Descrierea programului de studii superioare de master
CONSILIEREA ȘI EDUCAȚIA FAMILIEI
Codul, denumirea
domeniul general de
studiu
Număr de credite
Durata studiilor
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra
coordonatoare de
program
Titularii de curs

Precondiţii/ Condiții
de acces la studii
Competenţe
dezvoltate în cadrul
programului

Scopul programului

011 Științe ale educației
120 credite
2 ani
Master în științe ale educației
Facultatea Științe ale Educației și Informatică,
Catedra Științe ale Educației și Management
Cuzneţov Larisa dr. hab., prof. univ; Simcenco Irina, dr., lector univ.;
Calaraş Carolina, dr., conf. univ.;
Vacarciuc Mariana, dr., conf. univ.
Raileanu Olga, dr., conf. univ.,
Micleușanu Zinaida, dr.
• Studii superioare de licență în domeniul Științe ale educației sau un act
echivalent de studii în domeniul Științe ale educației
• Studii superioare de licență sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la
disciplinele fundamentale și de specialitate aferente domeniului de studii în
cazul în care candidatul vine din alt domeniu (minimumul curricular)
• Consilierea familiei, a persoanelor adulte şi minore cu probleme de comportare
sau în situaţii de criză;
• Armonizarea comunicării şi relaţionării familiale interpersonale soţ - soţie;
părinţi - copii; bunici - părinți - copii;
• Orientarea autoperfecţionării personale şi acordarea suportului și ajutorului
psihomoral și educațional persoanelor cu dificultăţi şi devianţe
comportamentale;
• Consilierea preventivă, remedială și în situații de criză a familiei centrată pe
dezvoltarea personală şi parental a adulţilor;
• Consilierea ontologică complexă a familiei şi remedierea situaţiilor de conflict;
• Consilierea adulţilor/ părinţilor şi copiilor/ elevilor în instituţia de învăţământ;
• Realizarea cercetărilor sociopsihopedagogice privind cultura şi etica educaţiei
familiale şi valorificarea rezultatelor în practica profesională;
• Managementul şi epistemologia cercetării şi consilierii educaţionale.
Misiunea programului de master Consilierea și educația familiei constă în
realizarea unei profesionalizări de calitate în domeniul educaţional al viitorilor
specialişti, care ar corespunde dezvoltării tendinţelor naţionale şi internaţionale în
domeniul educației familiei și pentru familie, având drept finalitate lansarea pe
piaţa muncii a unor specialişti bine pregătiţi, capabili să răspundă la provocările
timpului şi să asigure stabilitatea, adaptabilitatea și coeziunea instiutului familiei,
ceea ce ar conduce la formarea competențelor familiale și sporirea calității
educației tinerei generații.

Unităţi de curs/
module în planul de
învățământ

Epistemologia consilierii educaţionale
• Filosofia şi axiologia educaţiei
• Pedagogia şi psihologia familiei
• Teoria şi metodologia cercetării familiei
• Educaţia familială şi stilul sănătos de viaţă
• Conflictologie familială
• Sociologia educaţiei familiale
• Consiliere psihopedagogică ce elemente de psihoterapie integrativă
• Comunicarea și relaționarea în familie
• Consilierea și terapia sistemică a familiei
• Consilierea familiei: autoperfecţionarea şi dezvoltarea parentală
• Consilierea psihopedagogică a elevilor în instituţia de învăţământ
• Teoria și metodologia cercetării familiei
• Elaborarea şi administrarea proiectelor de educaţie și consiliere a familiei
• Viaţa conjugală şi sexualitatea responsabilă
• Stagiu de practică profesională.
Strategii de predare- 1. Forme de bază: cursuri tematice integrate; prelegeri magistrale şi seminarii axate
învățare
pe conversaţia euristică şi exersarea practică;
2. Strategii didactice interactive; eurisice; axate pe explorare şi acţiune;
dezvoltarea metacogniţiei şi creativităţii profesionale;
3. Aplicarea metodelor real-active; problematizarea şi descoperirea; studiul de caz;
psihodrama, sociodrama; elaborarea proiectelor de cercetare, consiliere şi
educaţie a familiei/ persoanei; variate tehnologii informaţionale etc.
4. Valorificarea tehnologiilor informaționale/ studii online.
Strategii de evaluare - Evaluarea curentă se realizează prin teste, proiecte, referate, portofolii la
teme/disciplină, probe orale, scrise și practice;
- Evaluarea sumativă se realizează prin: examene, proiecte, portofolii;
- Evaluarea finală se realizează prin susținerea tezei de master.
Posibilități de
- în instituţii de învăţământ preuniversitar, în calitate de: educator; pedagog de
angajare
sprijin; consilier educațional și psiholog școlar.
- în centre educaționale de diverse tipuri, în calitate de: pedagog social; educator;
pedagog de sprijin; metodist; manager în educație; consilier educațional; consilier
familial.
- în direcții teritoriale de învățământ, în calitate de: specialist/
consultant/inspector/metodist pentru educație;
- în diverse tipuri de instituții/organizații care solicită servicii în domeniul
consilierii și educației familiei, inclusiv în variate domenii legate de științele
educației.
Totodată, experiența de pregătire a specialiștilor în cadrul acestui program,
demonstrează că pedagogii, cadrele didactice de la toate nivelurile de învățământ
preuniversitar necesită o instruire în domeniul consilierii și educației familiei.
Activităţi pe module de 2/3 ori pe săptămână (marţi, joi, vineri).
Program de
Stagiul de practică profesională se realizează pe parcursul semestrului trei.
activitate
Programul de activitate este flexibil, zilele pot fi modificate, în funcție de cerere.
•

Contacte

Coordonatorul programului:
Raileanu Olga raileanu.olga@upsc.md, tel. + (373) 69216861;
Autorul programului de master:
Cuzneţov Larisa larisacuznetov@mail.ru, tel. + (373) 69774907;

