Casa Corpului Didactic Sibiu

Diminuarea riscului de
absenteism și de părăsire
timpurie a școlii
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:
Prof. metodist CAMELIA VANCU

GRUP ŢINTĂ
Cadre didactice din
învăţământul
preuniversitar

NUMĂR CREDITE: 15
NUMĂR ORE: 60
TAXĂ DE PARTICIPARE: 270 RON

Programul Diminuarea riscului de absenteism
și de părăsire timpurie a școlii abordează problema
absenteismului ca cea mai vizibilă formă a
riscului pentru indicatorul abandon școlar și
indicatorul rata de părăsire timpurie a sistemului
de educație, comparativ cu alți factori școlari
ceva mai subtili și mai dificil de asociat în mod
direct cu eșecul școlar. Când un copil începe să
absenteze în mod de la școală, acest semnal de
alarmă devine important din perspectiva
abandonului școlar. Este momentul în care
școala, societatea civilă și întreaga comunitate ar
trebui să intervină prin acțiuni și servicii specifice
de intervenție adaptate cauzelor, motivelor
pentru care acel copil absentează în mod repetat.

Modulul 1
Absenteismul școlar şi prevenirea
fenomenului de
părăsire timpurie a școlii
Modulul 2
Motivarea elevilor.
Demersuri didactice pentru o predare şi
învăţare de succes
Modulul 3
1
Educația părinților.
Facilitarea dialogului
școală – familie –comunitate pentru reducerea
riscului de părăsire timpurie a școlii

Casa Corpului Didactic Sibiu

Educație timpurie
incluzivă
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist NICOLETA-ELENA MAIER

GRUP ŢINTĂ
Personal didactic de
predare din
învățământul
preșcolar
NUMĂR CREDITE: 22
NUMĂR ORE: 89
TAXĂ DE PARTICIPARE: 350 RON

Programul Educație timpurie incluzivă
abordează tematica experienţelor timpurii ale
copiilor care influenţează nu doar funcţionarea lor
pe parcursul perioadei şcolare, dar pot avea efecte
de-a lungul întregii vieţi. Studiile recente
demonstrează efectele timpurii şi continue ale
mediului şi experienţelor asupra dezvoltării
cognitive, relaţiile interpersonale şi interacţiunile
pozitive fiind, la rândul lor, la fel de importante, nu
doar pentru dezvoltarea cognitivă, ci şi pentru
dezvoltarea emoţională şi ataşamentul social.

Modulul 1
Dezvoltarea psihică a copilului de la
naștere la 6 / 7 ani
Modulul 2
Managementul grupei de preșcolari
Modulul 3
Managementul comportamentului la
preșcolari
Modulul 4
Educația pentru toți
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Informatică și TIC
pentru gimnaziu –
Clasa a V-a
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT
RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist MIRELA-CRISTINA MATEESCU

GRUP ŢINTĂ
Cadre didactice care
predau Informatica și
TIC în învățământul
preuniversitar

NUMĂR CREDITE: 15
NUMĂR ORE: 60
TAXĂ DE PARTICIPARE: 300 RON

Disciplina Informatică şi TIC reprezintă o disciplină
atractivă şi de mare interes pentru elevi. Odată cu
implementarea noului curriculum la clasa a V-a, se
identifică un set relevant de competenţe generale şi
specifice pentru societatea actuală, noua programă
oferind activităţi de învăţare, conţinuturi şi sugestii
metodologice utile pentru realizarea profilului de
formare al absolventului de gimnaziu, conform
descriptivului competenţei digitale.
Această disciplina urmăreşte formarea şi
dezvoltarea competenţei digitale la absolvenţii de
gimnaziu, în mod progresiv, prin respectarea
particularităţilor de vârstă şi prin valorificarea
resurselor personale ale elevilor.
Toate acestea au drept scop înzestrarea elevilor
cu competenţele necesare pentru a face faţă
cerinţelor societăţii şi vieţii profesionale actuale.
Programa disciplinei Informatică şi TIC conţine
elemente precum:
utilizarea
tehnologiei
informaţiei
şi
comunicaţiilor;
elemente de formare a gândirii algoritmice;
elemente de creativitate în elaborarea de miniproiecte;
aplicaţii de tip VR (Virtual Reality);
programarea şi controlul unor roboţi prin
utilizarea unui mediu virtual;
modele
grafice
3D.
1
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Integrarea resurselor text și
imagine într-un demers de
cercetare documentară
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT
RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist MIHAELA SEUŞAN

