
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială/ Asistenţă Socială  

1.3 Departamentul Asistenţă Socială  

1.4 Domeniul de studii Asistenţă Socială  

1.5 Ciclul de studii Licență  

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

ASISTENT SOCIAL  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Asistență socială și consiliere în şcoli 

2.2 Titularul activităţilor de curs Denizia Gal 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Maria Carmen Pantea 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 1*14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 1*14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1*14 

Tutoriat 2 

Examinări  4 

Alte activităţi: .................. 4 

3.7 Total ore studiu individual 52 

3.8 Total ore pe semestru 94 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 



4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 Cognitive: să cunoască diferite concepte și teorii privind caractristiile dezvoltării copiilor și tinerilor de 

vârstă școlară; să dobândească o viziune sistemică și ecologică pentru încadrarea diferitelor categorii de 

actori școlari în sistemul educației școlare și în comunitate; să cunoscă aria problematică cu care se pot 

confrunta elevii în cadrul școlii. 

C2 Instrumental – aplicative: să identifice și să evalueze cazuri și situații pentru care asistența 

socială/consilirea școlară este recomandată; să planifice și implementeze consilirea elevilor profesorilor și 

părinților; să dezvolte abilități profesionale pentru a fi în măsură să ofere servicii de mediere și consiliere 

pentru elevi, profesori și părinți. 

 

C3 Atitudinale: să-și însușească valorile și principiile lucrului cu individul, grupurile și comunitatea. 
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Stabilirea relației de ajutor; comunicarea interpersonală; să manifeste empatie, autenticitate, creativitate; să 

evalueze, planifice, implementeze și monitorizeze intervențiile din cadrul școlii și în comunitate. 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Participare la cel putin 50% din cursuri   

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Participare la cel putin 75% din seminarii   

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 

Dobândirea de cunoștințe și competențe metodologice utile în peocesul asistării și 

consilierii în școli. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Înţelegerea specificului asistenței și consilierii şcolare ca parte constitutivă a 

intervenţiei în asistenţa socială 

Familiarizarea cu principalele probleme şi disfuncţii ale copiilor în mediul 

şcolar 

Dobândirea  cunoştinţelor şi competenţelor profesionale  specifice lucrului cu 

elevii, familiile acestora, profesorii, comunitatea. 
 

 

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Notiuni introductive: functiile sociale ale educatiei, macro si micro-sisteme 

educative, mizele sociale ale edcatiei scolare. (1; 2) 

 

Prelegere,  

Studii de caz 

Imagistică 

didactică 

 

Asistenţa socială şcolară: obiective, metode de intervenţie, probleme, 

nevoi, categorii de beneficiari.(3;4)  

 

Prelegere,  

Studii de caz 

Imagistică 

didactică 

 

Consilierea şcolară: consilierea şi terapia, procesele de formare a 

personalităţii şi socializarea, proiectarea, implementarea şi evaluarea 

consilierii. (5;6)  

 

Prelegere,  

Studii de caz 

Imagistică 

didactică 

 

Consilierea şcolară şi lucrul cu familiile: criterii pentru evaluarea 

familiei, recomandarea familiei pentru intervenţie, nivelele de cooperare ale 

familiei în procesul intervenţiei. (7;8) 

 

Prelegere,  

Studii de caz 

Imagistică 

didactică 

 

Inadaptarea şcolară:  definiţii, factori,cauze; clasificarea formelor de 

inadaptare şcolară; disabilităţile de învăţare. (9;10) 

 

Prelegere,  

Studii de caz 

Imagistică 

didactică 

 

Copiii cu cerinţe speciale şi copiii aparţinând unor categorii speciale: 

etica intervenţiei; copiii cu părinţi divorţaţi, copiii din familiile cu părinţi 

vitregi, copiii cu părinţi alcoolici, copiii cu deficit de atenţie, copiii dotaţi şi 

talentaţi. (11;12;13) 

 

Prelegere,  

Studii de caz 

Imagistică 

didactică 

 

