Descrierea programului de master
Denumirea
programului de master
Codul programului
Număr de credite ECTS
Durata de studii
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra ce
coordonează programul de
master
Titularii de curs

Precondiţii
Competenţe dezvoltate
în cadrul cursului

Finalităţi de studii

Consiliere şi educaţia familiei
142.10
90/ 120
1,5 – 2 ani
Master în ştiinţe ale educaţiei ( Master profesional – MP )
Facultatea de Pedagogie; Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Cuzneţov Larisa dr. hab., prof. univ; Mândâcanu Virgil dr. hab., prof. univ.
Borozan-Cojocaru M. dr. hab., prof. univ.; Calaraş Carolina dr., conf. univ.; Sorici
Oxana dr.; Ovcearenco Nadejda dr., conf. univ.
 Studii superioare de licenţă în domeniul ştiinţelor educaţiei;
 Studii superioare Prebolonia / 5 ani;
 Studii superioare din alte domenii +30 credite ECTS la disciplinile
fundamentale şi de specialitate.
 Consilierea familiei, a persoanelor adulte şi minore cu probleme de comportare
sau în situaţii de criză;
 Armonizarea comunicării şi relaţionării familiale interpersonale soţ - soţie; copii
– părinţi;
 Orientarea autoperfecţionării personale şi ajutorarea persoanelor cu dificultăţi şi
devianţe comportamentale;
 Consilierea preventivă a familiei centrată pe dezvoltarea personală şi parentală
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.
- să posede cunoştinţe cu privire la conceptele, teoriile, concepţiile şi
abordările ştiinţifice actuale în domeniul consilierii şi educaţiei familiei;
- să determine principiile, condiţiile şi strategiile de consiliere a familiei
pentru a orienta reechilibrarea şi reconstituirea modului de viaţă a familiei
cu dificultăţi de comunicare şi relaţionare;
- să aplice tehnologiile de consiliere a adulţilor şi copiilor centrate pe
dezvoltarea şi autoactualizarea personalităţii umane;
- să analizeze/ estimeze calitatea modului de viaţă conjugală la familiile
tinere, de vârstă medie, matură şi la cele în etate;
- să dezvolte adulţilor şi copiilor cogniţii şi competenţe cu privire la modul
sănătos, demn de viaţă şi managementul familial;
- să orienteze adulţii şi copii în autoaprecierea personală şi percepţia adecvată
a partenerilor în cadrul familiei şi comunităţii;
- să stabilească diagnosticul dificultăţilor de comunicare şi relaţionare în
cadrul conjugal/ familial şi a minorilor – în cadrul şcolar;
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să utilizeze variate forme şi metode de consiliere a elevilor în cadrul şcolar
şi formării competenţelor educative la părinţii acestora;
să elaboreze şi să gestioneze proiecte de educaţie a familiei şi reechilbrare
a modului de viaţă a acesteia;
să orienteze adulţii şi copiii în cultivarea unui mod sănătos de viaţă,
manifestarea morală/ adecvată a sexualităţii şi a celei de gen;
să valorifice strategii de ghidare în cariera şcolară a elevilor de toate
vârstele prin aplicarea metodelor de preîntâmpinare a conflictelor,
insuccesului şi abandonului şcolar;
să promoveze valorile universale, naţionale şi valorile culturii familiale, a
modului sănătos şi demn de viaţă;
să înveţe membrii familiei / adulţi şi minori a elabora şi valorifica strategii
coping de depăşire a stresului şi a situaţiilor de criză;
să posede competenţe de autoperfecţionare în domeniul păstrării integrităţii
personale, a consilierii şi educaţiei familiei;
să valorifice strategii de preîntâmpinare şi depăşire a epuizării
psihoemoţionale şi a stresului ocupaţional.

Descrierea succintă a
programului de studii Programul de master profesional Consiliere şi educaţia familie se adresează

absolvenţilor studiilor superioare de licenţă / ciclul I şi se axează pe valorificarea a
două domenii înrudite de importanţă şi actualitate majoră : consilierea familiei/
membrilor ei adulţi şi copii şi educaţia familiei. Scopul programului vizează
profesionalizarea în domeniile consilierii şi a educaţiei familiei prin dezvoltarea şi
formarea unui sistem funcţional de competenţe la nivel de cunoaştere, aplicare şi
integrare, specifice domeniului şi specializării nominalizate, care ar asigura
prevenirea şi soluţionarea dificultăţilor ce apar în cadrul familiei/ comunicării şi
relaţionării familiale, a educaţiei copiilor şi ar permite adaptarea eficientă şi
continuă a specialistului la schimbările socioculturale actuale, ceea ce ar contribui la
promovarea valorilor umane autentice. Programul se proiectează pe IV semestre:
sem I, II – cursuri teoretice cu aplicaţii practice; sem. III – cursuri şi un stagiu de
practică profesională; sem IV – practica de master şi realizarea tezei de master, care
include 2 susţineri preventive, axate pe fortificarea abilităţilor de cercetare şi
elaborare a textului tezei. Programul este centrat pe explorarea tendinţelor şi
abordărilor noi în domeniul formării şi devenirii personalităţii umane, a dezvoltării
potenţialului intelectual, al creativităţii persoanei şi valorificarea sa eficientă în plan
personal, familial, profesional şi social. Masterandul este pregătit pentru a continua
studiile universitare de doctorat şi a studia experienţa avansată din domeniul
consilierii şi educaţiei familiei pe plan autohton, european şi mondial.

Cursuri din program

Programul propune următoarele cursuri:
- 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
- Managementul calităţii în consilierea şi educaţia familiei
- Comunicarea şi relaţionarea în familie
- Consilierea familiei: autoperfecţionarea şi dezvoltarea parentală/ Educaţia
de gen
- Consilierea psihopedagogică a elevilor în instituţia de învăţământ
- Etica educaţiei/ profesională
- Elaborarea şi administrarea proiectelor de educaţie a familiei
- Cultura familiei şi integrarea europeană
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- Viaţa conjugală şi sexualitatea umană
Stagiu de practică profesională
Strategii de predare - 1. Forme de bază: cursuri tematice integrate; prelegeri magistrale şi seminarii axate
învăţare pe conversaţia euristică şi exersare 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.
- Evaluare curentă se realizează prin teste, proiecte, esee, referate , portofolii
Strategii de evaluare
la temă, probe orale, scrise şi practice;
- Evaluarea sumativă se realizează prin: examene, proecte, portofolii;
- Evaluarea finală se realizează prin susţinerea tezei de master.
Activităţi
pe module de 2/3 ori pe săptămână ( marţi, joi: orele 14.00 – 18.30; luna
Program de activitate
octombrie sunt preconizate activităţile didactice pentru a treia zi - la alegerea
masteranzilor; stagiul de practică profesională se realizează pe parcursul semestrului
trei.)
Telefoane de contact 069774907- Cuzneţov Larisa; 079960505- Calaraş Carolina.
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