GRUP ŢINTĂ
Personal didactic și
didactic auxiliar din
învățământul
preuniversitar

NUMĂR CREDITE: 16
NUMĂR ORE: 64
TAXĂ DE PARTICIPARE: 280 RON

Programul de formare Integrarea resurselor text
și imagine într-un demers de cercetare documentară
vizează, în primul rând, dezvoltarea competenţelor,
a priceperii personalului didactic de a integra în
activitatea didactică, în folosul elevilor, resursele
text şi imagine pe care aceştia le utilizează sau le vor
utiliza în viaţa de zi cu zi și, pe de altă parte, se
dorește dezvoltarea deprinderii cadrelor didactice
de a integra cercetarea documentară în activitatea
didactică
ca
metodă
pentru
dezvoltarea
competențelor-cheie ale elevilor, în general,
autonomiei în învățare, în special.

Modulul 1
Metoda cercetării documentare în formarea
competenţelor elevilor
Modulul 2
Căutarea, evaluarea, organizarea şi partajarea
informaţiilor pentru activitatea didactică
Modulul 3
Pregătirea resurselor didactice pentru integrarea
metodei cercetării documentare
Modulul 4
Predarea și învăţarea într-un demers de cercetare
documentară
Modulul 5
Evaluarea într-un demers de
cercetare documentară
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Managementul clasei de elevi –
strategii eficiente
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist MIHAELA SEUŞAN

GRUP ŢINTĂ
Personal didactic de
predare din
învățământul
preuniversitar

NUMĂR CREDITE: 13
NUMĂR ORE: 54
TAXĂ DE PARTICIPARE: 270 RON

Programul Managementul clasei de elevi strategii eficiente vizează în primul rând dezvoltarea
competenţelor de management al clasei ale cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar şi se
axează de asemenea pe formarea competenţelor
psiho-educaţionale
ale
profesorilor
din
învăţământul preuniversitar. Grupul ţintă îl
constituie cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, care doresc să abordeze eficient şi cu
succes dificultăţile din practica educaţională, legate
de managementul clasei de elevi, cele ce vizează
integrarea elevilor cu dificultăţi comportamentale în
cadrul grupului-clasă, dar şi profesorii preocupaţi de
stimularea climatului socio-afectiv la nivelul
colectivului de elevi şi de optimizarea abilităţii de
self-management.

Modulul 1
Strategii de self-management pentru cadrele
didactice
Modulul 2
Strategia LEARN pentru managementul clasei
Modulul 3
Managementul clasei de elevi cu dificultăţi
comportamentale
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Strategii inovative de predare a
disciplinei opționale ”Dezbateri,
Oratorie și Retorică”
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist CAMELIA VANCU

GRUP ŢINTĂ
Personal didactic de
predare din
învățământul
preuniversitar

NUMĂR CREDITE: 10
NUMĂR ORE: 40
TAXĂ DE PARTICIPARE: 230 RON

Programul Strategii inovative de predare a
disciplinei opționale "Dezbateri, oratorie, retorică" se
adresează cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar, având drept scop familiarizarea
acestora cu elementele de bază ale dezbaterilor
(argumentare, contra-argumentare, discurs) și
folosirea acestor metode în predarea la clasă
(indiferent de materie) sau în cadrul cursului
opțional de dezbateri, la finalul cursului cadrele
didactice dispunând de instrumentele de bază cu
privire la dezbaterile academice, dar și la
modalitățile de a le folosi la clasă.

