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 Psihologie Aplicată
Ştiinţe ale Educaţiei
CicIul I. Licenţă
Psihologie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
Protecția copilului
disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf dr. Antal Imola
2.3 Titularul activităţilor de
Lect. dr. László Éva
seminar
2.4 Anul de II 2.5 Semestrul III 2.6. Tipul de
C
studiu
evaluare

2.7 Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp:

2
28

DS

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
14
3.8 Total ore pe semestru
70
3.9 Numărul de credite
3
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

-

2
28
14
ore
4
3
3
2
2

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

C1. Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare a informatiilor, analiză,
evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor pentru copii la nivel familial şi societal (
Definirea conceptelor, teoriilor şi a metodelor de diagnoză şi intervenţie în vederea reducerii riscurilor
psihosociale pt copii; Utilizarea cunoştinţelor de bază în explicarea şi interpretarea riscurilor sociale
pentru copii)
C3. Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport acordate
beneficiarilor sistemului de protecția copilului (Definirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor specifice
de diagnoză in protecşia copiilor; Identificarea şi implementarea unor mecanisme de răspuns adecvate
situaţiilor problematice cu care se confruntă persoanele, grupurile şi comunităţile aflate în dificultate;Utilizarea criteriilor ştiinţifice în evaluarea şi diagnoza din protecţia copilului).
C5. Consiliere şi alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional
(scoli, centre de plalsament, centre de zi pentru copii) cu respectarea valorilor şi principiilor şpecifice
protectiei copilului Elaborarea de planuri de intervenţie specifice în asistarea copiilor aflati in dificultate;
Recunoaşterea situaţiilor care necesită intervenţie specializată).

Competenţe
transversale

C6. Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii-copii şi alti actori sociali implicaţi, precum
parintii sau profesionistii din proectia copilor (Elaborarea de programe de asistare în domeniul asistenţei
sociale a copiilor dezavantajati social;- Identificarea si aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate de
comunicare cu beneficiarii)
Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - problemă în vederea
soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor şi principiilor specifice psihologiei

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

Formarea bazei teoretice si practice in protectia copilului. Clarificarea conceptiilor
si notiunilor privind abuzul si neglijarea copiilor. Intelegerea rolului asistentului
social in protejarea copiilor de abuz si neglijare. Insusirea valorilor si principiilor
protectiei copilului. Formarea deprinderilor practice de investigare si interventie in
cazurile de abuz.

7.2 Obiectivele specifice

Însușirea și utilizarea corectă a conceptelor din sfera protecţiei copilului
(violență, abuz, neglijare, abandon, exploatare, trafic, drepturile copilului
protecţie, risc, vulnerabilitate; reziliență)
Identificarea dimensiunilor esenţiale ale fenomenelor de violenţă familială, de
grup şi societală
Înţelegerea interelaţiei factorilor (cauzalitate, respectiv asociere) conform
variatelor perspective teoretice;
Înţeleagerea posibilităţile de intervenţie în cazul unor copii maltrataţi
Cunoașterea legislaţiei de protecţie a copilului si să o aplice la cazurile particulare
Realizezarea unui studiu de caz conform cerinţelor din domeniul protecţiei
copilului

Dezvoltarea capacității de a relaţiona cu un copil în vederea cunoaşterii
experienţelor sale, inclusiv a celor legate de violenţă, neglijare, abandon şi
exploatare
Dezvoltarea capacității capacității de a planifica o intervenţie în vederea
îmbunătăţirii situaţiei unui copil

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere în tematica protecţiei copiilor. Discuţie
privind domeniile protecţiei copiilor, categoriile de copii
vulnerabili şi de servicii. Risc şi vulnerabilitate. Definiţii
în sens restrâns şi extins. Prevenire şi remediere
2. Evoluţia conceptului de copilărie şi a sistemului de
protecţie a copilului; principiile protecţiei copilului şi
valorile sale de bază; Protecţia copilului bazată pe drepturi,
versus protecţia copilului bazată pe caritate. Atitudini ale
profesioniştilor. Atitudini parentale şi culturale privind
creşterea copiilor.
3 .Abuzul fizic. Definiţii, prezentări de cazuri, incidenţă şi
prevalenţă.
4. Abuzul sexual Definiţii, prezentări de cazuri, incidenţă
şi prevalenţă.

