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Cursurile noastre sunt adaptate pentru a satisface nevoile 
personalului din învăţământul şcolar, universitar şi al adulţilor, atât 
cadrelor didactice, cât şi personalului auxiliar.  Acest lucru se 
datorează faptului că cursurile noastre vizează atât nevoi 
profesionale specifice, cât şi dezvoltarea abilităţilor soft şi a 
competenţelor şi provocărilor transversale. În fiecare an, 
introducem noi cursuri bazate pe tendinţele educaţionale 
inovatoare şi pe feedback-ul participanţilor. În 2018-19 oferim 22 
de cursuri diferite despre TIC şi noile tehnologii, incluziune şi nevoi 
speciale, învăţarea şi diversitatea interculturală, metode de 
predare inovatoare şi abilităţi sociale.  

Personalizam mereu metodele de lucru și programul de formare în 
funcţie de participanți, garantând astfel că cunoștințele dobândite 
sunt relevante și aplicabile în contexte reale. Cursurile noastre 
sunt extrem de pragmatice și interactive, conținutul fiind 
inovator și orientat spre practică, oferind posibilitatea de a 
dezvolta noi competențe alaturi de colegi din mediul didactic 
european. Metodologia noastră se bazează pe formarea 
experimentală, activități de grup, învățarea prin cooperare, 
simulări și schimbul de bune practici, utilizând exemple reale și 
studii de caz.  

Organizăm cursurile noastre în 3 frumoase locaţii ( Bologna şi 

Palermo în Italia, Tenerife în Spania), organizând 50 de sesiuni, 
acoperind astfel aproape fiecare săptămână a anului. Luaţi în 
considerare faptul că pentru grupuri de cel puţin 6-8 participanţi 
putem organiza o sesiune personalizată în limba, cu tema şi locaţia 
pe care o preferaţi. 

Punem un accent special şi pe dimensiunea socială și culturală a 
cursurilor noastre. Suntem îndrăgostiți de cultura italiană și 
suntem bucuroși să oferim cursanţilor oportunitatea de a o 
experimenta. Pe lângă activitățile de curs, organizăm activităţi cu 
caracter socio-cultural pentru participanţii interesați să descopere 
tradițiile și obiceiurile italiene. La cerere, putem organiza vizite 
ghidate în unele dintre cele mai frumoase orașe din Italia 
(Florența, Veneția, Milano, Cefalu...). 

Cursurile noastre sunt create pentru a fi eligibile şi 100% 

acoperite de programul Erasmus+, acestea fiind de calitate şi la 
costuri rezonabile. Cadrele didactice, formatorii, directorii sau 
orice persoana din cadrul personalului didactic şi nedidactic poate 
avea acces la aceste fonduri prin programul Erasmus+. Aceste 
fonduri acoperă taxa de curs, călătoria, transportul şi cazarea.  

INTRODUCERE ÎN CATALOG  
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Institutul de Formare, Inserţie Profesională şi Mobilitate în 
scop Educaţional (IFOM)  este un centru de formare care 
deține o vastă experiență în crearea și implementarea de 
cursuri internaționale de instruire și proiecte de mobilitate 
educațională pentru profesori, personalul din învăţământ și 
studenți, cu sprijinul programelor europene, în special 
Erasmus + și PoWer, implementând peste 150 de proiecte 
Erasmus +. 

IFOM oferă o serie de cursuri de formare inovatoare și 
bazate pe practică, precum și sesiuni  de observare la locul 
de muncă și vizite de studiu pentru profesori, formatori, 
directori și personalul din învăţământ, pentru a-i ajuta să-și 
îmbunătățească competențele și să sporească calitatea 
educației oferite prin dobândirea competențelor transversale 
și cunoștințe specifice privind metode și practici de predare 
inovatoare. În același timp, IFOM organizează experiențe la 
locul de muncă naționale și transnaționale pentru studenți, 
absolvenți, ucenici și șomeri. 

IFOM colaborează îndeaproape cu școli, profesori și studenți 
la nivel regional și național. Unii formatori IFOM lucrează, de 
asemenea, ca profesori în școli locale și organizează 

activități specifice, bazate pe proiecte,  și non-formale pentru 
studenți, astfel încât aceștia să poată aduce cursului 
experiențe concrete și prezenta situaţii reale în sala de clasă, 
bazate pe practica lor. 

IFOM este membru și participă la eTwinning, în special în 
European Corner, folosind în special colțul profesorilor pentru 
a găsi resurse de predare despre cele mai bune practici 
despre şi ale Uniunii Europene. IFOM folosește eTwinning și 
pentru a stabili conexiuni cu profesori și școli, atât la nivel 
italian, cât și european, pentru a găsi evenimente, proiecte și 
parteneri interesanţi. 

IFOM participă în calitate de actor în mai multe rețele 
internaționale, în special în cadrul Coaliției “Digital Skills and 
Jobs”, un parteneriat multipartit lansat de Comisia Europeană 
pentru a răspunde cererii ridicate de competențe digitale în 
Europa, pentru a moderniza educația în UE și pentru a 
valorifica tehnologiile digitale de învăţare. IFOM este membru 
al Alianței europene pentru ucenici, o rețea a Comisiei 
Europene care are ca scop promovarea sistemelor și 
inițiativelor de învățare la locul de muncă din Europa. 

 

Institutul  de Formare,  InserŢ ie  ProfesionalĂ  
Ş i  Mobilitate În scop EducaŢ ional 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Flexibilitate - Având o experiență 
îndelungată în furnizarea de cursuri de 

pregătire a cadrelor didactice, știm cât de 
mult este apreciată flexibilitatea și facem 
tot ce putem pentru a adapta programul, 

precum și aranjamentul practice.  

Suport în aplicare - Susținem partenerii 
noștri Erasmus + în fiecare etapă a 

proiectului și în special în timpul etapei 
de aplicare, oferind sfaturi, precum și 

informaţii despre  rezultatele învățării și 
programele zilnice ale cursurilor noastre. 

Diseminare - datorită activității noastre 
internaționale și a prezenței în mediul 
online, avem o puternică capacitate de 

diseminare și vizibilitate și oferim 
participanților fotografii și un video-

rezumat al fiecărui curs. 

Pasiune și angajament - strălucim 
când vine vorba de angajament, 

pasiune și îngrijire. Noi credem în 
munca noastră și ne place să 

primim, să ne pregătim și să ne 
întâlnim cu cadrele didactice și cu 

personalul educațional. 

Multilanguage - Echipa noastră este compusă din 
experți din toată Europa care vorbesc fluent peste 
10 limbi, putem organiza sesiuni ad-hoc în 10 limbi 

diferite și putem sprijini participanții din toate 
punctele de vedere, inclusiv cel lingvistic. 

Contactele noastre - Vă rugăm să 
ne contactați prin telefon la 

+393808698725, utilizând aplicaţia 
Whstaspp trimiţând mesaje la 

+393284597057 sau prin e-mail la 
staff@ifom.info. 

Valoarea adăugată Erasmus+ - ca partener, IFOM aduce o 
valoare adăugată puternică unui proiect Erasmus+ datorită: 

experienței sale, prezenței sale internaționale (eTwinning, SEG, 
EPALE ...), implicarea sa ca actor în inițiativele și rețelele CE, cât  

și capacităţii de  diseminare și  vizibilitate. 

Certificare - Susținem participanții noștri la certificarea și 
validarea rezultatelor învățării, cu accent special pe 

instrumentele UE cum ar fi certificatul de mobilitate Europass, 
acordul privind mobilitatea și angajamentul de calitate. 