Modulul 1
Forme de organizare a instruirii utilizate în
predarea disciplinei opționale DOR
Modulul 2
Mijloace didactice și instrumentele de
facilitare a realizării disciplinei opționale DOR
Modulul 3
Strategii didactice utilizate în cadrul
opționalului DOR și în predarea altor
discipline de învățământ
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Copilul cu implant cohlear integrat în
învățământul de masă
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist NICOLETA-ELENA MAIER

GRUP ŢINTĂ:
Cadre didactice din
învățământul
preșcolar și primar

NUMĂR CREDITE: 6
NUMĂR ORE: 27
TAXĂ DE PARTICIPARE: 100 RON

Formarea limbajului verbal și a abilităților de
comunicare
verbală
constituie
unul
dintre
obiectivele fundamentale ale activității educative și
recuperatorii a copiilor cu deficiențe de auz încă din
etapa intervenției timpurii. Structurarea limbajului
este un proces complex, care se realizează în cadrul
activităților organizate, necesitând o serie de
procedee și strategii specifice.
Pentru perceperea lumii exterioare, pentru o
bună adaptare la mediul înconjurător și o optimă
dezvoltare cognitivă este imperios necesar ca
analizatorul auditiv să fie integru, structural și
funcțional.
Toate aceste aspecte, dar și altele, sunt
abordate în programul Copilul cu implant cohlear
integrat în învățământul de masă, program care se
adresează tuturor cadrelor didactice care se ocupă
de instrucția și educația copilului implantat integrat
în învățământul de masă.

Modulul 1
Formarea competențelor de comunicare la
copilul cu implant cohlear
Modulul 2
Principii generale de dezvoltare a limbajului
verbal și scris la copiii cu implant cohlear
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Google Educator Nivelul 1 (GEN1) –
Intermediari
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist MIHAELA SEUŞAN

GRUP ŢINTĂ
Cadre didactice din
învăţământul
preuniversitar

NUMĂR CREDITE: 25
NUMĂR ORE: 100
TAXĂ DE PARTICIPARE: 500 RON

Programul de formare Google Educator Nivelul 1
- Intermediari
are
drept
scop
dezvoltarea
competențelor cadrelor didactice din învățământul
primar, gimnazial și liceal de utilizare a tehnologiei
informației și a comunicațiilor la clasă în vederea
creșterii calității procesului de predare. Prin studiul
materialelor scrise, vizionarea clipurilor video,
activitățile de laborator, cadrele didactice vor obține
și își vor dezvolta abilitățile de a integra soluțiile
Google atât în procesul educațional, cât și pentru a
comunica mai bine la nivel instituțional, atât cu alte
cadre didactice, dar și cu elevii și părinții acestora.
Actualul program de formare își propune să
pregătească profesorii pentru ca aceștia să poată
susține cu succes examenul de certificare Google
Educator Nivelul 1, în urma căruia pot obține un
certificat Google cu recunoaștere internațională.

Modulul 1
Dezvoltarea profesională și leadership
Modulul 2
Eficientizarea activităților și optimizarea
timpului
Modulul 3
Facilitarea învățării și stimularea creativității
elevilor
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Prevenirea consumului de droguri:
de la teorie la practică
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist MIRELA-CRISTINA MATEESCU

GRUP ŢINTĂ
Profesori consilieri
școlari, cadre didactice
din învățământul
gimnazial și liceal

NUMĂR CREDITE: 25
NUMĂR ORE: 100
TAXĂ DE PARTICIPARE: 500 RON

Reducerea consecinţelor consumului de droguri
asupra persoanelor (elevi, părinţi, cadre didactice)
reprezintă principala ţintă a programului Prevenirea
consumului de droguri: de la teorie la practică,
program care propune însuşirea unor tehnici utile
adoptării unui stil de viaţă sănătos. Participarea
elevilor şi tinerilor din județul Sibiu la programe de
prevenire a consumului de droguri are, fără îndoială,
rolul de a întări rolul factorilor de protecţie şi de a
reduce influenţa factorilor de risc.
Dezvoltarea în judeţul Sibiu, la nivelul populaţiei
şcolare, a unor programe şcolare, a unor programe
educaţionale, precum şi a unor programe de
petrecere a timpului liber, este necesară pentru ca
elevii să deprindă instrumente şi tehnici, în scopul
adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun,
alcool şi droguri.