Educatie și prevenție in școli: educație pentru sănatate, preventia 
abuzului de substante, preventia comportamentelor cu risc (14) 

Prelegere,  

Studii de caz 

Imagistică 

didactică 

 

   

Bibliografie 
Bibliografie obligatorie:  

Cury, Augusto, (2005), Parinti straluciți profesori fascinanți, Editura For You  

Melrose, Regalena, (2013), Elevii problemă, Editura 3, București 

Muro, James, J., Kottman, Terry, (1995), Guidance and Counseling in the Elementary and Middle Schools, 

Brown &Benchmark Publishers 

Schmidt, John, (1996), Counseling in schools, Essential Services and Comprehensive Programs, second edition, 

Allyn and Bacon Publishing Company, Massachusetts,.  

Stănciulescu, Elisabeta, (1996), Teorii sociologice ale educaţiei Ed. Polirom 



Bibliografie opțională 

 

Boncu, Stefan , Ceobanu, Ciprian, (2013), Psihosociologie scolara, Polirom, Iași 

  
Dumitru, Ion, (2010), Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice și sugestii practice,  

Polirom, Bucuresti.  

 Ellis, Albert; Bernard, Michael, (2003), Terapia rațional-emotivă si comportamentală  

în tulburările copilului și adolescentului, Romanian Psychological Testing Services,  

Cluj Napoca.  

Ghergut, Alois, (2006), Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale. Strategii  

diferentiate și incluzive în educație, Polirom, Bucuresti.  

Huditean , A.,( 2002) , Devianta comportamentala la elevi , Psihomedia , Sibiu 

Maslow, Abraham, 2008, Motivatie si personalitate, ed. Trei, Bucuresti.  

 Pesechkian, Nossrat, 2007, Psihoterapie pozitivă. Teorie si practică, ed. Trei,  

Bucuresti.  

Mih, V. (2005). Curs de consiliere şcolară. Cluj-Napoca: Fac. de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Miroiu, Adrian; Pasti, Vladimir; (coord.) (1998), Învăţământul românesc azi Ed. Polirom 

Salavastru, D. (2003), Violenta in mediul scolar , in Ferreol, G., Neculau, A. (coord). 

Ilie - Bologa Lia, Violenta scolara. Factori de risc in adolescenta 

(http://www.apsi.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=201) 

- http://www.ucalgary.ca/resolve/violenceprevention/English/index.htm 
- www.umass.edu/schoolcounseling/ PDFs/Research_Brief_2-5.pdf 
http://www.cochrane.org/reviews/en/ab004606.html 

Soros (2007). Efectele migraţiei – Copiii rămaşi acasă 

(vezi http://www.soros.ro/ro/comunicate_detaliu.php?comunicat=54) 

Salvaţi Copiii România – Studiul Impactul migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă. 

UNICEF: Egalitatea de gen în educaţie: http://www.unicef.org/romania/ro/children_2824.html 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Seminar introductiv – prezentarea tematicii de seminar, a bibliografiei, a 
modalităţii de desfăşurare şi de notare; 

Discutia 
colectiva, 
dezbaterea 

 

2. Principii generale de intervievare a copiilor dezbaterea, 
problematizarea 

 

3. Adaptarea interviului la situatii particulare (elemente de competenta 
culturala, intervievarea copiilor cu nevoi speciale) 

dezbaterea, 
problematizarea 

 

http://www.polirom.ro/catalog/autori/boncu-stefan/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/boncu-stefan/
http://www.apsi.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=201
http://www.ucalgary.ca/resolve/violenceprevention/English/index.htm
http://www.cochrane.org/reviews/en/ab004606.html
http://www.soros.ro/ro/comunicate_detaliu.php?comunicat=54


4. Testarea 1 (primele 20 Min din seminar)  

Exemple de practica in asistenta sociala in scoli din SUA 

dezbaterea, 
problematizarea, 
materiale video 

 

