FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Master
Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Teorii şi tehnici avansate de consiliere educaţională
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lector universitar dr. Cornelia Stan
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lector universitar dr. Cornelia Stan
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: 3.2 curs
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

3.2 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

1
14
ore
28

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

42

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

28

Tutoriat

1

Examinări

2

Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual

0
98

3.8 Total ore pe semestru

143

3.9 Numărul de credite

6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Parcurgerea curriculumului disciplineilor Consiliere educaţională,
Pedagogia comunicării, Psihologie generală
4.2 de competenţe
 Capacităţi de raportare la subiecţii consilierii potrivit particularităţilor
de vârstă şi individuale ale acestora, dar şi în acord cu interesele
ocupaţionale
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului






Condiţii de învăţare activă şi interactivă
Amfiteatru dotat cu videoproiector şi ecran de proiecţie
Condiţii de învăţare activă şi interactivă
Amfiteatru dotat cu videoproiector şi ecran de proiecţie

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Conceptualizarea termenilor specifici consilierii şcolare


Analizarea principalelor repere teoretice specifice domeniului consilierii şcolare



Identificarea şi aplicarea celor mai uzuale metode şi tehnici de consiliere educaţională



Adoptarea unei practici constructive de consiliere şcolară



Aplicarea normelor deontologice specifice consilierii şcolare



Dezvoltarea competenţelor acţionale – de informare şi documentare, de activitate în grup



Exersarea flexibilităţii cognitive în abordarea teoretică şi aplicativă a diferitelor situaţii de

consiliere


Realizarea unei comunicări eficiente, bazată pe receptare şi ascultare activă, reflecţie

personală, asertivitate, argumentare.


Exersarea şi dezvoltarea limbajului de specialitate

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei



7.2 Obiectivele specifice







Cunoaşterea principalelor abordări teoretice din domeniul consilierii
şcolare şi asimilarea unor tehnici şi metode de lucru în realizarea de
intervenţii şcolare
să utilizeze conceptele, teoriile şi tehnicile specifice consilierii
educaţionale, ca instrument pentru dezvoltarea individuală şi a
celorlalţi;
să îşi formeze deprinderi de utilizare a tehnicilor şi metodelor de lucru
specifice activităţilor de consiliere educaţională;
să îşi dezvolte abilităţi de proiectare a unor programe eficiente de
consiliere educaţională în şcoală;
să relaţioneze abilităţile de consiliere cu cele de realizare a sarcinilor
profesionale;
să identifice şi descrie elementele de diversitate cu relevanţă pentru
individualizarea intervenţiilor educaţionale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
S1
Repere teoretice generale ale activității de consiliere
educațională
S 2-3
Fundamentări teoretice ale consilierii educaționale

Metode de predare
Prelegere interactivă

Observaţii
Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor

Problematizare
Prelegere interactivă

Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor;

Dezbatere
Valorificarea experienţei
personale a masteranzilor
care lucrează în domeniul
educaţional

S 4-5-6
Teorii și modele categoriale ale consilierii
S 7-8-9
Derularea procesului de consiliere și aplicarea
tehnicilor specifice
S 10-11
Abordări ale managementului conflictului prin prisma
consilierii educaționale
S12-13-14
Aplicaţii practice - simulare şedinţe consiliere

Prelegere interactivă

Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor

Prelegere interactivă

Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor

Problematizare
Prelegere interactivă

Valorificarea achiziţiilor
anterioare ale studenţilor

Problematizare
Problematizare

Valorificarea experienţei
personale a masteranzilor
care lucrează în domeniul
educaţional
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8.2 Seminar / laborator
S 1-2
Obiectivele consilierii şcolare; Consilierea şcolară/
consiliere educaţională versus consiliere psihologică

Metode de predare
Brainstorming-ul,

S3
Atitudinile şi abilităţile consilierului şcolar

Dezbaterea
Explicaţia

Observaţii

Gândiţi - Lucraţi în
perechi

S 4-5-6
Dezbaterea
Prezentarea şi analiza caracteristicilor principalelor
Explicaţia
modele categoriale ale consilierii
S 7-8-9
Conversaţia euristică
Exerciţii de dezvoltare a abilităţilor de consiliere şi de Problematizarea
aplicare a tehnicilor specifice consilierii
Exerciţiul
S 10-11
Explicaţia
Aplicaţii practice - simulare şedinţe consiliere şcolară Exerciţiul
axate pe medierea conflictului
Jocul de rol
S 12-13-14
Explicaţia
Aplicaţii practice - simulare şedinţe consiliere şcolară Exerciţiul
Jocul de rol
în cazul comportamentelor de risc, a elevilor cu CES,
a unor probleme identificate în mediul şcolar
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Programul pregătirii academice în cadrul acestei discipline este realizat în concordanţă cu aşteptările
grupurilor-ţintă, axându-se pe formarea deprinderilor de utilizare a tehnicilor şi metodelor de lucru
specifice activităţilor de consiliere, a utilizării conceptelor, teoriilor şi principiilor specifice consilierii,
ca instrumente pentru dezvoltarea individuală, a exersării abilităţilor de proiectare a unor programe
eficiente de consiliere în şcoală.
 Cunoştinţele studenţilor cu privire la tipurile de consiliere şi specificul acestora vor fi abordate din
perspectiva unei analize a posibilităţilor de dirijare şi modelare a personalităţii formabililor
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Cantitatea şi calitatea Examen scris
cunoştinţelor însuşite
Capacitatea de realiza
operaţionalizări
conceptuale

10.5 Seminar/laborator

Calitatea materialelor din
portofoliu;
Capacitatea de a aplica
achiziţiile în diverse
situaţii concrete

Portofoliu

10.3 Pondere din
nota finală
75%

25%

10.6 Standard minim de performanţă
Realizarea sarcinilor de proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor instructiv-educative specifice
disciplinelor pedagogice în condiţii de autonomie restrânsă şi de asistenţă calificată
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