
Stimate domnule Director dorim sa va aducem la cunoastita : 
Asociatia AIPE-PSI va invita la  Cluj Napoca in 19, 20, 21 
Octombrie, la trei cursuri de formare profesionala continua, 
acreditate Copsi cu 10 credite fiecare,conform anexei nr. 2 la avizul 
profesional,P.V. Nr 1. RF-II-BH-192/2016: 
Cursul din 19 Octombrie abordeaza: METODE INOVATIVE IN 
EVALUAREA, DIAGNOSTICAREA SI DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI LA COPII CU AUTISM - PLAN DE INTERVENTIE 
PERSONALIZAT . TULBURARILE DE INVATARE LA COPII( 
dislexia, disgrafia, discalculie). 
Acest curs se adreseaza tuturor persoanelor interesate de tematica 
abordata ( psihologi,psihopedagogi,consilieri scolari, parintii copiilor 
cu autism, logopezi, profesori, educatori, invatatori, etc.) 
Seminarul vizează dobândirea de către participanți a competențelor: 
De evaluare si interventie in stimularea limbajului atat la copii,copii 
cu autism cat si la adulti cu afazie; 
Evaluare si recuperarea copiilor cu dislalie, disgrafie si dislexie; 
Familiarizarea cu metode si tehnici de intervenție specifice 
psihologiei clinice precum si competente de lucru in echipa. 
Cursul este structurat pe patru etape de predare si intervetie pe cazuri 
concrete. 
La final participantii vor putea realiza examinarea logopedica si 
completarea fisei logopedice , vor aplica probe pentru examinarea 
logopedica complexa si vor realiza diagnosticul diferential. De 
asemnea vor putea stabili etapele de interventie si vor deprinde 
metode de dezvoltarea si stimulatrea limbajului la copii cu TSA. 
 
Cursul din 20 Octombrie : CUM SA PASTREZI UN ECHILIBRU 
INTRE VIATA PERSONALA SI VIATA PROFESIONALA 
?EVALUARE, DIAGNOSTIC DIFERENTIAL SI INTERVENTIE 
IN BURNOUT 
Cand viata personala si viata profesionala sunt in dezechilibru efectul 
imediat este oboseala cronica .Sindromul burnout se aseamănă cu 
depresia pentru ca apar tulburări de somn și de digestie, senzația de 
epuizare și de scădere a randamentului profesional, scăderea 
capacității de dialog și de interacțiune cu cei din jur dar mai ales 
senzația de goliciune sufletească și că viața profesională invadează 



viața privată fara a mai putea delimita. 
Din acest motiv multi oameni care sufera de epuizare sunt tratati ca 
avand probleme de sanatate mintala . 
Vrei sa stii care sunt barierele care impiedica echilibrul intre viata 
profesionala si viata personala ? 
Vrei sa stii mai multe despre sindromul epuizării profesionale (numit 
uneori si oboseala din compasiune) ? 
Te invitam sa discutam impreuna despre aceasta problema de 
actualitate si sa gasim solutii practice si imediat aplicabile ! 
 
Cursul din 21 Octombrie : ACTUALITATI IN DSM 5 - METODE SI 
TEHNICI DE EVAUARE SI INTERVENTIE IN TULBURARILE 
DE ANXIETATE LA COPII,ADOLESCENTI SI ADULTI 
Prezentul curs isi propune sa familiarizeze participantii cu noul 
manual de diagnostic DSM 5 si cu abordarea psihodiagnosticului 
pentru cele mai cunoscute si prezente tulburari,tulburarile anxioase. 
Tulburarile anxioase cuprind acele tulburari care au in comun frica 
excesiva precum si perturbarile de comportament asociate. 
Se diferentiaza unele de altele prin tipurile de obiecte sau situatiile 
care induc frica sau comportamentul evitant precum si prin ideatia 
asociata. 
Tulburatile anxioase difera de frica tranzitorie indusa de stress si sunt 
frecvent comorbide unele cu altele. 
Ce tulburari vom aduce in discutie ? 
-Tulburarea anxioasa de separare 
-Fobia specifica 
-Tulburarea anxioasa sociala(fobia sociala) 
-Tulburarea de panica 
-Agorafobia 
-Tulburarea anxioasa generalizata 
-Tulburarea anxioasa secundara unei afectiuni medicale 
 
Cursurile sunt acreditate de comisia de psihologie clinica si 
psihoterapie. 
Investitia dumneavoastra este de doar 280 lei / curs. 
Pentru inscrierea la doua cursuri primiti o reducere de 110 lei , deci 
veti plati 450 lei si veti primi 20 de credite.  



Pentru inscriere la cele trei cursuri, costul pe curs este de 200 ron 
pentru un curs , respectiv 600 pentru toate trei si veti primi  30 de 
credite 
Pentru studenti ,masteranzi si cadrele didactice costul este de 200 
ron/ curs. 
Pentru inscrieri va rugam sa ne contactati pe e-mail la adresele 
: formare.psihologi@gmail.com sau formare.psihologi@yahoo.com 
sau prin telefon la numerele de telefon : 0740054037 sau 
0770230876  
Formatori : 
Psiholog principal Dragomirescu Camelia, supervizor in psihologie 
clinica, psihoterapeut. 
Psiholog specialist Hint Simona , supervizor in psihologie clinica , 
psihoterapeut specialist 
VA ASTEPTAM  SI VA MULTUMIM CA DISTRIBUITI 
INFORMATIA COLEGILOR! 
 


