
DESPRE CURSURILE DE CONSILIERE   CREȘTINĂ/ CRISTOCENTRICĂ : 
 ( Vezi și pliantul despre cursurile oferite de S.F.C.C - Școala de formare in consiliere 

creștină ) 
 

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 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. 
 
         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 

  Pentru a primi certificatul de absolvire în Consiliere Creștină, va fi necesar sa 
continuati urmatoarele nivele de instruire, adica Nivelul II , Curs pentru  Avansați, format din 
trei module a cate 5 zile . 
 
Cursurile  sunt considerate a fi printre cele mai respectate şi căutate cursuri 
profesionale din Anglia cât şi Romania.   
          

CÂTEVA DIN OBIECTIVELE CURSULUI FUNDAMENTAL  

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 


