
CURSURI DE FORMARE 

 Profesorii logopezi au participat anul școlar trecut, 2015-2016, la 

 

„ Formarea competențelor de comunicare la copiii 

cu implant cohlear”, organizat de Asociația 

persoanelor cu deficiențe de auz „Ascultă Viața!” 

Sibiu  

 

 

„Parental Support and Family Education on Pupil Achievements”, mobilitatea de formare 

ERASMUS+flux Sevilia (14-18 decembrie 2015) organizată de  „EuroMIND” Sevilla, Spania 

 

 

 

 „Consilierea părinţilor – perspective europene” –„Key Competences in Socio-Cultural  

and Educational Inclusion of Disadvantaged Groups”,  mobilitatea de formare  

ERASMUS+flux Londra ( 7-15 martie 2016), organizată de „Motivated Learning for Everyone” 

 

 



 

 

 

 „Parents&Teachers Strategies for Working Together”, - mobilitate de formare ERASMUS+flux 

Barcelona(17-26 aprilie 2016 ), organizat de „Motivated Learning for Everyone”  

 „Cum îmi simplific munca în comunicare la clasă fără să fiu expert în noile tehnologii”/curs on-

line organizat de „S.C. Matte s Way S.R.L.”/platforma de cursuri on-line „Călin Mateian-

Training” 

  „Curs practic de tehnici creative” organizat de CCD Iași 

 „Modalități de gestionare a colectivelor de elevii cu CES”, organizat de CCD Iași 

 „Ghid de intervenţie pentru un stil de viaţă sănătos”  

  „Formator” organizat de CCD Iași 

 „NLP - practitioner ” curs de formare organizat de   Asociația română de programare 

neurolingvistică  

 Formare în  Psihoterapie Eriksoniană și hipnoză clinică – curs organizat de Asociația 

Română de Hipnoză clinică, relaxare și terapie Eriksoniană 

 „Specificul intervenției psihopedagogice la elevii cu tulburări de comportament ” curs de 

formare organizat de CCD Iași 

 

 

ATELIERE  DE  LUCRU 

 „Schimb de experiențe personale legate de procesul educațional al copilului diagnosticat 

cu autism, integrat în învăţământul de masă” organizat de Asociația Națională pentru 

Copii şi Adulți cu Autism din România (ANCAAR) Iaşi 

 



 „Învăţăm să auzim cu implant cohlear ”- atelier de lucru organizat de Asociația 

persoanelor cu deficiențe de auz „Ascultă Viața!” Sibiu 

 „Adaptarea curriculară în învăţământul special - perspective teoretice şi translare în 

procesul educaţional ” organizat de CCD Iași 

 „Abordări generale și specifice în intervenția educațională asupra copilului dislexic” 

atelier de lucru organizat de CLI-CJRAE Iași 

 

 

 „Module de formare a aptitudinilor esențiale pentru viață în cazul copiilor cu dislexie” 

organizatde I.Ș.J. Iași și C.C.D. Iași 

 

 

                      

 

 „Percepția senzorială în autism” organizat de Fundația Ancora Salvării 



 „Casa învățării” – atelier de lucru organizat cu prilejul evenimentului Săptămâna familiei, 

de către Tester Group, I.Ș.J.Iași și C.J.R.A.E.Iași 

 ,,Competențe cheie socio-culturale și educaționale pentru incluziunea grupurilor 

defavorizate”, din cadrul Proiectului Erasmus + ,,Consilierea părinților-perspective 

europene” organizat de CJRAE și CCD Iași 

 

 SIMPOZIOANE 

 

 Simpozionul Kreatikon  

 Simpozionul „Incluziunea şcolară şi socio-profesională a copiilor cu C.E.S.” 

 Simpozionul Naţional „Creativitate  şi perspectivă  în educaţie  și formare” 

 Simpozionul Internațional ”Disponibilități creative în lume”, Ediția a - VII - a   

 Simpozionul Interjudețean ”Stimularea și recuperarea elevilor cu CES prin activități 

interactive și nonformale”, ediția a – II- a 

 

CONFERINȚE 

 Conferința „Problemele senzorial-perceptive și de comunicare în autism” 

 Conferința „Ai copil. Învață să fii părinte”  

 „Rolul părinților în reabilitarea auditiv-verbală a copiilor cu implant cohlear” – conferință 

organizată de Spitalul de Recuperare 

 Conferința județeană „Zilele învățământului special și special integrat” 

 Conferință regională „Orientări teoretice și 

practic-aplicative privind intervenția 

educațională asupra copilului dislexic/cu 

dificultăți de comunicare–învățare” din cadrul 

Proiectului Erasmus+ „Hidden stars”  

 Conferință națională ,,Perspective europene în 

consilierea părinților”, organizată în cadrul 

Proiectului Erasmus+ ,,Consilierea părinților-perspective europene” 

 „Abordări nosologice în comorbiditățile psihiatrice” conferință organizată de Spitalul de 

Psihiatrie Socola Iaşi 