Metode de predare
Ppt, discuții în gruuri mici, discuții
pe marginea unor chestionare

5. Abuzului fizic, emoţional și sexual). Definiţii,
prezentări de cazuri, incidenţă şi prevalenţă.
6. Neglijarea (medicală, fizică, educaţionale, emoţională) a
copilului. Definiţii, prezentări de cazuri, incidenţă şi
prevalenţă.
7. Traficul de persoane. Definiţii, prezentări de cazuri,
incidenţă şi prevalenţă.
Exploatarea prin muncă.
8. Teorii privind maltratarea copiilor: Concepţia medicală
privind abuzul; Modelul terapeutic al familiei
disfuncţionale; teoria transmiterii multigeneraţionale;
concepţii de factură sociologică concepţia socio-biologică;
teoria ataşamentului; teoria ecologico-interacţionistă;
concepţia feministă privind violenţa.
Consecințele maltratării copiilor. Traumele.
9. Investigaţia, evaluarea, diagnosticul, decizia,

Ppt, discuții în grupuri mici

10. Planul de intervenţie şi de servicii în situaţiile de
maltratare a copiilor
11. Consilierea copilului

Ppt, discuții în grupuri mici

12. Consilierea adulților

Ppt, discuții în grupuri mici

Ppt, discuții în grupuri mici

Ppt, discuții în grupuri mici
Ppt, discuții în grupuri mici,
vizionarea și discutarea unui fim
de prevenire: Arborele lui
Chiccocca

Ppt, discuții în grupuri mici
Ppt, discuții în grupuri mici
Ppt, discuții în grupuri mici

Ppt, discuții în grupuri mici
discuții pe marginea unor modele
de evaluare și chestioanre, păpuși
anatomice. stb.

Ppt, discuții în grupuri mici,
vizionarea și discutarea unui film
didactic PCIT (Parent Child
Intervactive Therapy)

Observaţii

13. Prevenirea abuzului şi neglijării

Ppt, discuții în grupuri mici,
vizionarea și discutarea unor filme
de prevenire

14. Prevenirea abuzului şi neglijării

Prezentare, discuții în grupuri
mici, Elaborarea a unui program
de prevenire în școli
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8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
S1 – Seminar introductiv – prezentarea tematicii de Discutarea criteriilor, chestionare,
seminar, a bibliografiei, a modalităţii de desfăşurare şi de comparare cercetări
notare
S2 – Copilul şi copilăria – nevoile de bază ale copiilor

Prezentarea lucrărilor, Dicuții în
grupuri mici. Exerciții în grup.

S3 – Metode de disciplinare

Prezentarea lucrărilor, Dicuții în
grupuri mici. Exerciții în grup

S4 – Parenting- capactăţile şi abilităţile părinteşti

Prezentarea lucrărilor, Dicuții în
grupuri mici. Exerciții în grup

S5 – Abuzul fizic

Prezentarea lucrărilor, Dicuții în
grupuri mici. Exerciții în grup

S6 – Abuzul sexual şi emoţional

Prezentarea lucrărilor, Dicuții în
grupuri mici. Exerciții în grup

S7 – Neglijarea şi munca copiilor

Prezentarea lucrărilor, Dicuții în
grupuri mici. Exerciții în grup

S8 – Evaluarea copilului şi familiei

Prezentarea lucrărilor, Exerciții în
grupuri mici

S9 – Evaluarea copilului şi familiei

Elaborarea criteriilor evaluării în
grupuri mici. Exerciții în grupuri
mici. Jocuri de rol,

S10 – Planul de servicii şi planul de protecţie

Elaborarea unor planuri de
intervenție și de servicii în grupuri
mici.

