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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul are un caracter teoretico-aplicativ, urmărind nu doar însuşirea de către studenţi a noţiunilor de bază ale
consilierii psihologice, dar şi formarea unor trăsături de personalitate şi abilităţi de utilizare a tehnicilor de consiliere.
La seminare se va simula procesul de consiliere pentru a forma priceperea de a realiza o ședință de consiliere, de a
lucra cu o problemă, reieșind din particularitățile individuale și de vârstă ale clientului, de a evalua o consiliere, de a
prezice efectele consilierii.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului









definirea noţiunilor de bază ale consilierii psihologice
explicarea principiilor consilierii
descrierea etapelor consilierii psihologice
enumerarea celor mai frecvente probleme cu care se pot adresa părinții copiilor de diferită vârstă
aplicarea tehnicilor de consiliere psihologică
evaluarea consilierii, prezicerea efectelor influenţei consultative
determinarea avantajelor și dezavantajelor consilierii la distanță
organizarea și evaluarea unei ședințe de consiliere
Finalităţi de studii

La sfârșit de curs studenții vor:
 argumenta cerinţele înaintate faţă de consilier, principiile consilierii, criteriile de apreciere a rezultatelor
consilierii
 identifica etapele desfăşurării discuţiei, specificul fiecăreia
 interpreta fenomenele generatoare de probleme şi legităţile de dezvoltare ce stau la baza soluţionării situaţiilor
 aplica diverse tehnici de consiliere psihologică
 realiza o ședință de consiliere reieșind din specificul problemei
 evalua o consiliere psihologică şi propria activitate în calitate de consilier
Precondiții
Este necesar ca studenţii să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei generale, psihologia personalităţii,
psihologia dezvoltării și psihologia pedagogică.

Unități de curs
Tema 1. Introducere în consiliere
Tema 2. Cerinţele înaintate faţă de consilierul psihologic
Tema 3. Pregătirea consilierii
Tema 4. Tehnologia organizării consilierii
Tema 5. Etapele de bază ale consilierii psihologice.
Tema 6. Aprecierea rezultatelor consilierii
Tema 7. Consilierea la distanţă
Tema 8. Esenţa consilierii psihologice pe vârste
Tema 9. Psihologia vârstelor ca baza a consilierii psihologice pe vârste
Tema 10. Psihodiagnoza în practica consilierii psihologice pe vârste
Tema 11. Lucrul cu părinţii în consilierea psihologică pe vârste
Tema 12. Problemele preşcolarului și elevului mic
Tema 13. Problemele preadolescentului și adolescentului
Metode și tehnici de predare și învăţare
Expunerea, demonstrația, discuții, studiu de caz, diagrama Venn, lucru în grup, joc de rol, simularea, exersarea
Strategii de evaluare
Evaluări curente: răspuns la seminare, teste de evaluare.
Evaluarea finală: test
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