CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

Nr. contract parteneriat 562/02.11.2022

„PROFESOR ȘI PĂRINTE AZI”

În atenția cadrelor didactice,
Asociația Proacta EDU din București organizează, în parteneriat cu Casa Corpului
Didactic Mureș, programul de formare continuă „PROFESOR ȘI PĂRINTE AZI”, acreditat
de Ministerul Educației cu 20 de credite transferabile, costul fiind de 350 de lei.
Cursul se va ține online, pe platforma scoala365.ro, având o durată de 80 de ore (43 de
ore online meeting, 37 de ore online), structurate în 6 sesiuni de formare, a câte 14 ore fiecare,
urmate de evaluarea finală.
Programul de formare va fi organizat în limbile română sau maghiară, în funcție de
numărul de cadre didactice înscrise.
Înscrierile se pot face accesând linkul https://forms.gle/7YPU1kk4z7yauo6j6, unde va
trebui să încărcați următoarele documente:
a. copie/poză după C.I.
b. copie/poză după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
c. copie/poză după actul de studiu cu specialitatea
d. adeverință de încadrare de la unitatea de învățământ.
Înscrierile se pot face până la data de 18.11.2022.
Informații suplimentare se pot obține de la responsabilul programului de formare, prof.
metodist KOOS IBOLYA, la adresa de e-mail koos.ibolya@ccdmures.ro sau la numărul de
telefon 0744181095.

Director,
prof. FODOR Alexandru-Iosif

AMBASADOR PROFESOR ȘI PĂRINTE AZI
Informații suplimentare: A. PROGRAM DE FORMARE PROFESOR ȘI PĂRINTE AZI – Acreditat de Ministerul Educației
Naționale și aprobat prin Ordinul M.E.N nr. 3161/13.02.2019
www.profesorsiparinteazi
• Parcurgerea cursului de formare – 80 de ore (43 ore online și 37 ore alocate studiului individual) – 6
.ro
Module
• Absolvirea acestuia – obținerea a 20 de credite transferabile și a Certificatului de absolvire

acreditat de M.E.
• La programul de formare pot participa toate cadrele didactice și persoanele interesate de program,
obținând competențele livrate de curs în viața profesională și personală.

Informații suplimentare: B. AMBASADOR PROFESOR ȘI PĂRINTE AZI
https://profesorsiparinteaz • Continuarea punctului A. (absolvirea programului de formare) pe perioada anului școlar 2022-2023.
i.ro/ambasador/
• Ce va obține: - adeverință de coordonator la nivel de școală;

- invitație la grupuri de lucru pentru elaborarea ghidului Profesor și Părinte AZI, care va
fi avizat ME, lansat și distribuit integral la nivel national;
- invitații ca speaker la conferințe de presă, dezbateri publice, interviuri.

• Ambasadorul este O SINGURĂ PERSOANĂ desemnată de unitatea de învățământ sau de structura din
care face parte.
• Atribuții: să ajute la implementarea Ghidului Profesor și Părinte AZI în unitatea de învățămâmt pe
care o reprezintă, să se implice activ în îmbunătățirea relației școală-familie, să participe la
activitățile menționate mai sus.
• Ambasadorul va primi sprijinul echipei noastre în anul școlar 2022 – 2023, în vederea implementării
procedurilor /recomandărilor din ghid.

FINALIZAREA ÎNSCRIERII
1) Programul Ambasador Profesor și părinte
AZI este susținut de Asociația Proacta EDU,
care va oferi, cât de mult posibil, resursele
și sprijinul pentru fiecare Ambasador
desemnat.
2) Toate activitățile, întâlnirile și
evenimentele care vor avea loc pe
perioada anului școlar 2022-2023, vor fi
facilitate și susținute de Asociația Proacta
EDU și de partenerii noștri.
3) Pentru că este un efort, atât din punct de
vedere organizatoric, cât și din punct de
vedere financiar, există o taxă de înscriere
pentru fiecare cursant, urmând ca aceasta
contribuție să fie utilizată pentru
suținerea Programului Ambasador, în
toate cele specificate mai sus. Datorită
susținerii dumneavoastră personale sau ca
instituție de învățământ: mii de elevi, mii
de familii și mii de cadre didactive vor
beneficia de sprijinul nostru în medierea
relației școală – familie.