Abordarea noastră și  valorile cheie 
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Strălucim când vine vorba de angajament, pasiune și îngrijire. 
Am fost în străinătate la cursuri de formare și știm de ce au 
nevoie profesorii ca să se simtă îngrijiți. Suntem mândri că 
participanții noștri se simt acasă în timpul cursurilor noastre 
și ne angajăm să-i facem să se simtă confortabil și să 
răspundem nevoilor lor personale, practice și educaționale. 
Sprijinim partenerii noștri în fiecare etapă de aplicare, 
pregătire, monitorizare și evaluare sau în organizarea 
aranjamentelor practice și colectarea tuturor documentelor 
finale. 

Adaptăm cursurile noastre de formare atât la activitatea de 
învățare a participanților, cât și la nevoile lor personale. În 
plus, pe lângă furnizarea formării, pentru a ușura și a spori 
participarea la cursurile noastre de instruire, ne putem ocupa 
de toate aranjamentele practice. Organizăm cazarea şi masa 
participanţilor în același hotel în care se desfăşoară formarea, 
asigurând astfel cel mai bun confort, precum și gestionarea 
eficientă a timpului. Cu formatul nostru all-inclusive, cazarea, 
mesele, transportul local în timpul cursurilor, precum și 
programul cultural sunt oferite de noi și sunt acoperite 
integral de finanțarea Erasmus+. În acest mod, participanții 

trebuie doar să-și organizeze călătoriile și se pot baza pe noi 
pentru toate celelalte aranjamente practice. 

Mai presus de toate, ne place munca noastră și ne bucurăm 
să fim cu cadre didactice și personalul din învăţământ. Veți 
vedea, o veți simți. 

Simțiți-vă îngrijţi, simțiți-vă ca acasă  
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„Cursul în domeniul TIC de la Bologna a reprezentat o 
experiență minunată. Toți formatorii sunt foarte informați și 
de ajutor. Am fost îngrijit în orice mod posibil ". 
- Karin Vedvik, Norway 

"Cursul a fost foarte practic, a fost bine structurat și în acest 
fel a îndeplinit așteptările exigente pe care le au adulții atunci 
când învață. Aștept cu nerăbdare prezentarea mea despre 
curs pe care o voi face acasă.“ 
- Anney Þórunn Þorvaldsdóttir, Iceland 

"A fost fantastic, a fost peste așteptările mele. Mi-a oferit 
unelte pentru a-mi îmbunătăți abilitățile de predare care să-
mi motiveze elevii". 
- Sonia Ferreira, Portugal 

"Așa cum se spune în informațiile despre acest curs, acesta 
este cu adevărat adaptat la nevoile individuale ale 
participanților. Este la îndemână și foarte interactiv, cu scopul 
de a învăța utilizarea de bază a aplicațiilor și a programelor 
introduse". 
- Marija Svircic, Croatia 

"Fiind profesor de aproape treizeci de ani și participând la tot 
felul de cursuri, cursuri de formare și conferinţe, este probabil 
singurul curs la care aş dori ca toţi colegii mei să participe, 
atât pentru temele, cât și pentru competența de care a fost 
dată dovadă". 
- Maria Isabel Vieira Rodrigues, Portugal 

„Recomand foarte mult această instituție de formare. Cursul 
de formare este concentrat foarte bine pe participanți, iar 
conținutul răspunde nevoilor membrilor". 
- Deborah Ryan, Ireland  

„Trainer perfect și pregătire foarte valoroasă. Am învățat 
multe despre mine și sper că îmi va îmbunătăți confortul 
vieții, personal și profesional". 
- Natasza Tchòrz, Poland 

"O mare oportunitate de a ne spori cunoștințele de zi cu zi. 
Nu ezitați să vă conectați. Limba nu este o problemă". 
- Alexandra Gonçalves, Portugal 

 

Ce spun foştii  participanți  
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Integrarea TIC și noua tehnologie 
în învățământ și educație  

Bologna 
25/02/2018 – 03/03/2018 
17/06/2018 – 23/06/2018 
07/10/2018 – 13/10/2018 
17/02/2019 – 23/02/2019 

 

Palermo 
22/07/2018 – 28/07/2018 
01/09/2019 – 07/09/2019 

 
 
 

 Tenerife 
04/11/2018 – 10/11/2018 
13/10/2019 – 19/10/2019 
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În ziua de azi, integrarea Tehnologiei Informațiilor și a 
Comunicațiilor (TIC) în cursuri și formare în general, a devenit o 
metodă populară. Noile tehnologii oferă cadrelor didactice o 
perspectivă largă asupra posibilităților și metodelor de învățare, 
însă acestea nu sunt lipsite de dificultăți. TIC poate deveni o 
adevărată pierdere de timp dacă nu este abordată corect. Prin 
participarea la acest curs profesorii, formatorii și managerii de 
educație vor putea avea o perspectivă nouă asupra metodelor și 
modurilor concrete de a utiliza TIC pentru a promova educația. 
Printr-o abordare practică și o metologie a învățării prin practică 
(learn by doing), participanții vor dobândi abilități pe care le vor 
putea utiliza apoi în sala de clasă. 

Acest curs structurat le permite participanților să își 
îmbunătățească competențele TIC într-o manieră practică și 
concretă împreună cu alți traineri și participanți. Cursul are o 
abordare flexibilă, în vederea adaptării rezultatelor învățării la 
nevoile și profilul TIC al participanților.  

Datorită acestui curs, participanții vor: 

 

 Asimila cunoştinţe referitoare la cele mai importante 
tehnologii și despre cum se interegrează TIC în educație; 

 Învăța cum să proiecteze o pagină web sau un blog; 

 Învăța cum să utilizeze serviciile “cloud” pentru activitățile 
colaborative; 

 Învăța cum să creeze conținut media și să utilizeze social 
media pentru scopuri educaționale; 

 Învăța conceptele de bază în privința creării unei platforme e-
learning; 

 Învăța să utilizeze uneltele TIC cu scopul de a trezi interesul și 
motivația elevilor; 

 Avea o nouă perspectivă asupra uneltelor TIC și a noilor 
metode de a le integra în învățământ; 

 Împărtăși cele mai bune practici și experiențe cu alți 
participanți din alte țări europene. 

 
 

I n t e g r a r e a  T I C  ș i  n o u a  t e h n o l o g i e  î n  î n v ă ț ă m â n t  ș i  e d u c a ț i e   

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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cum sa profităm de tehnologia 
modernă şi social media în sala de 

clasă 

Bologna 
17/06/2018 – 23/06/2018 
17/02/2019 – 23/02/2019 
14/07/2019 – 20/07/2019 

 

Tenerife 
04/11/2018 – 10/11/2018 
13/10/2019 – 19/10/2019 
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În ziua de astăzi – chit că ne place sau nu – social media joacă un 
rol important în societatea noastră. Rețelele sociale oferă o gamă 
largă de noi posibilități și unelte, însă nu sunt lipsite de dificultăți. 
Tehnologia modernă poate fi o adevărată pierdere de timp dacă 
nu e stăpânită și/sau utilizată corect. Utilizând metodologia 
învățării prin practică, participanții vor dezvolta competențe 
concrete legate de integrarea rețelelor sociale în procesul de 
predare şi formare. Prin participarea la aceste cursuri, 
participanții își vor putea crea o nouă perspectivă asupra 
modurilor prin care educația poate fi promovată.  

