TENDINŢE ACTUALE ÎN PREGĂTIREA SPECIALIŞTILOR
DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE
Sistemele de asistenţă socială din întreaga lume functionează la etapa actuală în condiţiile
desfăşurării intense a proceselor de globalizare, caracterizate de schimbari fundamentale în producţie,
economie, tehnologii informationale de comunicaţie, şi, totodată, de creşterea semnificativă a
interdependenţei popoarelor, oriunde acestea ar fi localizate. În aceste condiţii, asistenţii sociali trebuie
să fie instruiţi în aşa mod, încît să poată activa într-o lume interdependentă, în context naţional şi
internaţional.
Un rol semnificativ în formarea competenţelor necesare pentru a face faţă provocărilor globale,
precum şi în dezvoltarea dimensiunilor internaţionale ale asistenţei sociale, aparţine învăţământului în
domeniul asistenţei sociale. Cu atât mai mult că sistemul de asistenţă socială nu este lipsit de tendinţele
crescânde ale mobilităţii profesionale specifice societăţii contemporane. Toate acestea cer, desigur, o
pregătire profesională în corespundere cu standardele internaţionale, care ar facilita integrarea
profesională a absolvenţilor în conformitate cu calificarea obţinută.
Numărul tot mai mare de asistenţi sociali, absolvenţi ai Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă
Socială, care sunt implicaţi în activităţi profesionale ce depăşesc cadrul naţional, accentuează o data în
plus necesitatea perfecţionării sistematice a programelor de instruire şi racordării lor la cerinţele
internaţionale. În anul de studii curent curricula universitară la specialitatea Asistenţă socială a
fost completată cu câteva module noi, printre care vom evidenţia “Asistenţa socială
internatională”. Disciplinele din cadrul acestui modul vor oferi cunoştinţe profunde privind
dezvoltarea sistemelor mondiale de asistenţă socială, specificul lucrului cu beneficiarii în condiţiile
globalizării, adaptarea metodologiilor de intervenţie la cerinţele timpului, ş.a. Este de menţionat, că atât
modulul respectiv, cât şi întreaga curriculă de pregatire a asistentilor sociali la Facultatea de Sociologie
şi Asistenţă Socială sunt axate pe formarea capacităţilor de lucru cu diverse categorii de beneficiari în
condiţiile globalizării (persoane traficate, infectate HIV/SIDA, dependente de drog, în conflict cu legea,
persoane fără adăpost, vârstnici neajutoraţi, persoane care au suferit în urma calamităţilor naturale,
persecuţiilor şi discriminărilor de orice tip, familii dezorganizate, ş.a.), de prognozare a evolutiei
proceselor sociale, de elaborare a măsurilor de prevenire a multiplelor fenomene negative, urmate şi de
apariţia unor noi categorii de beneficiari ai sistemului de asistenţă socială.
Modulul “Asistenţa socială internatională” prevede studierea aprofundată a limbilor de circulaţie
internaţională, ceea ce, de asemenea, va contribui la sporirea oportunităţilor de integrare profesională a
absolvenţilor în ţară (pentru a lucra cu organizaţiile internaţionale din Republica Moldova) şi din
străinătate.
Modernizarea curriculei în domeniul Asistenţei Sociale va facilita procesul de adaptare eficientă
la schimbările produse pe plan social la nivel naţional şi internaţional
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