Daca ați participat deja la curs și sunteți înscriși în Programul
Ambasador, desemnați de unitatea dumneavoastră de
învățământ, vă rog să informați coordonatorul
dumneavoastră.
Pentru înscriere vă rugăm să accesați link-ul de mai jos:

https://forms.gle/o7qXk6tKQDUWXssF8
Pentru a finaliza procesul de înscriere, este necesar să trimiteți următoarele
documente:
-

copie C.I.;

adeverință unitate de învățământ (este necesar să conțină
funcția, gradul didactic, disciplina și specializarea);
•

-

copie diplomă de licență (în cazul educatorilor /
învățătorilor care nu au diplomă de licență se va transmite
diploma de bacalaureat);
-

copie certificat căsătorie (după caz);
dovada de plată sau dovadă achiziție școală.

• Costul programului este 350 RON și se achită în contul de mai jos
(școlile care au buget ne găsesc pe SEAP):

•

Asociația Proacta EDU

•

Contul: RO19BTRLRONCRT0439034701

•

Banca: Banca Transilvania

•

Cod de Înregistrare Fiscala: 39707695

•

Detalii plată: Curs Profesor și Părinte AZI

Pentru detalii legate de plată & achiziții SICAP/SEAP ne puteți
contacta la:
Telefon:0771.141.767

E-mail: contact@proactadu.ro
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Curs acreditat de Ministerul Educației Naționale și aprobat prin
Ordinul M.E.N nr. 3161/13.02.2019

EDUCATORI

ÎNVĂȚĂTORI

PROFESORI (DIRIGINȚI)

Cui ne adresăm
Programul de formare continuă

Profesor și Părinte AZI
DIRECTORI UNITĂȚI
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CE NE PROPUNEM?
Programul de formare continuă Profesor și Părinte AZI
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CE ÎNVEȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI
Programul de formare continuă Profesor și Părinte AZI
MODUL 1: Identificarea rolurilor unui profesor şi caracteristicilor
specifice fiecărui rol şi elemente de conducere a grupurilor
MODUL 2: Noţiuni despre creşterea şi dezvoltarea copilului. Stadii şi
caracteristici
MODUL 3: Copii cu nevoi speciale: principalele tulburări de învăţare sau
de comportament, provocări şi abordări ale relaţiilor cu părinţii copiilor
cu nevoi speciale educaţionale
MODUL 4: Stiluri de parenting şi implicaţiile acestora asupra
comportamentului elevului şi implicării părinţilor în procesul educaţional
MODUL 5: Situaţii familiale atipice; părinţi divorţaţi, părinte singur,
părinţi adoptivi, bunici sau tutori legali
MODUL 6: Comunicare: elemente, bariere, instrumente şi stiluri de
comunicare

20 DE CREDITE
Programul de formare continuă Profesor și Părinte AZI

Absolvenții cursului vor obține 20 de credite transferabile.

CURSURI ONLINE
Cursurile vor fi susținute și în sistem online, punând la
dispoziția beneficiarilor accesul la o platformă de
profil, materiale de suport și posibilitatea de a
comunica în timp real cu formatorii!

!


ONLINE MEETING: 43 DE ORE
ONLINE: 37 DE ORE

NU PIERZI NICI MĂCAR O SECUNDĂ

INVESTEȘTE ÎN TIMPUL TĂU!
80
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formare
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!


www.proactaedu.ro

DURATA CURSULUI:
Programul de formare continuă Profesor și Părinte AZI

CUM NE ORGANIZĂM

Acest program de formare are o durată de 80 ore
Programul se va desfășura conform reglementărilor
în vigoare (de la data formării grupei)

DURATA CURSULUI:
Programul de formare continuă Profesor și Părinte AZI

CUM NE ORGANIZĂM

Programul este structurat în 6 sesiuni de formare
a câte 14 ore fiecare, urmate de o evaluare finală

FORMATORI LOCALI
Programul de formare continuă Profesor și Părinte AZI
CUM NE ORGANIZĂM

În fiecare județ există formatori locali, care beneficiază de instruire și
experiență vastă! Noi credem că în acest fel putem respecta și
particularitățile fiecărei zone socio-economice a României, răspunzând astfel
realităților și nevoilor fiecărei regiuni.

Scurt istoric:
2020: Lansarea Proiectului Profesor și Părinte AZI, ca un
răspuns la o nevoie reală pentru îmbunătățirea relației părințiprofesori. La eveniment au participat 350 de directori,
inspectori și reprezentanți ai Ministerului Educației, precum și
jurnaliști.

Împreună facem echipă!
Asociația Proacta EDU
Asociația Proacta EDU
este o asociație nonprofit,
din care fac parte specialiști în educație,
psihologie, psihoterapie și sociologie,
care împreună reușesc să dezvolte
programe interdisciplinare, desfășurate
la nivel național.

CONTACT:
Asociația Proacta EDU

www.proactaedu.ro
Email: contact@proactaedu.ro

Facebook: Asociația Proacta EDU
VĂ MULȚUMIM!