5. Violenta in scoli:  Factori de risc, forme de violenta si programe de prevenire a 
violentei in scoli 

dezbaterea, 
problematizarea,   

 

6  Abandonul școlar, egalitatea de șanse: etnia si genul in educatie 

 

dezbaterea, 
problematizarea, 
materiale video 

 

7 Testarea 2 (primele 20 Min din seminar)  
Educatia pentru diversitate si drepturile omului in scoli 
 
 

dezbaterea, 
problematizarea, 
jocul de rol 

 

 
Bibliografie obligatorie: 
  
Council of Europe: Compass. A Human Rights Manual: http://www.agenda21.org.ro/download/compass1.pdf 
pag 53 - 59 (Recomandari generale pentru derularea activitatilor cu copii – in limba romana).  
De citit la alegere o activitate dintre cele prezentate in manual.: 

http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Source/Compass_2012_FINAL.pdf  

Gal, Denizia (2002) Educatia si mizele ei sociale. Ed. Dacia, Cluj Napoca. 

Grunberg, L.; Stefanescu, D.O. 2002, Gen si educatie. Bucuresti:. AnA.. Manifestai implicite si explicite ale genului în 

programele scoalre. Pag. 20-30 

 

Neamţu, C. Devianţa şcolară. Ghid de intervenţie in cazul problemelor de comportament ale elevilor. Polirom: Iaşi, 

2003.Cap. Strategii de prevenire si interventie in devianta scolara. Pag. 365-395. 

Review of programs for various forms of violence:  selectati un singur program de interventie validat din document si 

cautati independent si alte informatii referitor la acesta (in special continutul interventiei). La seminar se vor discuta 

pe grupe diferite interventii si continutul lor. 

Surdu M.: Desegregarea scolilor roma: Un exercitiu de policromie (www.policy.hu/surdu/ 

Raport%20final%20IPF%20martie%202003.pdf) pag. 62-80. 

Wilson J. Clare and Martine Powell (2001) A Guide to Interviewing Children. Essential skills for counsellors, police, 

lawyers and social workers Pag. 6-35 si Pag. 56-89. 

http://www.elementaryschoolcounseling.org/resources.html: Aproximativ 50 linkuri la resurse, site-uri, exemple de 

practica, bloguri de asistenta sociala in scoli. Sunteti incurajati sa cititi dintre ele si sa pregatiti un set de informatii 

utile si interesante despre practica asistentei sociale in scoli. La seminar veti prezenta in grup informatiile citite, cu 

accent pe elementele ce pot fi tansferate in practica din Romania. 

 
Bibliografie facultativa: 
 
J. Clare Wilson and Martine Powell (2001) A Guide to Interviewing Children. Essential skills for counsellors, police, 
lawyers and social workers Pag. 36-54 si 89-98. 
 
Salavastru, D. (2003), Violenta in mediul scolar , in Ferreol, G., Neculau, A. (coord)., Ilie - Bologa Lia, Violenta scolara. 
Factori de risc in adolescenta (http://www.apsi.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=201 
 
 

 

http://www.agenda21.org.ro/download/compass1.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Source/Compass_2012_FINAL.pdf
http://www.elementaryschoolcounseling.org/resources.html
http://www.apsi.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=201


9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Studenții pot merge în școli sau pot face parte din diferite proiecte, pot iniția campanii în școli, în regim de 

voluntariat. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Insusirea cunostintelor Test grilă 50% 

   

10.5 Seminar/laborator Realizarea temelor de 

seminar 

VP 50% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 
Pentru activitatea de seminar evaluarea se va face pe parcurs iar punctajul maxim posibil este de 4 puncte. 

Examenul de tip grilă va fi punctat cu maxim 4 puncte. Nota finală va rezulta din cumularea punctajelor obținute 

la examen și seminar, la care se va adaugă câte un punct din oficiu pentru fiecare tip de activitate cu condiția de a 

fi realizat minim 2 puncte atât la verificarea pe parcurs cât și la examen. 

 

 

 


