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OFERTĂ CURS 2019

CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
autorizate de

Colegiul Psihologilor din România
Ministerul Educaţiei Naționale

CURSUL POATE FI ACHIZITIONAT SI DIN CATALOGUL SEAP
CPV: 80530000-8- Servicii de formare profesionala (Rev.2)
CPV: 80510000-2-Servicii de formare specializata (Rev.2)
PREZENTARE

Curs de Formare Continuă Profesională
Oferta noastră de colaborare vizează următoarea propunere pentru
Specialiştii din domeniul Educaţional, Clinic și de Consiliere/Psihoterapie
(consilieri, psihologi, psihopedagogi, logopezi, psihologi clinicieni, psihoterapeuți, dar şi alte cadre didactice)
CURS

<ABORDĂRI TEORETICO-PRACTICE ALE TULBURĂRII DE ÎNVĂȚARE>

CURSUL ESTE ADRESAT TUTUROR CADRELOR DIDACTICE INDIFERENT DE SPECIALIZARE ȘI FUNCȚIE
Diplomă 10 credite CPR pentru 2 Comisii: Psihologie Clinică şi Psihologie Educațională şi Şcolară
(psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; psihopedagogie specială)

ATESTAT 15 CREDITE MEN

OFERTĂ PREȚ PENTRU GRUP ORGANIZAT ÎN LOCALITATEA BISTRIȚA
de la 300 ron la 250 ron/pers./pentru cadrele didactice care solicită credite MEN
*de la 350 ron la 280 ron/pers./curs/pentru psihologii autorizaţi CPR și pentru participanții
care solicită ambele diplome CPR+MEN
(inclusă taxa de diplome, examinare și deplasare formatori la sediul instituției)

BISTRIȚA
decembrie 2019 și/sau ianuarie 2020

PERIOADA DE FORMARE VA FI ANUNȚATĂ ULTERIOR STABILIRII DE COMUN ACORD A
ACESTEIA CU INSTITUȚIA GAZDĂ (CJRAE BISTRIȚA-NĂSĂUD ȘI CELELALTE
INSTITUȚII/PERSOANE PARTICIPANTE)
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Misiunea asociaţiei noastre este de a forma, de a dezvolta abilităţi teoretice şi practice, de a perfecţiona
studenţii, masteranzii şi specialiştii în domeniile de competenţă ale psihologiei, psihopedagogie speciale,
pedagogie, asistenţei sociale, sociologiei, dar şi celor care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele, conform
pregătirii, experienţei şi competenţelor reale ale formatorilor.

ASOCIAŢIA CENTRUL DE COMUNICARE ŞI DEZVOLTARE UMANĂ-PHOENIX
oferă posibilitatea de a accesa site-ul www.asociatia-phoenix.ro, unde se poate vizualiza
tematica cursurilor noastre de pregătire profesională continuă, activităţile de dezvoltare
personală şi profesională, lista pregătirii formatorilor, supervizorilor profesionali, a
colaboratorilor şi invitaţilor din ţară şi străinătate
(centre universitare, institute de cercetare, asociaţii formatoare profesional).
Alegerea
ACCDU-PHOENIX
 Membri echipei au o experiență practică de peste 25 de ani în domeniul psihologiei generale şi de peste
20 ani în specialitatea psihologie aplicată în domeniul psihologiei şcolare şi educaţionale publice şi private,
psihologiei clinice, consilierii psihologice și psihoterapiei, prin specialiştii fondatori, membri, colaboratori şi
invitaţi.

 Echipa ACCDU-Phoenix a dezvoltat constant, începând cu anul 2012, proiecte pentru promovarea formării
profesionale în diferite domenii ale psihologiei, dobândind o vastă experienţă la nivel naţional şi
internaţional.
 Formatorii şi invitaţii ACCDU-Phoenix au o pregătire deosebită prin participare la formări, cursuri
naţionale şi internaţionale, iar ca specialişti pot „împărtăşi” oricărui tip de public, din experienţa proprie de
muncă atât în domeniul public cât şi privat al psihologiei şcolare , clinice şi educaţionale publice şi private.

ACTE NECESARE PARTICIPĂRII:
- adeverință de salariat semnată de directorul instituției
- copie diplomă studii, licență, etc
- copie CI/BI, Certificat Naștere, Certificat Căsătorie
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TEMATICĂ CURS
< ABORDĂRI TEORETICO-PRACTICE ALE TULBURĂRII DE ÎNVĂȚARE >
1. Noţiuni de bază privind tulburările de învățare
2. Descrierea tulburării de învățare întâlnite la copii
4. Simptome ale deficienței/tulburării de învățare: tulburările limbajului scris-citit (dislexia şi disgrafia)
5.Cauzele deficienței/tulburării de învățare
6.Formele şi manifestările deficienței/tulburării de învățare
7.Rolul stilurilor de învăţare în deficiența/tulburărea de învățare.
8. Tehnici de management privind comportamentul elevilor care prezintă dificultăți/tulburări de învățare
- din învățământul primar, tehnici bazate pe dezvoltarea capacității de interacțiune în vederea evitării
și/sau ameliorări comportamentelor disruptive;
9. Probe de evaluare psihologică (delimitări conceptuale, fişe de evaluare) ( prezentarea
unor probe principale cu modalitate de lucru, aplicare, interpretare, evaluare – aplicaţie practică; exemple
de fişe completate)
10. Fişe de observare a copilului
- fișa manifestări problematice dificultăți/tulburări de învățare
- fişă pentru părinţi
- lista tipurilor şi simptomelor caracteristicilor dificultăţii de învăţare bazate pe lipsa atenţiei, pe dificultăţi
ale percepţiei vizuale, legate de procesarea limbajului, bazate pe inabilităţi în activitatea motorie
11. Tehnici de lucru în ceea ce privește elevii cu dificultăți/tulburări de învățare
12. Construirea unui plan individualizat
13. Familia copilului cu dificultăți/tulburări de învățare -rolul familiei şi implicarea ei în procesul terapeutic
14. Evaluare finală curs
Vă mulțumim și vă așteptăm!

Echipa ACCDU-Phoenix
CONTACT, DETALII:
www.asociatia-phoenix.ro

Preşedinte
Psiholog principal/Supervizor profesional educaţional/Formator
Comăneanu Maria
Email: comaneanu_maria@yahoo.com

Tel.:

0734 21 88 55
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