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ANUNT

Casa Corpului Didactic Cluj, organizează înscrieri pentru completarea grupelor pentru programul de
formare acreditat „Adaptarea strategiilor educaţionale - factor esenţial în reducerea absenteismului şi prevenirea
fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, acreditat prin OM 5670/18.12.2017.
Activitățile de formare se vor desfășura în perioada mai – iunie 2018 la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”, ClujNapoca, respectiv la Liceul Tehnologic ”Vlădeasa”, Huedin.
Descrierea programului:
Grupul țintă - personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar
Durata programului: 60 de ore
Numărul de credite profesionale transferabile: 15
Competenţe generale:
1. Elaborarea şi implementarea de măsuri care să reducă şi să prevină absenteismului școlar și fenomenul de
părăsire timpurie a școlii.
2. Asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea
performaţelor elevilor.
3. Abordarea într-o viziune integrativă a strategiile de predare-învățare-evaluare.
4. Elaborarea și implementarea la nivelul unităților de învățământ a unor strategii funcționale de colaborare
cu părinții și comunitatea locală.
Module tematice:
1. Reducerea absenteismului si prevenirea fenomenului parasirii timpurii a scolii- factori de risc
2. Motivarea elevilor . Metode de predare invatare activ-participative , interactive centrate pe elev
3. Educatia parintilor. Facilitarea dialogului scoala- familie – comunitate pentru reducerea riscului de
parasire timpurie a scolii.
Informatii administrative
Inscriere prin accesarea linkului
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLdkwR2iu0zJRu3Q_00XsN1vGO0a8rckO9E1irPoKlNhNFw/view
form

Taxa de participare la acest program de formare este de 270 lei/cursant.
Plata taxei de participare se poate face în numerar la sediul CCD Cluj ( în zilele de miercuri, între orele 9 şi 16)
sau prin mandat poştal, respectiv ordin de plata în contul Casei Corpului Didactic Cluj: cont IBAN RO43 TREZ
2162 0E33 1700 XXXX deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 7929740.
Taxa poate fi plătită din bugetul de formare al unităţii de învăţământ, pe baza solicitării cursanţilor adresată
conducerii unităţii de învăţământ.
În cazul în care optați pentru plata prin poștă/ bancă, vă rugăm să specificați numele dumneavoastră și mențiunea
,,Curs_ Absenteism”.
Termen pentru înscriere și plata taxei : 25 aprilie 2018.
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