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I. Preliminarii 

Asistenţa socială reprezintă  una din cele mai vechi profesii, chiar dacă nu a fost 

denumită astfel de la început. Este o profesie prin care se intervine atât la nivel 

individual/personal, cât şi în comunitate. Asistenţa socială a apărut ca răspuns la nevoile şi 

suferinţele umane, deoarece nevoia socială, şi implicit nevoia de asistenţă socială au existat şi 

vor exista întotdeauna.  

Ca urmare, este deosebit de important să înțelegem rolul asistenței sociale, respectiv 

pedagogului social. Asistența socială, respectiv activitatea pedagogului social au la bază scopul 

de a oferi celor în nevoie  posibilități de cunoaștere și de acces la serviciile specializate de 

protecție social individualizată, îi orientează către înțelegerea și utilizarea cadrului legislativ de 

protecție socială, mobilizează comunitatea, persoanele si grupurile în dificultate de a influența 

activ politicile sociale, aspecte ce vor fi abordare şi în cadrul modulului de Asistență socială 

individualizată, precum și activitățile de prevenire, de diminuare a unor situații de viață 

dezechilibrate, stresante sub aspect fiziologic, cultural, psihologic sau moral pentru indivizi 

aparte. 

Pentru studierea acestui modul este necesară studierea prealabilă a următoarelor 

unități de curs: 

F.03.O.017   Psihologia personalității. 

S.05.O.027 Educație incluzivă-teorie și aplicație. 

S.05.O.029 Psihologia vârstelor I. 

S.05.O.030 Psihologia vârstelor II. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Pornind de la faptul că în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii  trebuie să 

prevaleze principiul interesului superior al copilului modulul Asistență socială individualizată 

este util pentru dezvoltarea profesională a viitorului pedagog social, deoarece înglobează cele 

mai importante aspecte în ceea ce priveşte:   

 instruirea diferenţiată şi individualizată,  

 planul educaţional individualizat,  

 securizarea relaţiei de ajutor în asistenţa socială individualizată,  

 parteneriatul și negocierea proiectării în vederea asigurării sprijinul adecvat 

dezvoltării copiilor/elevilor cu cerințe educative speciale. 

Însuşirea de către elevi a acestui modul va permite perceperea fiecărui individ sau 

familie ca un caz unic, iar ajutorul acordat trebuie să fie personalizat şi adaptat la 

particularităţile situaţiei clientului. 
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III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Competenţele profesionale ale viitorului absolvent evidenţiază capacitatea de a integra 

cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice în realizarea activităţii profesionale şi a obţine 

performanțe descrise în calificarea profesională. Astfel modulul Asistență socială 

individualizată  formează următoarele competențe profesionale specifice: 

CS1 Cunoașterea, însușirea și interpretarea conţinutului teoretic şi practic al noțiunilor 

asistenţei sociale individualizate;  

CS2 Deţinerea cunoştinţelor  operative de specialitate, a competenţelor  de organizare  şi 

planificare a activităților specifice disciplinei, a capacităţilor de corelare 

interdisciplinară; 

CS3 Elaborarea corectă şi eficientă a PEI în în funcţiei de necesităţile elevului cu CES; 

CS4 Aplicarea reglementărilor juridice în asistenţa socială individualizată;  

CS5 Proiectarea regulilor teoretice de aplicare a dispoziţiilor legale în materie la cazuri 

concrete;  

CS6 Aplicarea  regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestând capacități de lucru în 

echipă, atitudini responsabile față de toți membrii echipei multidisciplinare. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

VII 90 30 15 45 Examen 3 



V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Noţiunea, conţinutul asistenţei sociale individualizate. 

UC1.  Definirea asistenţei sociale 

individualizate, a scopului 

acesteia, precum şi abordarea 

corectă a tehnicii asistenţei 

sociale individualizate. 

1. Conţinutul asistenţei sociale 

individualizate  

2. Fazele asistenţei sociale individualizate: 

 investigaţia socială 

 diagnoza socială 

 terapia socială 

3. Elemente de investigare a situaţiei 

beneficiarului asistenţei sociale 

individualizate. 

A1. Definirea noţiunii de asistență socială individualizată. 

A2. Identificarea şi evaluarea fazelor asistenţei sociale individualizate. 

A3. Investigarea elementelor în evaluarea cazului beneficiarului asistenţei 
sociale individualizate. 

2. Securizarea relaţiei de ajutor în asistenţa socială individualizată 

UC2.   Conştientizarea 

importanţei stabilirii relaţiilor 

duale (beneficiar-pedagog 

social) în acordarea ajutorului 

personalizat.  

 

4. Clarificări conceptuale şi contextuale a 
relaţiei de ajutor 

5. Atribuţiile pedagogului social în relaţia de 

ajutor 

6. Derularea intervenţiei sociale de ajutor a 

persoanei 

A4. Definirea conceptului:relaţia de ajutor. 

A5. Respectarea atribuţiilor pedagogului social în relaţia de ajutor. 

