
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei 
1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (IF) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Teoria şi metodologia consilierii şcolare 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Claudia Crișan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Claudia Crișan 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 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 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 

seminar/laborator 
28 

Distribuţia fondului de timp:  94 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 11 
Examinări  2 
Alte activităţi:   
3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 
4.1 de curriculum  Strategii de pezvoltare personală în învățământ primar și preșcolar, 

Psihologia dezvoltării și psihologia personalității 
4.2 de competenţe  Utilizarea operaţională a conceptelor din sfera Psihologiei generale, 

Psihologiei personalității, Psihologia copilului 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice 
desfăşurate în spirit activizant, euristic, problematizant 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Condiţii de învăţare practic-aplicativă, inteligibilă, în spirit activizant, 
euristic, problematizant. 



 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Asimilarea principalelor repere teoretice și praxologice specifice domeniului consilierii 
şcolare 

 Identificarea și analiza problemelor specifice mediului școlar 
 Proiectarea, elaborarea, organizarea și implementarea programelor și activităților de 

consiliere educațională 

 Aplicarea principiilor, metodelor și tehnicilor de consiliere educațională 

 Adoptarea unei practici constructive de consiliere şcolară 
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 Aplicarea normelor deontologice specifice consilieri şcolare 

 Manifestarea toleranţei şi a respectului în relaţie cu persoanele consiliate 

 Utilizarea eficientă a metodologiei consilierii şcolare 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Înțelegerea principalelor abordări teoretice din domeniul consilierii 
şcolare şi asimilarea unor tehnici şi metode de lucru în realizarea de 
intervenţii şcolare 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 

 să utilizeze conceptele, teoriile şi tehnicile specifice consilierii școlare, 
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 identifice şi descrie elementele de diversitate cu relevanţă pentru 
individualizarea intervenţiilor educaţionale. 



Modulul I: Consilierea școlară. Expunerea 
Prelegerea interactivă 
Conversaţia euristică 
Explicaţia 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 

Valorificarea experienţei 
de elev a studenţilor 
 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Modulul II: Paradigme, modele și tehnici de 
consiliere accesibile cadrelor 

Expunerea 
Conversaţia euristică 
Explicaţia 

Valorificarea experienţei 
de elev a studenţilor 
 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Modulul III: Managementul serviciilor de 
consiliere psihologică în școală 

Dezbatere 
Prelegerea interactivă 
Conversaţia euristică 
Explicaţia 

Valorificarea experienţei 
de elev a studenţilor 
 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Bibliografie:  

 Baban A. (2001) Consiliere Educaţională. Psinet, Cluj. 
 Băban A. (2009). Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, 

Cluj-Napoca: ASCR  
 Benga O., Baban A., Opre A. (2015) Strategii de prevenție a problemelor de comportament, ed. ASCR, 

Cluj-Napoca 
 Botis A., Tarau A. (2004), Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să rănești, Ed. ASCR, 

Cluj-Napoca 
 Crișan C. Pavelea A. Ghimbuluț O, Călin A. (2015) Manual de consiliere în carieră. Ghid practic pentru 

consilieri Ed. Hope, București 
 Cury A. (2005) Părinți străluciți, profesori fascinanți. Cum să formăm tineri fericiți și inteligenți. Ed. For 

You, Bucureștiss 
 Darjan I. (2017) Management comportamental in clasa de elevi, 

https://www.researchgate.net/publication/312531946 
 Dopfner, M., Schurmann, S., Frolich, G. (2002), ”Programul terapeutic pentru copiii cu probleme 

comportamentale de tip hiperchinetic și opozant. THOP”, ed. RTS, Cluj-Napoca 
 Dopfner, M., Schurmann, S., Frolich, G. (2004) ”Copilul hiperactiv și încăpățânat. Ghid de intervenție 

pentru copii cu tulburări hiperchinetice și opoziționiste, ed. RTS, Cluj-Napoca 
 Egan K., Popenici Ș. (2007), ”Educația elevilor hiperactivi și cu deficit de atenție. Ghid pentru părinți și 

cadre didactice din învpțământul preuniversitar”, Ed. Didactica Press, București 
 Ellis A. Bernard M. (2007). Terapia rațional emotivă și comportamentală în tulburările copilului și 

adolescentului, ed. ASCR, Cluj-Napoca 
 Frolich, D.S. (2006) – Program terapeutic pentru copii cu probleme comportamentale de tip hiperkinetic 

şi opozant, Ed. R.T.S., Cluj; 
 Ghica V. (1998) Ghid de consiliere și orientare școlară pentru orele de dirigenție, Ed. Polirom, Iași 
 Havârneanu, C.; Şoitu, L. (2001) – Agresivitatea în şcoală, Institutul European, Iaşi. 
 Lehmkuhl, D.S.( 2004) – Copilul hiperactiv şi încăpăţânat, Ed.R.T.S., Cluj; 
 Lemeni G. Miclea M. (2008) Consiliere și orientare. Ghid de educație pentru carieră, Ed. ASCR, Cluj-

Napoca 
 Mennuti R., Christner R., Freeman A. (2016), ”Intervenții cognitiv-comportamentale în educație”, ed. 