Modulul 1
Prevenirea consumului de droguri în
mediul școlar
Modulul 2
Prevenirea consumului de droguri în
mediul familial
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Prevenirea tulburărilor de limbaj la
preșcolari și școlarii mici
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist CAMELIA VANCU

GRUP ŢINTĂ
Cadre didactice din
învățământul preșcolar,
primar, logopezi școlari

NUMĂR CREDITE: 10
NUMĂR ORE: 41
TAXĂ DE PARTICIPARE: 220 RON

Educarea limbajului are ca obiectiv să înveţe copilul
să se exprime corect, să-l facă pe acesta să înţeleagă
gândirea celorlalţi parteneri implicaţi în comunicare,
să sistematizeze şi să formuleze corect propriile
gânduri. Limba, bine stăpânită şi corect folosită,
stimulează copilul să observe mai bine realitatea, să se
implice în diverse situaţii, să-şi formeze opinii, iar apoi,
prin analizarea şi sintetizarea a ceea ce cunoaşte, să
intervină în conformitate cu propria sa personalitate.
Însuşirea treptată a limbajului se realizează prin
perfecţionarea exprimării orale, prin corectarea
pronunţării cuvintelor, prin îmbogăţirea vocabularului,
prin însuşirea structurii gramaticale a limbii.
Programul Prevenirea tulburărilor de limbaj la
preşcolari şi şcolarii mici se adresează în primul rând
cadrelor didactice (învăţători şi educatori) în scopul
informării acestora asupra modalităţilor de prevenire a
apariţiei tulburărilor de limbaj şi de sprijinire a
activităţilor de corectare realizate a profesorii logopezi.

Modulul 1
Delimitări conceptuale, cauzele şi clasificarea
tulburărilor de limbaj, etapele dezvoltării
limbajului şi principalele categorii de tulburări de
limbaj la preşcolari
Modulul 2
Principii terapeutice generale pentru prevenirea
şi recuperarea tulburărilor de limbaj
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Abordarea interdisciplinară a
conținuturilor curriculare în
învățământul preuniversitar
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist SANDA STANCIU

GRUP ŢINTĂ
Personal didactic din
învățământul
preuniversitar

NUMĂR CREDITE: 15
NUMĂR ORE: 60
TAXĂ DE PARTICIPARE: 270 RON

Programul Abordarea interdisciplinară a conținuturilor
curriculare în învățământul preuniversitar are drept
punct de pornire premisa că, pentru a reuși într-o
lume în continuă schimbare, elevii nu trebuie să învețe
doar pentru a ști și a stoca o serie de informații din
diferite domenii, ci și pentru a folosi ceea ce știu,
pentru a aplica ceea ce au acumulat în folosul propriu
și al semenilor.
Modelul curricular și extracurricular centrat pe
competențe răspunde mai bine cerințelor actuale ale
vieții profesionale și sociale, ale pieței muncii, grație
construirii demersurilor și influențelor didactice în
perspectiva dobândirii de către elevi a unor achiziții
integrate, care răspund în mod aplicat, pragmatic
cerințelor sociale (actuale și de perspectivă) exprimate
în termen de achiziții finale ușor evaluabile, atât în
activitățile școlare, cât și extrașcolare.

Modulul 1
Curriculum orientat spre competenţe

Modulul 2
Metode și tehnici activizante în procesul de
predare-învăţare-evaluare
Modulul 3
Inovație și creativitate în abordarea
unei strategii bazate pe competențe
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Abilitarea corpului de profesori
metodiști pentru învățământul
preuniversitar
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist CAMELIA VANCU

GRUP ŢINTĂ
Cadre didactice din
învăţământul
preuniversitar

NUMĂR CREDITE: 10
NUMĂR ORE: 40
TAXĂ DE PARTICIPARE: 300 RON

Scopul programului Abilitarea corpului de
profesori metodiști din învățământul preuniversitar
este acela de a creşte calitatea inspecției şcolare din
unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea
eficientizării serviciilor de educaţie şi formare a
elevilor, precum şi furnizarea competenţelor
necesare cadrelor didactice care deţin sau vor
deţine rol de metodişti în vederea realizării unor
inspecţii curente şi speciale cu un grad ridicat de
profesionalism și a asigurării standardelor de
performanţă în învăţământul preuniversitar.