Acest curs structurat oferă participanților posibilitatea de a-și 
îmbunătăți abilitățile practice în domeniul TIC printr-o metodă 
specifică. Împreună cu alți participanți și traineri din toată 
Europa, vor putea să se intoarca în ţara de origine  cu idei noi 
asupra educației, iar apoi vor putea împărtăși experiențele lor. 

Cursul are o abordare flexibilă, în vederea adaptării rezultatelor 

învăţării la nevoile şi profilul TIC al participanţilor.  

Graţie acestui curs, participanții vor : 

 Deveni familiarizați cu cele mai potrivite rețele sociale 
(Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Instagram, YouTube..) 
și modalitatea de integrare a acestora în mediul educațional; 

 Învăța să construiască o comunitate pe Facebook; 

 Învăța să administreze o pagină de Twitter; 

 Învăța să creeze o pancardă a educației cu Pinterest; 

 Învăța să creeze un video simplu, iar apoi să iî încarce pe 
YouTube; 

 Împărtăși cele mai bune practici și experiențe cu alți 
participanți din alte țări europene. 

c u m  s a  p r o f i t ă m  d e  t e h n o l o g i a  m o d e r n ă  ș i  s o c i a l  m e d i a  î n  c l a s ă  

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Învață cum să creezi o platformă e-
learning și o pagină web într-o 

săptămână  

Bologna 
25/02/2018 – 03/03/2018 
07/10/2018 – 13/10/2018 
14/07/2019 – 20/07/2019 

 

Palermo 
22/07/2018 – 28/07/2018 
01/09/2019 – 07/09/2019 

 
  

Tenerife 
04/11/2018 – 10/11/2018 

 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
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În prezent, popularitatea integrării TIC în procesul de predare şi 
formare este în continuă creștere. Există numeroase instrumente 
precum e-learning și web design, ce reprezintă adevărate 
oportunităţi, însă toate acestea vin cu un anumit nivel de 
dificultate. Platformele precum Moodle, Edmodo, Weebly pot fi o 
pierdere de timp dacă nu sunt stăpânite bine. Participanții acestui 
curs vor învăța să creeze o pagină web și o platformă e-learning 
cu scop educațional. Prin metodologia învățării, participanții vor 
crea prima lor platformă e-learning și prima lor pagină web chiar 
în timpul cursului de formare.  

Acest curs va îndruma participanții prin etapele de bază în 
vederea creării unei pagini web, a dezvoltării unui site, cât şi 
privind integrarea Moodle sau Edmodo în parcursul educațional. 
La sfârșitul acestei pregătiri, fiecare participant va crea propria sa 
pagină web și spațiu e-learning.  

 

Datorită acestui curs, participanții vor: 

 Învăța să creeze cu uşurinţă o pagină web captivantă utilizând 
Weebly, Wix sau Wordpress; 

 Învăța cum să utilizeze Moodle sau Edmodo pentru a crea o 
pagină e-learning; 

 Învăța să ofere educației o nouă perspectivă și cum să 
sporească motivația în rândul elevilor sau a cursanţilor 
utilizând tehnologia modernă; 

 Învăța să îmbine învățarea mixtă, cea fața în față împreună cu 
utilizarea tehnologiei; 

 Îmbunătăți competențele TIC și cunoștințele asupra 
platformelor e-learning și învățării mixte; 

 Împărtăși cele mai bune practici și experiențe cu alți 
participanți din alte țări europene. 

I n v a ţ ă  C u m  s ă  c r e e z i  o  p l a t f o r m ă  e - l e a r n i n g  ș i  o  p a g i n ă  w e b  

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Diversitate şi interculturalitate în 
sala de clasă 

Bologna 
22/04/2018 – 28/04/2018 
24/06/2018 – 30/06/2018 
16/09/2018 – 22/09/2018 
09/12/2018 – 15/12/2018 

 
10/02/2019 – 16/02/2019 
12/05/2019 – 18/05/2019 
15/09/2019 – 21/09/2019 
08/12/2019 – 14/12/2019 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
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Europa a avut mereu un rol important în economia, politica și 
istoria globală. Astăzi, Europa nu este doar o locație geografică, ci 
și o conglomerare de instituții, culturi și limbi diferite ce cuprind 
Uniunea Europeană. În ultimii ani, Europa a avut o serie de 
dificultăți și schimbări din cauza crizei economice și tendințelor 
migratorii, euroscepticismului și evenimentelor majore precum 
Brexit. Tinerii europeni ce se îndreaptă spre un viitor nesigur 
decid să părăsească Europa în căutarea unei noi oportunități 
dincolo de sfera europeană. În același timp, milioane de familii și 
indivizi trec granițele europene, fugind de zonele de conflict în 
căutarea unui viitor mai strălucit. 

Sistemele de educație europene s-au confruntat cu numeroase 
dificultăți în a răspunde nevoilor societății în continuă schimbare 
și se confruntă cu o nouă generație de tineri ce sunt din ce în ce 
mai multiculturali, mai înclinați spre tehnologie și influențați de 
efectele globalizării.  

Acest curs are ca scop ajutarea profesorilor în privința 

conștientizării culturale în timp ce le sunt oferite metode și noi 
abordări pentru a putea furniza informații unui grup de studenți 
etnic divers și multicultural: 

Datorită acestui curs, pariticipanții vor : 

 Confrunta stereotipuri și prejudicii personale, în timp ce îşi 
vor dezvolta sensibilitatea culturală; 

 Identifica mecanisme de asuprire inerentă în instituțiile 
publice și cum afectează dinamica sălii de clasă; 

 Explora diferite puncte de vedere prin participarea la exerciții 
de simulare și povestiri; 

 Învăța noi abordării ale educație ce pot fi aplicate unei clase 
multiculturale; 

 Împărtăși cele mai bune practici și experiențe cu alți 
participanți și traineri. 

D i v e r s i t a t e  ș i  i n t e r c u l t u r a l i t a t e  î n  s a l a  d e  c l a s ă  

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Prevenirea și combaterea 

abandonului școlar timpuriu 

Bologna 
17/02/2019 – 23/02/2019 
24/02/2019 – 02/03/2019 
24/11/2019 – 30/11/2019 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
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Abandonul şcolar timpuriu este direct legat de șomaj, excluziune 
socială și sărăcie. Problemele personale sau familiale, dificultățile 
de învățare, o situație social-economică dificilă sunt factori care 
influențează elevii să renunțe prematur la școală, împreună cu 
metodele pedagogice, conducerea și climatul şcolar și relația 
profesor-elev. Astăzi este mai mult decât important să lucrăm la 
acești factori pentru a preveni abandonul şcolar. 

Deoarece nu există un singur motiv pentru părăsirea timpurie a 
școlii, nu există răspunsuri ușoare și este necesară o abordare 
holistică. În timpul cursului, participanții vor învăța să identifice 
cauzele acesteia, cât și diferitele abordări pe care le vor putea  
pune în aplicare pentru a le aborda.Politicile de reducere a 
părăsirii timpurii a școlii trebuie să abordeze o serie de elemente 
declanșatoare și să combine educația și politica socială, munca în 
domeniul tineretului și aspecte legate de sănătate, cum ar fi 
consumul de droguri sau probleme psihice și emoționale. Acest 
curs își propune să ofere cadrelor didactice, directorilor și 
personalului didactic cunoștințe, instrumente și metode pentru 
prevenirea și abordarea abandonului şcolar timpuriu. 