RTS, Cluj-Napoca 
 Mih V. (2010) Psihologie educațională. Vol I, II, Ed. ASCR, Cluj-Napoca 



 Muro, J., Kottman, T., (1995). Guidance and Counseling in the Elementary and Middle Schools, 
Dubuque, IA: Brown & Benchmark. (Biblioteca Psihologie) 

 Petermann, U.; Petermann, F. (2006) – Program terapeutic pentru copii agresivi, Ed. R.T.S., Cluj; 
 Petrea I (2007). Și tu poți fi SUPERNANNY, cum să-și crești bine copilul, Ed. Trei, București 
 Petrea I (2007). Și tu poți fi SUPERNANNY, cu copilul la școală, Ed. Trei, București 
 Roșan A. (2006) Violența juvenilă școlară. Teorie, prevenție și intervenție integrativă. Ed. Presa 

Universitară Clujană, Cluj-Napoca 
 Roșan A. (2009). Comportament violent. Strategii de creening și intervenție. Ed Alma Mater, Cluj-

Napoca 
 Sanchez P., Lopez E., Hijazo Y. (2009) Părinți consecvenți, copii fericiți. Educarea copiilor prin 

consecințe naturale  
 Vernom A. (2006) Dezvoltarea inteligenței emoționale. Educație rațional-emotivă și comportamentală, 

Ed. ASCR, Cluj-Napoca 
 Vernom A. (2006) Pașaport pentru succes, în Dezvoltarea Emoțională, Socială, Cognitivivă și Personală 

a copiilor din clasele I-V, ASCR, Cluj-Napoca 
 http://www.anc.gov.ro/so/m/Consilier.scolar.pdf - Standard ocupaţional Consilier şcolar 
 http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=71 – Codul 

deontologic al profesiei de psiholog cu liberă practică  
 Http://www.educatiefaraviolenta.ro/Materiale_informative_si_cursuri/Disciplina_pozitiva-Salvaţi copiii 

- manual de acţiune (E. Alexandrescu, I. Petrea); 
  
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Consilierul școlar- standard ocupațional Problematizare 

Conversație euristică 
Analiză documente 

 

Codul deontologic al consilierului școlar Problematizare 
Conversație euristică 
Analiză documente 

 

Analiza funcțională a comportamentului Problematizare 
Conversație euristică 
Analiză documente 

 

Terapia rațional-afectivă Dezbatere  
Reflecţie personală 
Exercițiul 
Învățarea prin 
colaborare 

Întocmire proiecte de 
consiliere școlară și 
susținerea acestora 

Tehnici de consiliere accesibile cadrelor didactice Dezbatere  
Reflecţie personală 
Exercițiul 
Învățarea prin 
colaborare 

 

Proiectul de consiliere școlară Dezbatere  
Reflecţie personală 
Exercițiul 
Învățarea prin 
colaborare 

 

Designul activităţii de consilier psiholog în educaţie Dezbatere  
Reflecţie personală 
Exercițiul 
Învățarea prin 

Întocmire proiecte de 
consiliere școlară și 
susținerea acestora 



colaborare 
Portofoliul psihologului școlar Dezbatere  

Reflecţie personală 
Exercițiul 
Învățarea prin 
colaborare 

Întocmire proiecte de 
consiliere școlară și 
susținerea acestora 

Lectoratul cu părinții Dezbatere  
Reflecţie personală 
Exercițiul 
Învățarea prin 
colaborare 

Întocmire proiecte de 
consiliere școlară și 
susținerea acestora 

Consilierea de orientare școlară și profesională Dezbatere  
Reflecţie personală 
Exercițiul 
Învățarea prin 
colaborare 

Întocmire proiecte de 
consiliere școlară și 
susținerea acestora 

Bibliografie:  
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Cluj-Napoca: ASCR  
 Benga O., Baban A., Opre A. (2015) Strategii de prevenție a problemelor de comportament, ed. ASCR, 

Cluj-Napoca 
 Botis A., Tarau A. (2004), Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să rănești, Ed. ASCR, 

Cluj-Napoca 
 Crișan C. Pavelea A. Ghimbuluț O, Călin A. (2015) Manual de consiliere în carieră. Ghid practic pentru 

consilieri Ed. Hope, București 
 Cury A. (2005) Părinți străluciți, profesori fascinanți. Cum să formăm tineri fericiți și inteligenți. Ed. For 

