FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
PATOLOGII PSIHIATRICE FRECVENTE ÎN RÂNDUL COPIILOR
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
I. CRITERII
CURRICULARE

Tipul de
program
Public-ţintă
vizat
Justificare
Durata
Locul de
desfășurare
Curriculumul
programului
Scop
Obiective

Activităţi
Competenţe

Planificarea
pe
stagii/Module
tematice-timp
alocat
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Program propus spre avizare M.E.C.
Cadre didactice din învățământul primar și
preșcolar
Asigurarea unui suport pentru cadrele didactice în
vederea sprijinirii copiilor cu C.E.S.
24 de ore
C.C.D. Giurgiu, online
Suport pentru cadrele didactice în vederea
facilitării unui proces educativ cât mai optim
pentru copiii cu deficiențe
-Să proiecteze și să adapteze demersul didactic
pentru lucrul cu elevii cu CES;
-Să utilizeze metode și tehnici adecvate lucrului cu
elevii cu CES.
Joc de rol, studii de caz, demonstrații, expunere,
prezentări PPT, exerciţii teoretice și practice
-Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de
a proiecta și a adapta demersul didactic pentru
lucrul cu elevii cu CES;
-Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de
a utiliza metode și tehnici adecvate lucrului cu
elevii cu CES.
Modulul 1. Cele mai frecvente afecțiuni întâlnite
în rândul copiilor – 4 ore
-autism
-ADHD
-tulburări de învățare și de limbaj
Modulul 2. Procesul educativ în cazul copiilor cu
CES – 4 ore
-normalizarea
-educația integrată
-integrarea
-etica și normalizarea
Modulul 3. Tulburări de limbaj – 8 ore
-prezentarea aparatului fonoarticulator
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Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare
Rezultate

II. RESURSE
UMANE
III. CRITERII
ECONOMICE

IV. ÎNSCRIERE
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Certificare
Formatori

-ce este logopedia?
-etapele terapiei logopedice
-dislalia-cea mai frecventă tulburare de
limbaj; metode și strategii de corectare
Aplicații practice – 6 ore
Evaluare finală – 2 ore
An şcolar 2020-2021
Prezentare portofoliu
Însușirea metodelor de sprijin pentru ajutorarea
copiilor cu C.E.S.
Adeverinţă C.C.D.
Profesor logoped, psiholog clinician, Mihaela
Covțun
1 grupă de 25 de cursanţi

Număr de
cursanţi
planificaţi
Nr. ore de
24 de ore
formare
Costuri
1.750 lei
proiect
Costul
1750 /25 cursanţi/24 ore = 2,91 lei
estimat/
oră/cursant
Coordonator
Director C.C.D., prof. Leontina-Letiția Iancu
Completați online Formularul de înscriere.
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