26 octombrie,
grupă nouă online cu orarul 17.00 - 21.00. Bonus curs de
tehnologia informației, cu aplicații practice despre lucrul cu
platformele online, recomandări și artificii pentru o comunicare
eficientă, atractivă si activă pentru elevi și profesori deopotrivă.
Bună ziua, mai sunt 3 locuri pentru cursul care începe astăzi

Oferta Curs Comunicarea și relaționarea eficientă cu elevii,
acreditat MEN, 25 credite transferabile
Persoane eligibile: Personal didactic de conducere din învăţământul preuniversitar,
inspectori, inspectori adjuncți, directori, directori adjuncți, membrii CEAC/SCIM,
responsabili de comisii metodice din unităţile de învăţământ preuniversitar, membrii ai
acestor comisii.
Cursul este acreditat si furnizat conform Programelor de dezvoltare profesională, conform
art. 244 alin. (5) lit.a), b) şi c) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
OBIECTIVELE GENERALE:
1. Dezvoltarea abilităților și competențelor în comunicarea verbală și
nonverbală eficientă cu elevii
2. Dezvoltarea competențelor de rezolvare a conflictelor în clasa de elevi
3. Dezvoltarea unei atitudini proactive față de noile paradigme privind comunicarea cu
elevii
OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Să identifice mecanismele comunicării eficiente în relația cu clasa de elevi;
2. Să aplice principiile comunicării eficiente în relația cu clasa de elevi;
3. Să identifice factori și bariere în comunicare, în context educațional;
4. Să particularizeze stilurile de comunicare și relaționare în relația cu elevii și cu
cadrele didactice;
5. Să aplice feedback-ul ca mecanism de reglare a procesului de comunicare;
6. Să creeze un climat educațional pozitiv, bazat pe comunicare liberă cu elevii.

COMPETENŢELE GENERALE:
- Competenţe de comunicare. Comunicarea în clasa de elevi
- Mecanismele comunicării eficiente
- Formele comunicării: verbală, nonverbală, paraverbală
- Factori și bariere în comunicare, în context educațional
- Stiluri de comunicare și relaționare pentru cadre didactice și elevi

Preț 650 lei/persoană

Documente necesare înscrierii la curs:

• Formular de înscriere
• Copie act de identitate
• Certificat de naștere
• Diploma studii (minim licență) – să dovedească specialitatea – va apărea identic în
documentele de la curs și în atestatul de participare
• Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
• Adeverința serviciu: funcția, specialitatea (conform diplomei de licență)

Pentru alte detalii, vă invităm să ne contactați, la telefon sau e-mail.
-Sorana
Coordonator Cluj
0753 121 351