You, Bucureștiss 
 Darjan I. (2017) Management comportamental in clasa de elevi, 

https://www.researchgate.net/publication/312531946 
 Dopfner, M., Schurmann, S., Frolich, G. (2002), ”Programul terapeutic pentru copiii cu probleme 

comportamentale de tip hiperchinetic și opozant. THOP”, ed. RTS, Cluj-Napoca 
 Dopfner, M., Schurmann, S., Frolich, G. (2004) ”Copilul hiperactiv și încăpățânat. Ghid de intervenție 

pentru copii cu tulburări hiperchinetice și opoziționiste, ed. RTS, Cluj-Napoca 
 Egan K., Popenici Ș. (2007), ”Educația elevilor hiperactivi și cu deficit de atenție. Ghid pentru părinți și 

cadre didactice din învpțământul preuniversitar”, Ed. Didactica Press, București 
 Ellis A. Bernard M. (2007). Terapia rațional emotivă și comportamentală în tulburările copilului și 

adolescentului, ed. ASCR, Cluj-Napoca 
 Frolich, D.S. (2006) – Program terapeutic pentru copii cu probleme comportamentale de tip hiperkinetic 

şi opozant, Ed. R.T.S., Cluj; 
 Ghica V. (1998) Ghid de consiliere și orientare școlară pentru orele de dirigenție, Ed. Polirom, Iași 
 Havârneanu, C.; Şoitu, L. (2001) – Agresivitatea în şcoală, Institutul European, Iaşi. 
 Lehmkuhl, D.S.( 2004) – Copilul hiperactiv şi încăpăţânat, Ed.R.T.S., Cluj; 
 Lemeni G. Miclea M. (2008) Consiliere și orientare. Ghid de educație pentru carieră, Ed. ASCR, Cluj-

Napoca 
 Mennuti R., Christner R., Freeman A. (2016), ”Intervenții cognitiv-comportamentale în educație”, ed. 

RTS, Cluj-Napoca 
 Mih V. (2010) Psihologie educațională. Vol I, II, Ed. ASCR, Cluj-Napoca 
 Muro, J., Kottman, T., (1995). Guidance and Counseling in the Elementary and Middle Schools, 

Dubuque, IA: Brown & Benchmark. (Biblioteca Psihologie) 
 Petermann, U.; Petermann, F. (2006) – Program terapeutic pentru copii agresivi, Ed. R.T.S., Cluj; 



 Petrea I (2007). Și tu poți fi SUPERNANNY, cum să-și crești bine copilul, Ed. Trei, București 
 Petrea I (2007). Și tu poți fi SUPERNANNY, cu copilul la școală, Ed. Trei, București 
 Roșan A. (2006) Violența juvenilă școlară. Teorie, prevenție și intervenție integrativă. Ed. Presa 

Universitară Clujană, Cluj-Napoca 
 Roșan A. (2009). Comportament violent. Strategii de creening și intervenție. Ed Alma Mater, Cluj-

Napoca 
 Sanchez P., Lopez E., Hijazo Y. (2009) Părinți consecvenți, copii fericiți. Educarea copiilor prin 

consecințe naturale  
 Vernom A. (2006) Dezvoltarea inteligenței emoționale. Educație rațional-emotivă și comportamentală, 

Ed. ASCR, Cluj-Napoca 
 Vernom A. (2006) Pașaport pentru succes, în Dezvoltarea Emoțională, Socială, Cognitivivă și Personală 

a copiilor din clasele I-V, ASCR, Cluj-Napoca 
 http://www.anc.gov.ro/so/m/Consilier.scolar.pdf - Standard ocupaţional Consilier şcolar 
 http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=71 – Codul 

deontologic al profesiei de psiholog cu liberă practică  
 Http://www.educatiefaraviolenta.ro/Materiale_informative_si_cursuri/Disciplina_pozitiva-Salvaţi copiii 

- manual de acţiune (E. Alexandrescu, I. Petrea); 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 aplicarea teoriei şi a metodologiei consilierii şcolare în instituţiile de învăţământ şi/sau în alte instituţii 
care solicită consiliere educaţională 

 promovarea atitudinilor pozitive şi de colaborare în contexte educative  
 asigurarea voluntariatului pe domeniul consilierii şcolare 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Corectitudinea 

răspunsurilor  
Realizarea conexiunilor 
interdisciplinare 

Examen scris 50% 
 

10.5 Seminar/laborator Cantitatea și calitatea 
cunoștințelor însușite 
Coerența și unitatea 
informațiilor prezentate în 
cadrul temei dezbătute 
Originalitatea abordării 
temei și a materialelor de 
lucru propuse 

Portofoliu 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
- analiză comparativă a tipurilor de consiliere  
- abordarea unor situaţii de consiliere şcolară, traducând în termeni comportamentali atitudinile şi 
abilităţile de bază ale consilierului 

- elaborarea poiectului de consiliere scolară în concordanță cu criteriile impuse 
 

 



Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 30.04.2017  Lect. Dr. Claudia Crișan                          Lect. Dr. Claudia Crișan        

                                                                                                                   

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

 
14.05.2017 
        Prof. univ. dr. Ion Albulescu 

 
 
 


