ANEXA 1
FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu III / Semestrul 2
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/calificarea*

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
De Drept și Științe Sociale
De Științe Sociale
Asistență Socială
Licență
Asistență Socială/Consilier scolar (235903)

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN ŞCOALĂ
2.2. Cod disciplină
AS 217
2.3. Titularul activităţii de curs
LECT.UNIV.DR. BARA MONICA ANGELA
2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator
LECT.UNIV.DR. BARA MONICA ANGELA
2.5. Anul de studiu
II
2.6. Semestrul
2
2.7. Tipul de evaluare
C
2.8. Regimul disciplinei (O
(E/C/VP)
– obligatorie, Op –
opţională, F – facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
3
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din planul de
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
44
3.8 Total ore din planul de învăţământ*
100
3.9 Total ore pe semestru
56
3.10 Numărul de credite**
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Op

2
28
ore
20
10
10
2
2

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Participare activă
Lectura bibliografiei recomandate
Documentare suplimentară
Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate
Participare activă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C3.1 Definirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor specifice de diagnoză a sistemului de
asistenţă socială
C3.2 Elaborarea unor strategii şi scenarii alternative de interpretare a realităţilor şi problematicilor
sociale
C3.3 Identificarea şi implementarea
unor mecanisme de răspuns adecvate situaţiilor
problematice cu care se confruntă persoanele, grupurile şi comunităţile aflate în dificultate
C3.4 Utilizarea criteriilor ştiinţifice în evaluarea şi diagnoza sistemului de asistenţă socială
C3.5 Dezvoltarea de parteneriate public-privat care să susţină persoanele şi grupurile aflate în
risc social
Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Formarea abilităţilor de proiectare şi realizare a intervenţiilor în şcoală.
7.2 Obiectivele specifice

• Cunoaşterea politicii sociale în domeniul educaţiei şi învăţământului;
• Cunoaşterea specificului acţiunilor de consiliere şcolară la nivelul şcolii, ca arte
constitutivă a intervenţiei de asistenţă socială;
• Familiarizarea cu principalele probleme şi disfuncţii ale elevilor în mediul şcolar;
• Cunoaşterea demersului acţiunilor de organizare a serviciilor de asistenţă

socială a colectivităţilor de elevi/studenţi;
• Dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale specifice lucrului cu
elevii, familiile acestora, cadrelor didactice şi comunităţile şcolare;
• Formarea capacităţilor şi atitudinilor de investigare a realităţilor din şcoală;
8. Conţinuturi*
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1. Politica socială în domeniul educaţiei şi învăţământului
Prelegere,
4 ore
2. Politicile şcolare şi politicile specifice educaţiei non
4 ore
Prelegere,Conversaţie,
formale (politicile educaţionale)
3. Politica de prevenire şi reducere a fenomenului de
4 ore
Prelegere,Conversaţie,
abandon şcolar
4. Asistenţa socială şcolară, componentă a sistemului de
4 ore
Prelegere,Conversaţie,
protecţie socială
5. Probleme sociale şcolare
Prelegere,Conversaţie
4 ore
6. Adaptare şi inadaptare şcolară
Prelegere,Exemplificări
4 ore
7. Consilierea şi orientarea elevilor cu CES
PrelegereConversaţie
4 ore
Bibliografie
1. Gal, Denizia, (2002), Educaţia şi mizele ei sociale Dacia, Cluj-Napoca,
2. Gal, Denizia, (2003) Consiliere școlară, Ed. UNIVERSITATII ''BABES-BOLYAI” Cluj Napoca
3. Mihai Dinu Gheorghiu, Monique De Saint Martin, (2011), Educatie si frontiere sociale, Polirom, Iaşi
4. Luduşan, M., (2007), Asistenţa socială în şcoli, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca,
5. Neamţu, Cristina, (2003), Aspecte ale asistenţei sociale în şcoală, în Neamţu G.,(coord.), Tratat de Asistenţă
socială Ed. Polirom Iaşi,
6. Neamţu, Cristina, (2003), DEVIANTA SCOLARA: Ghid de interventie in cazul problemelor de comportament ale
elevilor, Ed. Polirom, Iași
7. Stănciulescu, Elisabeta, (2002), Sociologia educaţiei familiale Ed. Polirom Iaşi,
8. Zamfir, C., Stanescu, S., (coord) (2007), Enciclopedia dezvoltarii sociale, Polirom,
8.2. Seminar-laborator
4 ore
Prezentări, dezbateri
4 ore
1. Terminologia specifică utilizată în Asistenţa socială

şcolară
2. Rolul Asistentului Social în şcoală
3. Problematica eşecului şcolar – investigaţia,
evaluarea şi diagnosticul social
4. Identificarea factorilor ce contribuie la eşecul şi
abandonul şcolar, prevenţie şi intervenţie
5. Construirea reţelei de suport pentru remedierea
eşecului şcolar
6. Consilierea şcolară
7. Şcoala părinţilor – componentă a programelor de
prevenire a eşecului şcoala

Prezentări, dezbateri
Prezentări, dezbateri, studii de caz

4 ore
4 ore

Prezentări, dezbateri, studii de caz

4 ore

Prezentări, dezbateri, studii de caz

4 ore

Prezentări, dezbateri, studii de caz
Prezentări, dezbateri, studii de caz

4 ore
4 ore

Bibliografie
1. Gal, Denizia, (2003) Consiliere școlară, Ed. UNIVERSITATII ''BABES-BOLYAI” Cluj Napoca
2. Luduşan, M., (2007), Asistenţa socială în şcoli, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca,
3. Neamţu, Cristina, (2003), DEVIANTA SCOLARA: Ghid de interventie in cazul problemelor de comportament ale
elevilor, Ed. Polirom, Iași
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina Asistența socială în școală formează competenţe pentru pregătirea studenţilor în vederea posibilei lor încadrări în
învăţământul de masă şi cel special ca asistenţi sociali.
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
Volumul cunoştinţelor
Examen scris/test grilă
30
Rigoarea ştiinţifică a limbajului Examen scris/test grilă
20
Organizarea conţinutului
Examen scris/test grilă
10
Creativitatea
Examen scris/test grilă
10
10.5 Seminar/laborator
Prezentarea unui proiect
Fişă de evaluare seminar
20
Participare activă la activităţile Fişă de evaluare seminar
10
de grup
10.6 Standard minim de performanţă:
•
50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3
Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
01.09.2020
10.4 Curs

Data avizării în departament
07.09.2020

Semnătura directorului de departament

