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Centrul Național de Formare Profesională Romtraining 

Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 25 parter/2 
Tel. 0760/607889, 0744/526707, 0364/133009 

 

 

 

Proiect ”Competențe de educație senzorială”  

 

 
Îmbunătățirea accesului și participării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 
la programe de formare continuă și creșterea capacității acestora de a utiliza cunoștinte 
complementare, metode și instrumente specifice competențelor țintă din domeniul 
educației senzoriale-integrare senzorială, tulburări specifice și intervenția adecvată în 
funcție de gradul de dificultate al cazului, în vederea creșterii competitivității și obținerii 
de performanțe în educarea și învățarea elevilor.  
 

1.Dezvoltarea competențelor țintă în domeniul educației senzoriale prin crearea unei 
platforme de formare continuă a cadrelor didactice prin intermediul unui stagiu de 
pregătire profesională în vederea promovării unui învățământ de calitate;  
 
2.Competențe țintă urmărite:  

 Percepția senzorială și ințelegerea informațiilor 
 Răspunsul adaptiv 
 Simptome timpurii 
 Dezvoltarea integrării senzoriale 
 Tulburări ale sistemului senzorial vestibular 
 Dispraxia de dezvoltare - planificarea motrică 
 Exagerarea tactilă 
 Percepția vizuală și tulburările auditive și de limbaj 
 Integrare și intervenție-Terapia SI 
 Importanța colaborării și formării grupei de intervenție 

 
 

1. Furnizarea programului de pregătire profesională și livrarea de competențe 
specifice în domeniul educației senzoriale; 

2. Acțiuni de promovare a importanței formării continue a personalului didactic; 

Obiective generale:  
 

Obiective specifice:  
 

Activități eligibile ale proiectului:  
 



2 
 

3. Furnizarea programului de formare continuă dezvoltat persoanelor din grupul 
țintă; 

 
 
Un modul de pregătire cu un număr de 120 ore din care 2/3 activități practice tip 
workshop; 

1. Pachet suport de pregătire teoretică de tip learning și e-learning centrat pe 
competențele țintă; 

2. Evaluare de cunoștințe pe două modalități distincte: evaluare de tip test grilă și 
evaluare de tip interviu structurat.  

 

1. Cadre didactice/personal didactic din învatamântul preuniversitar 
 

 
 

1. Formare profesională continuă de calitate  
2. Obtinerea de performante în educarea elevilor 
3. Acces simplificat la informatii despre programele de formare  
4. Creşterea competenelor personalului participant la programul de formare  
5. Informare adecvată asupra importanei formarii continue  

 
 
TAXA de participare: - 250 lei/ persoană (grupa minimă 20 persoane) 
 
 
 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Beclean, str. Grigore Silasi, nr.5, Beclean, 
Bistrita-Nasaud  
 
 
 
26.10-11.11.2018 
 
 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE:           

 copie buletin 
 copie ultima diplomă de studii (minimum bacalaureat) 
 copie chitanţa ce dovedeşte plata taxei cursului 

     
 
Manager de proiect  
Dr. Tiberiu Irimia  

Grupul țintă al proiectului:  
 

Beneficii:  
 

Planificarea activităților:  
 

Contribuții:  
 

Locul de desfășurare: 
 

Perioada  
 


