mediere;
să exerseze unele comportamente relevante pentru un bun comunicator mediator pentru promovarea unui stil
comunicativ eficient în relaţiile cu caracter interpersonal între participanţii la conflict.
Precondiții
Pentru studierea cursului Managementul și supervizarea activității de mediere în Asistență socială cursantul trebuie
să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei conflcitului și din legislația Republicii Moldova.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Structura şi etapele conflictului.
Tema 2. Sursele şi semnele de apariţie a conflictului.
Tema 3. Particularităţile personalităţii conflictogene.
Tema 4. Procesul de rezolvare a conflictului.
Tema 5. Cadrul legal privind organizarea activităţii de mediator.
Tema 6. Teoria şi practica medierii.
Tema7. Etapele procesului de mediere. Stiluri de mediere.
Tema 8. Tehnici de mediere.
Tema 9. Domeniile medierii.
•
•
•
•

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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