Datorită acestui curs, participanții vor: 

 Înțelege cauzele și efectele abandonului şcolar timpuriu, 
precum și tendințele europene relevante; 

 Familiariza cu elementele cheie și tendințele în creștere 
legate de TIC și învățarea bazată pe proiecte 

 Afla cum să stimuleze studenții și să-i motiveze prin metode 
pedagogice interactive și participative; 

 Afla cum să conducă și să furnizeze ateliere de lucru 
experimentale, activități de simulare și proiecte digitale 
pentru a lupta împotriva abandonului şcolar; 

 Afla cum să implice părinţii și părțile interesate pentru a 
aborda problema abandonului şcolar timpuriu într-un mod 
mai eficient; 

 Afla despre dinamica stresului și cum pot conduce  activități 
simple de relaxare și vizualizare pentru a ușura anxietatea 
studenților. 

P r e v e n i r e a  ș i  c o m b a t e r e a  a b a n d o n u l u i  ș c o l a r  t i m p u r i u  

Pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Diversitatea în clasă: predarea 
toleranţei şi depăşirea 

prejudecăţilor şi a discriminării  

Bologna 
18/11/2018 – 24/11/2018  
28/04/2019 –  04/05/2019 
10/11/2019 – 16/11/2019 

 
 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
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Cursul "Diversitatea în clasă" explorează principalele provocări și 

strategii legate de abordarea diversității în mediul școlar și de 

promovarea toleranței. În calitate de cadre didactice și de 

personal din domeniul învăţământului, întotdeauna ne propunem 

ca elevul nostru să aibă succes, să aibă cunoștințele, aptitudinile 

și atitudinea potrivite pentru a-și găsi locul cel mai potrivit în 

societatea în care trăim. Societatea noastră modernă este extrem 

de diversificată și multiculturală , promovarea diversității și a 

toleranței în clasă a devenit un obiectiv crucial pentru cadrele 

didactice, școala și educația adulţilor. 

Construirea unor personaje empatice și deschise care să accepte 

diversitatea poate avea un impact real pentru cursanți și pentru 

întreaga societate. Participând la acest curs, profesorii și 

personalul  educațional vor împărtăși și discuta despre provocări, 

bune practici și strategii privind promovarea toleranței și 

recunoașterea și sărbătorirea diversității în sala de clasă. 

 

 

Datorită acestui curs participanții vor : 

 Familiariza cu provocările și preocupările cheie în 
recunoașterea și promovarea diversității; 

 Distribui și discuta exemple, idei și instrumente concrete 
pentru a inspira și sprijini profesorii în planificarea lecţiilor; 

 Afla cum se poate confrunta cu stereotipurile și prejudecățile 
personale, dezvoltând sensibilitate culturală și toleranţă; 

 Explora diferite puncte de vedere prin participarea exercițiilor 
de simulare și a povestirilor; 

 Învăța noi metode și instrumente de predare care pot fi 
aplicate pentru a promova diversitatea și toleranța în sala de 
clasă; 

 Schimba bune practici și discuta provocări cu colegii şi 
formatorii de curs. 

 

D i v e r s i t a t e a  î n  c l a s ă :  p r e d a r e a  t o l e r a n ţ e i  ş i  d e p ă ş i r e a  a  d i s c r i m i n ă r i i   

Pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Nevoi speciale și educație 

incluzivă, experiența italiană de 
depășire a segregării 

 
Bologna  

25/11/2018 – 01/12/2018 
31/03/2019 – 06/04/2019 
06/10/2019 – 12/10/2019 

  
 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
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"Educația incluzivă nu este un supliment opțional; este o 
necesitate de bază, a declarat Androulla Vassiliou, Comisar 
European pentru Educație, Cultură, Multilingvism și Tineret. 
Statisticile au demonstrat că elevii cu dizabilități de învățare din 
școlile segregate care satisfac nevoi educaționale speciale au 
tendinţa de a abandona şcoala sau de a avea mai puține 
oportunități la intrarea pe piața muncii. 

Includerea elevilor cu nevoi speciale în școlile de masă este un 
obiectiv important, iar Italia a fost un pionier în acest domeniu și 
cu doar 0,01% dintre elevii cu nevoi speciale în școlile segregate 
conduce țările UE în domeniul educației incluzive. 

Participând la acest curs profesorii și personalul educațional vor 
cunoaște și analiza modelul italian care discută strategii, metode 
de lucru și abordări pentru a combate segregarea studenților cu 
nevoi speciale și pentru a-i include în învățământul principal. 

 

 

Datorită acestui curs participanții vor : 

 Cunoaşte principiile cheie, beneficiile și valorile educației 
incluzive; 

 Afla despre modelul italian de educație incluzivă de depășire 
a segregării și despre includerea studenților cu nevoi speciale 
în educaţia obişnuită; 

 Familiariza cu instrumentele și platformele TIC care susțin și 
ușurează procesul de învățare al studenților cu nevoi 
speciale; 

 Cunoaşte și discuta strategii de predare și activități practice 
pentru a promova participarea și pentru a spori învățarea; 

 Descoperi puterea implicării și a educației de la egal la egal; 

 Vizita școli și instituții italiene din domeniul educației și 
schimburilor incluzive. 

 

N e v o i  s p e c i a l e  ș i  e d u c a ț i e  i n c l u z i v ă ,  e x p e r i e n ț a  i t a l i a n ă  

Pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Cum să opriți hărțuirea și 

hărțuirea CIBERNETICĂ în școli 
 

Bologna 
24/03/2019 – 30/03/2019 
04/08/2019 – 10/08/2019 
27/10/2019 – 02/11/2019 
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Infracțiunile de agresiune, fie ele virtuale sau față în față, au 
efecte negative nu numai asupra victimelor și supraviețuitorilor, ci 
și asupra bătăușilor. Acestea lasă cicatrici care nu se pot vindeca 
în mod corespunzător și care vor schimba viața celor care se 
confrută cu această situaţie. Deși accentul pe tema hărţuirii și a 
hărţuirii cibernetice este puternic, oamenii încă se întreabă 
"Acum, ce vom face cu adevărat?". 

În acest curs participanții vor reflecta asupra impactului pe care îl 
au comportamentele de hărțuire și a hărțuirii cibernetice și care 
sunt pașii concreți care pot fi întreprinși pentru a o nu numai 
opri, ci și a o împiedica. Acest curs structurat vizează creșterea 
gradului de conștientizare a participanților cu privire la fenomen, 
dobândirea de metode și instrumente pentru construirea unui 
mediu pozitiv în școală și în clasă și planificarea strategiilor și 
politicilor pe termen lung care să se aplice pentru prevenirea și 
reducerea hărţuirii și a hărţuirii cibernetice în școli. Scopul 
general al acestui curs este de a promova excelența în educație 
prin dotarea cadrelor didactice și managerilor școlari cu 

cunoștințele și competențele necesare pentru a preveni în mod 
eficient toate tipurile de agresiune în educație și în școli. 

Datorită acestui curs participanții vor:  

 Dobândi o mai bună înțelegere a diverselor forme de hărţuire 
și de cunoaștere mai profundă a impactului, a factorilor de 
risc și a efectelor pe termen lung asupra victimelor și torturii; 

 Învăța cum să construiască un mediu pozitiv în clasă și să 
dezvolte învățarea socială și emoțională; 

 Afla cum să dezvolte și să aplice un plan de politică școlară 
privind abordarea și prevenirea hărţuirii la școală; 

 Explora și discuta linia fină dintre comportamentul legal și 
ilegal și modul de identificare a conduitelor de hărţuire; 

 Schimba bune practici și discuta provocările cu colegii și cu 
formatorii de curs despre cum să reducă agresiunea în școli. 