Modulul 1
Comunicare şi abilităţi sociale ale
profesorului metodist al IŞJ
Modulul 2
Profesorul metodist și inspecția școlară
Modulul 3
Managementul carierei didactice
Modulul 4
Managementul carierei didactice
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Atelierul de învățare prin joc și
explorare
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist MIHAELA SEUȘAN

GRUP ŢINTĂ
Cadre didactice din
învățământul
preșcolar, primar și
gimnazial
NUMĂR CREDITE: 18
NUMĂR ORE: 72
TAXĂ DE PARTICIPARE: 300 RON

Atelierul de învățare reprezintă un concept didactic
care se traduce în practica educațională ca fiind un
spațiu de educație incluzivă, în cadrul căruia este
apreciată diversitatea și respectată individualitatea
fiecărui participant. Învățarea prin joc și explorare este
deosebit de eficientă, deoarece se desfășoară într-un
cadru stimulativ în care libertatea și exprimarea
subiectivă sunt încurajate continuu.
Scopul programului Atelierul de învățare prin joc și
explorare este acela de a contribui la dezvoltarea
competenţelor cognitive, afective, psihomotrice și la
dezvoltarea motivației pentru învățare ale elevilor prin
participarea acestora la atelierele de învățare prin joc
și explorare, obiectivul general al acestuia fiind
abilitarea cadrelor didactice de a integra strategia
didactică a atelierelor de învățare prin joc și explorare
în activitatea didactică curriculară și extracurriculară.

Modulul 1
Învățarea prin joc
Modulul 2
Învățarea prin explorare
Modulul 3
Învățarea prin activități de parteneriat
școală-familie-comunitate
Modulul 4
Evaluarea unui atelier de învățare
prin joc și explorare
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Managementul comunicării școalăfamilie
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist SANDA STANCIU

GRUP ŢINTĂ
Personal didactic și
didactic auxiliar din
învățământul
preuniversitar
NUMĂR CREDITE: 15
NUMĂR ORE: 60
TAXĂ DE PARTICIPARE: 270 RON

Programul Managementul comunicării școalăfamilie
vizează
dezvoltarea
competenţelor
transversale privind interacțiunea și comunicarea
cu mediul social și cu mediul pedagogic, asumarea
de
responsabilități
privind
organizarea,
conducerea
și
îmbunătățirea
performanței
strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul
și analiza reflexivă a propriei activități în vederea
valorificǎrii potenţialului formator al familiei
pentru reducerea fenomenelor de absenteism şi
abandon şcolar, a prevenirii și reducerii actelor de
violență și realizarea unei comunicări eficiente
între familie și școală.

Modulul 1
Aspecte ale disfuncţionalităţii relaţiei
şcoală-familie-comunitate: abandon şcolar,
violenţă şcolară
Modulul 2
Strategii de dezvoltare a parteneriatului
școală-familie-comunitate
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Managementul incluziunii școlare
PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITAT

RESPONSABIL CURS:

Prof. metodist CAMELIA VANCU

GRUP ŢINTĂ
Personal didactic de predare,
personal didactic auxiliar și
personal didactic cu funcțiile
de conducere, de îndrumare și
de control din învățământul
preuniversitar

NUMĂR CREDITE: 20
NUMĂR ORE: 80
TAXĂ DE PARTICIPARE: 400 RON

Programul Managementul incluziunii
școlare vizează dezvoltarea competenţelor
transversale ale cadrelor didactice din
perspectiva educației incluzive, în vederea
îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la
clasă pentru prevenirea discriminării și
exluziunii educaționale/ sociale a copiilor/
tinerilor aflați în situație de risc.

Modulul 1
Cadrul conceptual și normativ al
educației incluzive
Modulul 2
Școala incluzivă
Modulul 3
Clasa incluzivă

