
 
Care este formatul cursului?  

         Cursul fundamental de consiliere 

creştină se desfăşoară normal pe 

perioada de 1 modul  a câte 4 zile (care se 

vor stabili de comun acord, studenţi-

instructori). 

         Cursul, cu o durata de 50 de ore 

obligatorii, este recunoscut de SFCC, de 

A.C.C.Romania /SMC Vestea Buna -

Centrul de Instruire Rotbav 

Criterii de participare, cerinte  

         Pentru a parcurge cursul cu succes şi 

a intra in posesia certificatului de 

absolvire trebuie îndeplinite câteva 

cerinţe:  

a. Completarea unui formular de 

inscriere pe care il  puteți downloada 

de pe site-ul accro.ro 

b.  prezentarea recomandarii pe care o 

detineti (de la pastor/ 

conducător/manager etc.)  

2. Prezenta şi participarea la cel putin 

90% din activitatile cursului; pentru 

absente de pana la 10% (ex.2 ore şi 

jumatate) rugati instructorul sa va arate 

de ce aveti nevoie pentru a recupera 

partea respectiva din curs. Pentru 

absente mai lungi de 10% va trebui sa 

participati la sesiunea de la care ati lipsit 

intr-un alt curs, cu o alta grupa. 

3. Activitati şi lecturi obligatorii: 

Vi se va cere sa realizati activitati acasa: 

a. Jurnal de lucru 

b. Refarat de lectura 

c. Lecturi obligatorii 

DETALII DESPRE CURS 
              

Cursul fundamental de Consiliere Creştină, asigură 
o instruire generală în domeniul consilierii creştine, 

vă ajută să vă cunoaşteţi/descoperiți pe voi înşivă, 
nevoile traumele personale cât şi ale altora, etape 
ale vieții neîncheiate corect.  De asemenea, vă va 

ajută să puneți o bază a consilierii creștine, vă ajută 
să dezvoltaţi aptitudini în domeniu cât şi spiritul de 

lucru în echipe, dar nu vă va echipa ca şi consilieri. 
 

         Pentru a deveni calificaţi in consiliere, va fi 
necesar sa continuati urmatoarele nivele de 

instruir, adica Nivelul II , Avansați, format din 
trei module a cate 5 zile .  

 

         Planul cursului fundamental acoperă o gamă 
largă de aptitudini şi include lucrări în echipe, 

jocuri de rol,  fiind un curs interactiv. 
 

Pe tot cuprinsul acestui curs se pune un accent 

deosebit pe principiile biblice. 
Acest curs vă va ajuta să va dezvoltaţi şi sa 

folosiţi diferite aptitudini şi tehnici de consiliere, şi 

vă va da o înţelegere clară a multor principii 
implicate 

Cursurile  sunt considerate a fi printre cele mai 
respectate şi căutate cursuri profesionale din Anglia 

cât şi Romania.   

 
         Pentru cine este? 

         Acest curs este proiectat pentru oricine 

este interesat în consilierea crestina la nivel 

profesional: pastorii, conducătorii de biserici, 

liderii de tineret, fraţi din comitete, misionari, 

terapeuţi, asistenţi sociali şi medicali – de fapt, 

oricine este implicat în lucrarea cu oamenii. 

Câteva din obiectivele Cursului 

1.Definirea consilierii creștine , 

confidențialitatea = mediul de dezvoltare al 
increderii consilier - consiliat ; diferența între 

psihoterapia seculară și cea creștină. 

2. Abilități si calități a unui bun consilier - 
Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare verbala 

şi non-verbala ; 
3. Pilda Samariteanului Milostiv – Modelul 

Biblic al consilierului crestin. 

   4.  Trei abordări în consilierea crestină 

5. Analizarea societatii in care traim ca loc in 
care oamenii isi duc problemele ; 

   6. Instrumente în consiliere/Folosirea 
instrumentelor de analiza a 

temperamentului/personalității .  
   7. Factori care pot afecta dezvoltarea 
personalitatii ; Dezvoltare personală . 

   8. Evaluarea importantei "schimbarii" in 
consiliere şi cateva moduri de a-i ajuta pe clienti 

in procesul de schimbare ; 
9. Modele de abordare in consiliere 

(psihoterapie); Cum ajungem la radacina 
problemelor celor consiliați: 

   10. Folosirea unor studii de caz pentru a 
intelege strategiile de lucru şi problemele cu 

care ne vom confrunta in activitatea de 
consiliere ; 

   11. Definirea temenului de "stres", cauze, 
simptome şi remedii. – Chestionar de stabilire a 

gradului de stress ; 
12.  Abuzul : fizic, emoționale, spiritual, sexual  și 

discutii despre abuzul sexual și abuzuri in general . 
13. Folosirea Bibliei în consiliere cât și pârghiile 

spirituale ale consilierii crestine. 
         Instructorii sunt traineri acreditați, activi şi 

experimentaţi, fiind recunoscuţi de SFCC și  
Asociaţia Consilierilor Creştini din Romania . 

 