C u m  s ă  o p r i ț i  h ă r ț u i r e a  ș i  h ă r ț u i r e a  C I B E R N E T I C Ă  î n  ș c o l i  

Pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Metode de predare inovatoare 
pentru PROFESORI ŞI PERSONALUL DIN 

DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞCOLAR 

Bologna 
09/09/2018 - 15/09/2018 
20/01/2019 – 26/01/2019 
11/08/2019 – 17/08/2019  

  

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Folosirea metodelor inovatoare de predare este o abilitate 
crucială pentru cadrele didactice și personalul din învăţământ. 
Cercetarea științifică a demonstrat că metodele și abordările de 
predare inovatoare pot spori semnificativ procesul de învățare a 
studenților. Inovarea strategiilor noastre de predare nu este o 
operă ușoară. Poate fi înfricoșător deoarece, la fel ca și în cazul 
studenților noștri, ne scoate din zona noastră de confort într-o 
poziție în care putem să nu reușim. Cu toate acestea, 
experimentând noi metode și strategii, putem îmbunătăți 
implicarea și realizarea elevilor și este un avantaj pentru studenți 
și profesori. Acest curs permite participanților să cunoască, să 
experimenteze și să practice cele mai relevante metode de 
predare inovatoare - cum ar fi învățarea bazată pe proiecte, 
educația non-formală, învățarea contextuală, educația în aer liber 
– discutând și schimbând bune practici și experiență cu colegii 
europeni şi personal din domeniul învăţământului. Scopul general 
al acestui curs este de a promova excelența și inovația în 
educație, prin împuternicirea și inspirarea cadrelor didactice în 
utilizarea metodelor de predare inovatoare. 

Datorită acestui curs participanții vor: 

 Obțineți o prezentare generală a metodelor inovatoare de 
predare inovatoare și a beneficiilor acestora pentru procesul 
de învățare a elevilor; 

 Familiariza cu principiile și componentele cheie ale învățării 
bazate pe proiect; 

 Afla cum să creeze, să pregătească și să furnizeze activități 
interactive de învățare non-formală; 

 Afla cum să utilizeze educația în aer liber pentru dezvoltarea 
personală, socială și relațională; 

 Familiariza cu principiul cheie al învățării contextuale; 

 Cunoaşte și vor practica cele mai relevante metode de 
predare într-un mediu internațional inspirator, cu sprijinul 
formatorilor de cursuri. 

M e t o d e  d e  p r e d a r e  i n o v a t o a r e  p e n t r u  P R O F E S O R I  Ş I  P E R S O N A L U L  

Pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Aplicarea educației non-formale în 
școli și Instituţii de învăţământ 

pentru adulți 

 
Bologna 

29/04/2018 – 05/05/2018 
01/07/2018 – 07/07/2018 
16/09/2018 – 22/09/2018 
27/01/2019 – 02/02/2019 

 

 
 

05/05/2019 – 11/05/2019 
29/09/2019 – 05/10/2019 

 
 
 

 
Tenerife 

11/11/2018 – 17/11/2018 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Gândește dincolo de “pereții de caramidă” ai școlii tradiționale 

când vine vorba despre educație și prevenirea abandonului școlar. 

La nivel european este prezentă o tendință ce promovează 

educația non-formală și cea informală, cat și metode de lucru 

non-formale în mediul școlar tradițional. 

În acest curs vei descoperi diferențele dintre fiecare tip de 

învăţare și tendințele emergente pentru a motiva studenții, dar 

mai presus de toate vei stăpâni anumite activități non-formale și 

metode de lucru, ce le vei putea utiliza în sala de clasă.  

Acest curs are ca scop îndrumarea participanților către 

posibilitățile oferite de tendințele emergente ce integrează 

metodele de lucru non-formale în parcursul educației formale și 

înzestrarea profesorilor cu cunoştinţele necesare pentru a putea 

aplica educația non-formală în școli. 

 

Datorită acestui curs, participanții vor: 

 Dezvolta o înțelegere sporită cu privire la diferențele dintre 

educația formală, non-formală și cea informală, în același 

timp învâțând și principiile de bază ale educației non-formale; 

 Învăța mai multe despre tendințele emergente de a integra 

metodele de lucru non-formale în căile educației formale; 

 Vor exersa și vor aduce surplusul practic la activitățile non-

formale și vor transpune metodele de lucru în practică. 

 Împărtăși cele mai bune practici și experiențe cu alți 

participanți din alte țări europene; 

 Relaționa cu indivizi și organizații ce lucrează în domeniul 

educației din toată Europa prin cooperare zilnică și activități 

de lucru în echipă.  

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  

A p l i c a r e a  e d u c a ț i e i  n o n - f o r m a l e  î n  ș c o l i  
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Când școala și piața muncii se 
unesc: Educație duală și formare 

la locul de muncă 

Bologna 
04/03/2018 – 10/03/2018 
18/11/2018 – 24/11/2018 
03/03/2019 – 09/03/2019 
17/11/2019 – 23/11/2019 

 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Într-o lume în care șomajul lovește prin lipsa de coordonare 
dintre competențele disponibile şi nevoile prezente pe piaţa 
muncii, educația duală poate fi un pod peste ape tulburi. Atât 
în comunicarea “Regândirea Educației”, cât şi în comunicarea din 
2013 legata de șomajul în rândul tinerilor, Comisia Europeană a 
solicitat statelor membre să-și intensifice eforturile în 
promovarea formării la locul de muncă, inclusiv a stagiilor de 
calitate, de ucenicie și sisteme duale. Mai multe țări europene, 
printre care Italia, au pus în aplicare reforme importante pentru a 
sprijini învățarea la locul de muncă. Participanții vor face 
cunoștință cu conceptele de bază și tendințele legate de educație 
duală și vor învăța despre strategii concrete și despre cele mai 
bune practici pentru a integra învățarea bazată pe muncă în 
filiere de învățământ. Participanții vor vizita și relaționa cu școlile 
și companiile ce sunt active în domeniul învățării practice. 

Acest curs permite participanților să își îmbunătățească 
cunoștiințele și competențele asociate învățării practice și 
sistemelor de educație duală. 

Datorită acestui curs, participanții vor : 

 Înțelege conceptele de bază ale învățării practice și ale 
sistemelor de educație duală; 

 Obține informații concrete asupra implementării sistemelor 
de educație duală și despre organizațiile ce se ocupă de 
aceste proiecte; 

 Familiariza cu posibilitățile de finanțare oferite de proiectul 
Erasmus+ pentru a putea sprijini proiectele de mobilitate; 

 Întâlni profesori, mentori, studenți și consilieri de carieră ce 
au participat la perioada implementării învățării practice; 

 Împărtăși cele mai bune practici și experiențe cu alți 
participanți și formatori; 

 Vizita și relaționa cu școli și companii italiene active în 
domeniul învățării practice. 

E d u c a ț i e  d u a l ă  ș i  f o r m a r e  l a  l o c u l  d e  m u n c ă  

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Predarea antreprenoriatului și 
leadership-ului la școală 

Bologna 
06/05/2018 – 12/05/2018 
28/10/2018 – 03/11/2018 
21/07/2019 – 27/07/2019 
03/11/2019 – 09/11/2019 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Antreprenoriatul este un proces dinamic de viziune, schimbare, 
precum și de creaţie în scopul gasirii unor idei noi și soluții 
inventive. În prezent, este esențial ca cursanţii să dezvolte o stare 
de spirit antreprenorială, precum și abilități de conducere, iar 
educația poate juca un rol major în această dinamică. Se explică 
astfel tendința de creștere a predării antreprenoriatului, gândirii 
creative și de conducere la școală. Luand parte la acest curs, 
participanții vor înțelege elementele cheie și principiile ce țin de 
educația antreprenorială și de leadership și vor dobândi metode 
de lucru concrete, activități de învățare și jocuri didactice pe care 
vor fi capabili să le integreze în cursul lor și sa le aplice în clasă. 