S11 – Planul de servicii şi planul de protecţie

Exerciții în grupuri mici. Jocuri de
rol

S12 – Consilierea copilului. Discutarea studiilor de caz

Exerciții în grupuri mici. Jocuri de
rol

S13 – Consilierea adultului. Discutarea studiilor de caz

Exerciții în grupuri mici. Jocuri de
rol

Observaţii

S14 – Prevenire























Exerciții în grupuri mici. „Alege
deștept” Jocuri de rol.
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Reviste online şi site-uri












Child Abuse Review
Child Maltreatment
International Journal of Child Abuse and Neglect
http://www.unicef.org/publications/index_5598.html
http://untreaty.un.org/
http://www.unsystem.org/
http://www.crin.org/docs/resources/publications/
Children’s rights programming. How to apply Rights based approaches in Programming. Save The
Children Foundation. 2002.
www.unicef.org, www.unicef-icdi.it
www.unhcr.ch Including access to the Action for the Rights of Children (ARC).
www.ilo.org or www.hri.ca/ Human Rights Internet.





www.crin.org Includes links to a wide range of international organisations working on children's rights
www.unhchr.ch
www.child-soldiers.org Includes links to a wide range of international organisations working on children's
rights
 www.un.org/special-rep/children-armed-conflict
 www.icrc.org
 http://www.childwelfare.gov/
 www.everychildmatters.gov.uk/resources-and-practice/IG00060/
 http://www.crin.org/docs/resources/publications/
 http://www.copii.ro Drepturile omului in protectia copilului
 http://untreaty.un.org/ A new branch of the UN's web site, focusing on treaties and related information.
 http://www.unsystem.org/ A web site through which a search can be conducted across all UN web sites and
which provides links to individual sites and to the sites of States with UN missions.
 www.unhcr.ch Including access to the Action for the Rights of Children (ARC).
 www.ilo.org. - Copiii care muncesc
 http://www.hri.ca/ Human Rights Internet.
www.child-soldiers.org Includes links to a wide range of international organisations working on children's rights

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică (www.copsi.ro) şi anProcedurilor de atestare în conformitate cu Normele
metodologice de aplicare a Legii 213/2004
 Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro)
 Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/)

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Participare activă

Test pt evaluarea
cunoștințelor

10.3 Pondere din
nota finală
50%

Participare activă
10%
Întocmirea unei lucrări
Prezentarea lucrării
20%
științifice și prezentarea
acesteia
Studiu de caz
Studiu de caz
20%
10.6 Standard minim de performanţă
 50% răspunsuri corecte în testul pt. evaluarea cunoștințelor
 Evaluarea complexă a unei familiiși elaborarea unui planuri de intervenţie personalizate
Frecventarea orelor de curs este obligatorie în proporție de 50%, în caz contrarar studentul de la învățămâ nt
cu frecvență nu se poate prezenta la examen. Absențele motivate și nemotivate de la activitățile de seminar
și/sau lucrări practice nu pot depăși 15% din totatul prevăzut (3 din 14).
10.5 Seminar/laborator

În cazul studenților de la învățământ la distanță prezența la orele de contact prevăzute în orar sunt obligator ii
100%, fiind precondiție de prezentare la examen.
Predarea și prezentarea lucrării(lor) sunt obligatorii fiind precondiție de prezentare la examen.

Orice lucrare plagiată, copiată, identică, precum și orice inspirație, colaborare, copiere se consideră fraudă,
caz în care persoana(ele) în cauză vor fi sancționate cu nota 1,00 (unu). Fraudarea examenelor se sanționea ză
cu exmatricularea de la studii.
Sarcinile prevăzute în decursul semestrului nu se pot recupera/compensa în perioada sesiunilor de examene
(normală, deschisă, restanță, lichidare).
Studenții care se înscriu în sesiuni ulterioare sesiunii normale (în sesiune deschisă, de restanță, de lichida re)
trebuie să parcursă și să satisfacă obligatoriu toate cerințele prevăzute în semestrul respectiv (prezență
prevăzută la diferitele activități, examene parțiale, teme, proiecte etc.).

Data completării

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

06.09.2021.

Data avizării în departament

06.09.2021.

dr Antal Imola

dr. László Éva

Semnătura directorului de departament

Conf. dr. Kiss Szidónia