A6. Realizarea intervenţiei de ajutor personalizat. 

3. Instruirea diferenţiată a elevilor. 

UC3.  Asigurarea unui proces de 7. Perspective teoretice generale  A7. Clarificarea conceptelor de bază specifice instruirii diferenţiate şi 



 

7 / 14 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

învățământ bazat pe 

diferenţierea şi individualizarea 

instruirii. 

8. Principiile educaţiei diferenţiate 

9. Instruirea diferenţiată – abordări 

pedagogice 

10. Perspective de abordare psihologică a 

instruirii diferenţiate. 

11. Caracteristici ale educaţiei diferențiate la 

elevii cu CES şi la elevii capabili de 

performanţe supramedii. 

individualizate 

A8. Abordarea corectă a principiilor educaţiei diferenţiate 

A9. Adaptarea strategiilor instructiv-educative la particularităţile specifice ale 

elevilor 

A10. Evaluarea particularităţilor psiho-sociale ale elevilor cu CES şi elevilor  cu 

abilităţi supramedii 

A11. Identificarea oportunităţii şi avantajelor centrării pe elev în intervenţiile 

de diferenţiere a traseelor curriculare 

4. Planul educaţional individualizat. 

UC4. Elaborarea corectă şi eficientă 

a PEI în în funcţiei de 

necesităţile elevului cu CES în 

baza evaluării realizate. 

 

12. Aspecte introductive 

13. Etapele de elaborare şi realizare a PEI: 

 Evaluarea primară/iniţială a 

dezvoltării copilului 

 Evaluarea complexă şi 

multidisciplinară a dezvoltării 

copilului 

 Constituirea echipei de colaborare 

a PEI şi repartizarea sarcinilor 

 Elaborarea PEI 

 Realizarea PEI 

 Monitorizarea, revizuirea şi 

actualizarea PEI 

A12. Definirea PEI, conștientizarea scopului PEI. 

A13. Desfăşurarea şi aplicarea eficientă a etapelor PEI. 

A14. Evaluarea particularităţilor de dezvoltare a copilului. 

A15. Elaborarea unui PEI în funcţiei de necesităţile elevului. 

A16. Implementarea şi monitorizarea PEI. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

5. Acte normative în domeniu. 

UC5. Utilizarea şi implementarea 

eficientă a 

 HOTĂRÎRII Nr. 314  din  

23.05.2012 

 HOTĂRÎRII Nr. 1034  

din  31.12.2014 

 

14. HOTĂRÎRE Nr.314 din  23.05.2012 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului 

social „Asistenţă personală” şi 

a Standardelor  minime de calitate 

15. HOTĂRÎRE Nr. 1034 din  31.12.2014 cu 

privire la aprobarea Regulamentului-

cadru al Serviciului de îngrijire socială la 

domiciliu  şi a Standardelor minime de 

calitate. 

A16. Cunoaşterea, utilizarea şi abordarea corectă a actelor normative în 
domeniu. 



VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Noţiunea, conţinutul asistenţei sociale 

individualizate 
17 8 1 8 

2. Securizarea relaţiei de ajutor în 

asistenţa socială individualizată 
10 4 2 4 

3. Instruirea diferenţiată a elevilor   18 8 1 9 

4. Planul educaţional individualizat 33 6 9 18 

5. Acte normative în domeniu 12 4 2 6 

 Total 60 30 15 45 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Noţiunea, conţinutul asistenţei sociale individualizate. 

Fazele asistenţei sociale 

individualizate: 

 investigaţia socială 

 diagnoza socială 

 terapia socială 

 

Proiect individual: 

Identificarea unui caz 

concret şi trecerea 

acestuia prin toate fazele 

asistenţei sociale 

individualizate.  

Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 4 

2. Securizarea relaţiei de ajutor în asistenţa socială individualizată 

1. Atribuţiile pedagogului social în 

relaţia de ajutor. 

2. Derularea intervenţiei sociale de 
ajutor a persoanei. 

Studiu de caz: 

Facilitățile, avantajele și 
dezavantajele în relaţia 
de ajutor. 

Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 6 

3. Instruirea diferenţiată a elevilor. 

Caracteristici ale educaţiei 
diferențiate la elevii cu CES şi la elevii 
capabili de performanţe supramedii. 

Studiu de caz: 

Analiza facilităților 
educaţiei diferențiate la 
elevii cu CES şi la elevii 
capabili de performanţe 
supramedii. 

Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 8 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

4. Planul educaţional individualizat. 

Elaborarea şi realizarea PEI 

 

Proiect individual: 

Planul educaţional 
individualizat. 

Analiza dificultăţilor 
apărute pe parcursul 
elaborării şi realizării PEI. 

Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 
12 

5. Acte normative în domeniu. 

HOTĂRÎRE Nr.314 din  23.05.2012 

pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului social 

„Asistenţă personală” şi  

 Standardelor  minime de calitate 

 

Studiu de caz: 

Analiza facilităților 
Regulamentului-cadru 
privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului 
social „Asistenţă 
personală” şi  
 Standardelor  minime de 
calitate. 

Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 
15 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Elaborarea unor proiecte – avantajele intervenţiei sociale individualizate. 

IX. Sugestii metodologice 

Curriculumul modular  ”Asistență socială individualizată” este un curs ce are la bază 

studiul intervenţiei psihosociale care se centrează pe persoana clientului, având ca obiectiv 

principal sprijinirea clientului în planul vieţii personale şi al funcţionării sociale.  

Sugestiile metodologice au în vedere deplasarea accentului de pe conținuturi pe 

competențe. Considerarea elevului ca subiect al activității instructiv–educative şi orientarea 

acestuia spre formarea competențelor specifice presupun respectarea unor exigențe ale 

învățării durabile, printre care:  

- utilizarea unor metode active (de exemplu, învățarea prin descoperire, învățarea 

problematizată, învățarea prin cooperare, studiul de caz, simularea, analiza de text), care pot 

contribui la crearea cadrului educațional care încurajează interacțiunea socială pozitivă, 

motivația intrinsecă şi angajarea elevului în procesul de învățare, formarea capacității de 

autoanaliză şi de analiză a celorlalți din punct de vedere psihologic. 

Se recomandă folosirea unor activități de învățare care să conducă la consolidarea unor 

deprinderi de ordin cognitiv, cum sunt: analiza, sinteza, compararea, clasificarea, estimarea, 

rezumarea; dobândirea competențelor de comunicare adecvată în spațiul social. 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obținerea unui 

feedback continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare, 

stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidențierea succeselor, implementarea 

evaluării selective sau individuale. 

Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea 

evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în 

evaluări formative şi evaluări sumative (finale) ce țin de interpretarea creativă a informațiilor şi 

de capacitatea de a rezolva situațiile de problemă.  

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul 

didactic va aduce la cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare 

(bareme/grile/criterii de notare) şi condițiile de realizare a fiecărei evaluări.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor 

cognitive sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Produse pentru 

măsurarea competenței 
Criterii de evaluare a produselor 

2. Schemă pe calculator  Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice utilizate. 

 Modul de amplasare a elementelor grafice. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării legăturilor (relaţiilor) 

dintre elemente. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale 

elementelor grafice ale schemei. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale 

relaţiilor între elementele grafice ale schemei. 

3. Proiect elaborat  Validitatea proiectului - gradul în care acesta acoperă 

unitar și coerent, logic și argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului - felul în care au fost 

evidențiate conexiunile și perspectivele 

interdisciplinare ale temei, competențele și abilitățile 

de ordin teoretic și practic și maniera în care acestea 

servesc conținutului științific. 

 Elaborarea și structura proiectului - acuratețea, 

rigoarea si coerenta demersului științific, logica și 

argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, 

bogăția și varietatea surselor de informare, relevanța 

și actualitatea acestora, semnificația datelor colectate 

s.a. 
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 Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce 

proiectul in abordarea temei sau în soluționarea 

problemei. 

4. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența și logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate și de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

5. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 

cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 

din textul inițial. 

6. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 

analizat de caz. 

 Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și 

formularea. 

 Logica sumarului. 

 Referință la programe. 

 Completitudinea informației și coerența între subiect 

și documentele studiate. 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 

 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 

adaptarea conținutului. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 
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 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 

analizat de caz. 

8. Test rezolvat  Scorurilor însumate în corespundere cu baremul de 

corectare, în baza criteriilor de evaluare specifice 

itemilor, care sunt incluși în test. 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Suport de curs Caiete 

Calculator portabil (laptop, notebook) Broșuri  informative 

Proiector multimedia Tablă, mape etc. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Bulgaru M., Metode şi tehnici în 
asistenţa socială, Centrul Editorial al 
USM, Chişinău 2002 

Bibliotecă - 

2. Eftodi A., Planul Educațional 
Individualizat, structura-model  și ghid 
de implementare, ME, Lumos Moldova, 
Chişinău 2012 

Bibliotecă − 

3. Diaconu A., Aprodu D. Suport de curs B 
Instruirea diferenţiată a elevilor 

Internet − 

4. Ghid pentru securizarea exercitării 
relaţiei de ajutor, Le Greta Viva 5 – 
Franţa, Asociaţia PARTENER – Grupul 
de Iniţiativă pentru Dezvoltrea Locală 
Iaşi – România  2008 

Internet − 

5. Acte normative: 

HOTĂRÎRE Nr.314 din  23.05.2012 

pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului social 

Internet − 
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

„Asistenţă personală” şi a Standardelor  

minime de calitate 

HOTĂRÎRE Nr. 1034  
din  31.12.2014 cu privire la aprobarea 
Regulamentului-cadru  
al Serviciului de îngrijire socială la 
domiciliu şi a Standardelor minime de 
calitate 

 