Obiectivul acestui curs este de a-i înzestra pe participanți cu 
cunoștințele necesare pentru a preda un curs de antrepenoriat 
sau leadership într-o școală vocațională. Vor învăța să-l integreze 
în activitățile de învățare și să încurajeze o mentalitate 
antreprenorială și asertivă în cursurile curente.  

 

Datorită acestui curs, participanții vor : 

 Fi familiarizați cu elementele cheie și noile tendințe cu privire 
la antreprenoriat și leadership în educație; 

 Învăța cum să utilizeze activități de învățare și jocuri didactice 
pentru a dezvolta mentalitatea antreprenorială și atitudinea 
hotărâtă; 

 Învăța să stimuleze motivația studenților, prin urmare a le 
dezvolta înclinarea antreprenorială și stima de sine; 

 Învăța să conducă și să creeze ateliere experimentale, să 
creeze activități de simulare și proiecte interactive care să 
încurajeze înclinarea antreprenorială și caracterul de 
conducere; 

 Cunoaște studii de caz ce vor putea fi utilizate și vor fi 
integrate în cursuri. Vor discuta cu colegii si cu formatorii 
despre cele mai bune practici și despre dificultățile 
întâmpinate.  

P r e d a r e a  a n t r e p r e n o r i a t u l u i  ș i  l e a d e r s h i p - u l u i  l a  ș c o a l ă   

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Introducerea educației bazată pe 
Proiecte în sala de clasă 

Bologna 
29/04/2018 – 05/05/2018 
21/10/2018 – 27/10/2018 
07/04/2019 – 13/04/2019 
17/11/2019 – 23/11/2019 

 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
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Erasmustrainingcourses.com  

Acest curs sprijină cadrele didactice în a avea o abordare 
pedagogică inovativă pentru a permite educației bazate pe 
proiect (Project Based Learning - PBL) să fie aplicată și în sala de 
clasă. Foarte interactiv și bazat pe practică, acest curs are 
obictivul de a oferi o perspectivă pentru a inspira și sprijini 
formatorii în pregătirea cursurilor.   

Acest curs se orientează spre trei provocări pentru 
implementarea PBL: cum să stabilești o colaborare eficientă între 
elevi, cum să facilitezi conducerea activităților de către aceştia și 
în final cum să stabilești PBL în sala de clasă. 

Obiectivul acestui curs este de a oferi profesorilor metode și idei 
necesare pentru a planifica și implementa PBL cu succes în sala 
de clasă. Obiectivul general al acestui curs este de a încuraja 
excelența în educație prin împuternicirea profesorilor, 
formatorilor, directorilor și a altor cadre didactice de a 
implementa activitățile PBL în timp ce împărtășesc experiențele 
cu ceilalți colegi și profesori din toată Europa. Prin urmare, obţin 
și o perspectivă generală asupra sistemului de educație în Europa. 

 

Gratie acestui curs, participanții vor: 

 Fi familiarizați cu elementele cheie și tendințele legate de 
PBL; 

 Învăța să utilizeze metode de planificare a proiectelor şi a 
bazelor de date online pentru a putea proiecta activitățile; 

 Învăța cum să motiveze studenții in stabilirea unei cooperari 
eficiente și să dezvolte abilități de rezolvare a problemelor și 
sa ajute la creşterea stimei de sine a elevilor; 

 Învăța să conducă și să creeze ateliere experimentale, să 
creeze activități de simulare și proiecte interactive care să 
încurajeze înclinarea antreprenorială și spiritul de conducere; 

 Cunoaște studii de caz ce vor putea fi aplicate în situații reale; 

 Împărtăși cele mai bune practici și experiențe cu alți 
participanți. 

I n t r o d u c e r e a  e d u c a ț i e i  b a z a t ă  p e  p r o i e c t e  î n  s a l a  d e  c l a s ă  
 

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Educația în aer liber: un nou mod 

de predare și învățare 

Bologna 
30/09/2018 - 06/10/2018 
23/06/2019 - 29/06/2019 

 29/09/2019 - 05/10/2019  

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Educația în aer liber este în creștere în Europa şi există  o tendință 
emergentă de integrare a activităților de învățare în aer liber în 
educația formală și aducerea în interior a spaţiului exterior. 
Educația în aer liber nu numai că ajută studenții să intre în acord 
cu împrejurimile lor și a le câștigă aprecierea pentru lumea 
naturală, dar joacă, de asemenea, un rol important în a aduce 
ceea ce învață în clasă în viața reală prin aplicare și observație și 
contribuie în mare măsură la propria lor dezvoltare sociala.  

Acest curs este conceput pentru a oferi cadrelor didactice și 
personalului din învăţământ instrumente de bază pentru a 
conduce o serie de exerciții și provocări de grup, jocuri de 
rezolvare a problemelor, activități experimentale în natură, în 
școli, în parcuri locale și în mediul urban. Scopul general al acestui 
curs este de a stimula excelența și inovarea în educație prin 
dotarea cadrelor didactice și a personalului din învăţământ cu 
cunoștințe și abilități de bază pentru integrarea activităților de 
educație în aer liber în programele lor de educație. 

 

Datorită acestui curs participanții vor:  

 Familiariza cu elementele-cheie, principiile și tendințele în 
creștere legate de educația predată în aer liber şi în afara sălii 
de clasă; 

 Afla cum poată proiecta, planifica și oferi activități de 
educație inspirată în aer liber; 

 Experimenta și practica metode și abordări de lucru în 
domeniul mediului și al educației în aer liber; 

 Cunoaşte și experimenta activități practice și jocuri de grup 
care ar putea fi utilizate și integrate într-un curs real; 

 Afla cum să utilizeze educația în aer liber pentru dezvoltarea 
personală, socială și relațională; 

 Schimba cele mai bune practici și împărtăși experiențe cu 
cadrele didactice și cu personalul din învățământul din 
întreaga Europă. 

E d u c a ț i a  î n  a e r  l i b e r :  u n  n o u  m o d  d e  p r e d a r e  ș i  î n v ă ț a r e  

Pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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SESIUNI PLANIFICATE 2018-19 
 
 
 
 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Discursul public, abilități de 
prezentare pentru personalul din 

domeniul educaţiei  

Bologna 
15/07/2018 – 21/057/2018 
30/06/2019 – 06/07/2019 

 
 
  

Palermo 
02/09/2018 – 08/09/2018 
04/08/2019 – 10/08/2019 

  
 
 

Tenerife 
10/03/2018 – 16/03/2018 

 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Discursul public și abilitățile de comunicare sunt indispensabile 
pentru cadrele didactice, formatorii și personalul din domeniul 
educaţiei. Discursul public este procesul de realizare a unei 
prezentări sau vorbire în fața unei public, într-o manieră 
elaborată cu scopul de a-l influența sau de a-l informa. Ca orice 
proces, poate fi învățat și îmbunătățit. Pe de altă parte, este 
adevărat că există oameni cu aceste abilități înăscute, însă cu toții 
trebuie să le perfecţionăm. Prin participarea la acest curs, 
cursanţii vor învăța cum să își structureze eficient un discurs sau o 
prezentare, cum să asculte, să intrige publicul și să primeasca 
feedback bazat pe competențele profesionale și nevoile 
personale. 

Acest curs țintește să îmbunătățească abilitățile practice ale 
participanților de a construi și furniza discursuri și prezentări 
publice eficiente. Obiectivul general al acestui curs este de a 
promova excelența în educație prin încurajarea profesorilor, a 
formatorilor, directorilor și altor membri ai personalului de 

educație de a comunica mai eficient 

Datorită acestui curs, participanții vor : 

 Dobândi cunoștințe și informații practice despre vorbirea în 
public, tehnici de comunicare și stiluri de învățare; 

 Învăța cum să structureze și să planifice o prezentare în mod 
eficient, cum să își asculte audiența, dar să o și intrige; 

 Avea șansa de a-și practica și de a îmbunătăți abilităţile de 
vorbire în public și cele de comunicare într-un mediu pozitiv 
și susținător. 

 Primi îndrumare personalizată și păreri cu privire la 
îmbunătățirea comunicării; 

 Învăța cele mai bune practici și sfaturi esențiale si concrete 
legate de livrarea de discursuri şi prezentări publice eficiente. 

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  

D i s c u r s u l  p u b l i c ,  a b i l i t ă ț i  d e  p r e z e n t a r e  p e n t r u  p e r s o n a l u l  e d u c a ţ i O N A L  
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SESIUNI PLANIFICATE 2018-19 
 
 
 
 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Competenţe şi Abilități sociale 
pentru profesori, formatori şi 

personalul educaţional 

Bologna 
06/05/2018 – 12/05/2018 
15/07/2018 – 21/07/2018 
28/10/2018 – 03/11/2018 
30/06/2019 – 06/07/2019 
03/11/2019 – 09/11/2019 

  

Palermo 
02/09/2018 – 08/09/2018 
04/08/2019 – 10/08/2019 

  
 
 
 

Tenerife 
11/03/2018 – 17/03/2018 
10/03/2019- 16/03/2019 

 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Numeroase studii și cercetări au demonstrat modul în care 

competenţele si abilitățile interpersonale sunt strâns legate de 

succes.  

Acest lucru este evident în special în sectorul educației in care 

competenţe precum abilitățile de comunicare, obiceiurile 

(personale), administrarea unei echipe și abilitățile de conducere 

sunt mai relevante decât în alte sectoare.  

Abilitățile interpersonale sunt în contrast cu abilitățile tehnice, ce 

sunt mai ușor de apreciat, dar nu sunt mai puțin importante. Prin 

participarea la acest curs, profesorii, formatorii şi personalul din 

domeniul educaţiei își vor îmbunătăți abilitățile interpersonale, 

de exemplu: cooperarea într-un mediu multicultural, conducerea 

unei echipe, rezolvarea conflictelor, abilitățile de comunicare și 

cele oratorice, managementul timpului.  

 

Datorită acestui curs, participanții vor: 

 Dobândi cunoştințe şi instrumente legate de munca în echipă 

şi administrarea acesteia, managementul conflictelor, vorbitul 

în public şi comunicare prin intermediul sesiunilor de 

învăţare;  

 Îmbunătăți abilitățile interpersonale prin exerciții de lucru în 

echipă; 

 Coopera, studia şi învăţa într-un context internațional, astfel 

îmbunătățind capacitatea și comunicarea în limba engleză; 

 Îmbunătăți compentețele pe care le dețin în Curriculum Vitae  

și perspectivele de angajare; 

 Împărtăși cele mai bune practici și experiențe cu alți 

participanți din alte țări europene. 

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  

c o m p e t e n ţ e  s i  A b i l i t ă ț i  i n t e r p e r s o n a l e  p e n t r u  p r o f e s o r i  ş i  f o r m a t o r i  
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SESIUNI PLANIFICATE 2018-19 
 
 
 
 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Gestionarea stresului: Cum să 
prevenim şi să gestionam stresul în 

şcoli 

Bologna 
18/02/2018 – 24/02/2018 
24/02/2019 – 02/03/2019 

 
 

 Palermo 
29/07/2018 – 04/08/2018 
28/07/2019 – 03/08/2019 

  
 

Tenerife 
17/03/2019 – 23/03/2019 

 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Suferința este o problema răspândită și costisitoare la locul de 
muncă din ziua de astăzi, aproximativ o treime dintre muncitori 
raportând un nivel ridicat de stres. Munca excesivă conectată cu 
stresul zilnic pot avea un impact asupra comportamentului, 
psihicului și fizicului. Comportamentul părinților, studenții 
indisciplinați, incidentele la locul de muncă și termenele limită 
sunt toate cauze ce conduc la suferință, un lucru pe care 
profesorii ar trebui să îl poată controla. Participanții vor învăța 
cum să identitifice cauzele de stres, cum să prevină și să facă față 
situațiilor de stres și cum să sprijine studenții în a-l combate. 
Printr-o manieră practică, participanții vor cunoaște metode 
concrete și vor împartăși cele mai bune practici ce le vor permite 
să gestioneze mai bine stresul la locul de muncă. 

Acest curs permite participanților să-și îmbunătățească 
capacitatea de a preveni și gestiona stresul legat de locul de 
muncă, începând de la identificarea surselor cu scopul de a 
preveni suferința și gestionarea situațiilor dintre părinte-profesor, 

indisciplinarea studenților, cooperarea cu colegii și hărțuirea. 

Datorită acestui curs, participanții vor: 

 Învăța despre dinamicile și caracteristicile stresului, cât și cu 
privire la cauzele și efectele acestuia; 

 Obține o perspectivă asupra reacțiilor individuale la stres; 

 Învăța și practica tehnici de gestionare a stresului; 

 Învăța să aplice metode de gestionare a stresului pentru 
situații tipice din domeniul educației (de exemplu: relația 
părinte-profesor, hărțuire, etc...); 

 Învăța să conducă activități simple de relaxare și activități de 
reducere a anxietății elevilor; 

 Împărtăși cele mai bune practici și experiențe cu alți 
participanți si cu traineri. 

G e s t i o n a r e a  s t r e s u l u i :  c u m  s ă  p r e v e n i m  ș i  s ă  g e s t i o n ă m  s t r e s u l  

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

 
Inteligenţa emoţională şi abilităţi 

de coaching pentru cadrele 
didactice şi personalul din 

învăţământul şcolar 
 

Bologna 
03/02/2019 – 09/02/2019 
07/07/2019 – 13/07/2019 
24/11/2019 – 30/11/2019 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Coaching-ul oferă o modalitate puternică de a face un pas înapoi, 
de a reflecta asupra practicii dvs. și de a găsi curajul de a face 
lucrurile în mod diferit. Recent am fost martori a unei tendințe a 
școlilor de a adopta instrumente și strategii de coaching pentru a 
încuraja și îmbunătăți procesul de învățare şi inteligenţa 
emoţională. 

În societatea noastră, Inteligența Emoțională este crucială atât 
pentru profesori, cât și pentru cei care învață și este un predictor 
mai mare al succesului și al realizării decât rezultatele IQ sau cele 
academice. 

Participând la acest curs veți descoperi puterea inteligenței 
emoționale, a coaching-ului și al conducerii, precum și tendințele 
emergente pentru a sprijini studenții în provocările lor. 

Vom practica și stăpâni activități concrete de coaching, metode 
de lucru și instrumente pe care le veți putea utiliza în ziua 
următoare cursului din școala dvs. 

 

Datorită acestui curs participanții vor:  

 Familiariza cu elementele-cheie și tendințele în creștere 
legate de coaching și Inteligența emoțională; 

 Dezvoltarea unei conștientizări sporite a procesului de 
învățare pentru a sprijini metodologiile de predare adaptate 
studenților; 

 Învăța cum să îmbunătăţească Inteligența emoțională atât 
propria, cât şi a elevilor; 

 Practica și vor familiariza cu instrumentele și strategiile de 
coaching pentru a susține și intensifica activitatea de 
atitudine; 

 Obține informații și idei concrete despre modul de gestionare 
a situațiilor dificile în cadrul școlii (cum ar fi să gestioneze 
lipsa motivației, lipsa de comunicare, apatia ...); 

 Schimba cele mai bune practici cu cadrele didactice și cu 
personalul din învățământ din întreaga Europă. 

I n t e l i g e n ţ a  e m o ţ i o n a l ă  ş i  a b i l i t ă ţ i  d e  c o a c h i n g  

Pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Erasmustrainingcourses.com  

Proiecte de mobilitate pentru 
cursanţii şi personalul din 

domeniul educaţiei 

Bologna 
04/03/2018 - 10/03/2018  
03/03/2019 - 09/03/2019 

  
 

Palermo 
26/08/2018 - 01/09/2018  

  
 
 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

În prezent, fondurile şi programele europene reprezintă o mare 
oportunitate pentru instituţiile de învățământ de orice fel. 
Erasmus +, noul program pentru educaţie, formare, tineret şi 
sport a înregistrat o creştere a bugetului de circa 40% şi oferă 
fonduri pentru o gamă largă de acțiuni, inclusiv posibilitatea 
cursanţilor de a efectua stagii în străinătate, în timp ce personalul 
de educaţie poate participa la cursuri de formare sau misiuni de 
predare în străinătate. 

Acest curs structurat are ca scop îmbunătăţirea abilităţilor 
practice ale participanţilor în proiectarea, gestionarea şi 
finanţarea proiectelor din cadrul programului Erasmus+, în 
special cele legate de mobilitatea elevilor și personalului 
(Acțiunea-cheie 1). Cursul acoperă toate etapele ciclului de 
proiect, de la dezvoltarea ideii, găsirea partenerilor potriviţi, 
proiectarea unui proiect de succes şi în mod corespunzător. 
Scopul acestui curs este de a mobiliza personalul din educaţie să 
se dezvolte şi să managerieze proiecte europene. 

 

Datorită acestui proiect, participanții vor: 

 Dobândi cunoștiințe și informații practice cu privire la 
politicile UE și programul Erasmus+, prin intermediul 
sesiunilor specifice si orientate spre proiecte; 

 Îmbunătăți abilitățile cu privire la procesul de aplicare prin 
intermediul proiectării cooperative și analiza proiectelor de 
succes; 

 Primi consultanţă financiară, bugetară, îndrumare legată de 
aspecte contractuale prin intermediul exemplelor concrete și 
dovezi clare; 

 Învăța cele mai bune metode de implementare a 
cunoștințelor prin practică, vizibilitate și diseminarea studiilor 
de caz și a proiectelor de succes; 

 Intra în contact cu persoane fizice și organizații interesate în 
dezvoltarea proiectelor Erasmus+ prin cooperare și activități 
specifice. 

P r o i e c t e  d e  m o b i l i t a t e  p e n t r u  c u r s a n ţ i i  ş i  p e r s o n a l u l  e d u c a ţ i o n a l  

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Erasmustrainingcourses.com  

Curs intensiv de limba engleză 
pentru cadrele didactice 

 
Pentru acest curs nu există sesiuni planificate. Organizăm sesiuni de 1 -2 saptamani adaptate nevoilor 

participanţilor. Dacă sunteţi interesaţi în acest curs de formare, vă rugăm să ne contactaţi la 
staff@ifom.info 

 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Considerată a fi limba internațională de tranziție, limba engleză, 
este cea mai răspândită limbă secundară învățată și limba oficială 
a Uniunii Europene și a altor multe organizații regionale și 
internaționale.  

Proiectat și predat de un vorbitor nativ, acest curs este oferit în 
două formate standard: un curs intensiv de o săptămână sau un 
curs de două săptămâni de imersiune completă în limba engleza.  
Cursul este oferit în două nivele, intermediar (pentru participanții 
cu un nivel minim de B1) și cel de bază (pentru participanții cu un 
nivel scăzut). Fiecare participant își poate alege formatul și nivelul 
dorit. Cursul intermediar este ideal pentru profesori și traineri ce 
predau subiecte în limba engleză și își doresc o îmbunătățire a 
nivelului de limba engleză. Cursul de bază este ideal pentru 
cadrele didactice cu un nivel scăzut de limba engleză, pentru 
profesorii ce fac primii pași spre CLIL și profesorii interesați de 
cooperarea într-un proiect european în care limba vorbită este 
limba engleză. 

 

Datorită acestu curs, participanții vor : 

 Îmbunătăți întelegerea textului și a vorbirii în limba engleză 
prin ascultarea și interacțiunea cu vorbitorii nativi; 

 Stăpâni regulile gramaticale, de la cele mai simple la cele 
complexe; 

 Vedea diferența între limba engleză formală și cea vorbită 
local; 

 Îmbunătăți abilitățile de scriere și vor învăța să scrie un 
rezumat, scrisoare de intenție și alte tipuri de texte în limba 
engleză; 

 Participa în proiecte de grup, prin urmare își vor îmbunătății 
abilitățile de prezentare în limba engleză; 

 Fi introduși în diferite metode de învățare a limbii engleze 
pentru a avea un ajutor în studiul limbii. 

C u r s  i n t e n s i v  d e  l i m b a  e n g l e z ă  p e n t r u  c a d r e l e  d i d a c t i c e  

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Curs intensiv de limba italiană 
pentru cadrele didactice 

 
Pentru acest curs nu există sesiuni planificate. Organizăm sesiuni de 1 -2 saptamani adaptate nevoilor 

participanţilor. Dacă sunteţi interesaţi în acest curs de formare, vă rugăm să ne contactaţi la 
staff@ifom.info 

 
 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 

Catalogue 2018/19 
Erasmustrainingcourses.com  

Limba italiană este a patra cea mai studiată limbă din lume, iar 
cultura italiană fascinează milioane de turiști ce decid să își 
petreacă vacanțele in această țară bogată în cultură, muzică și 
literatură. De asemenea, există și mulți profesioniști ce țintesc 
spre extinderea posibilităților în domeniul afacerilor prin 
familiarizarea cu o limbă antică. 

Vei avea șansa de a participa la un curs de limba italiană ce te va 
duce în centrul culturii italiene și vei vizita unele din cele mai 
frumoase orașe din Italia. 

Proiectat și predat de un vorbitor nativ, acest curs va fi oferit în 
două formate standard, o săptămână intensiv sau două 
săptămâni de imersiune completă în limba italiană. Fiecare 
participant își poate alege formatul potrivit nevoilor sale 

Datorită acestui curs, participanții vor : 

 Îmbunătăți înțelegerea textului și a vorbirii în limba italiană 

prin ascultarea , interacţiunea cu vorbitorii nativi; 

 Stăpâni regulile gramaticale, de la cele mai simple la cele 
complexe; 

 Îmbunătăți abilitățile de scriere, vor învăța să scrie un 
rezumat, o scrisoare de intenție și alte tipuri de texte în limba 
italiană; 

 Fi cufundati în cultura italiană prin vizitarea unora din cele 
mai frumoase orașe, degustarea mâncarii tradiţionale și 
experimentarea vieţii italiene; 

 Participa la proiecte în grup, prin urmare vor imbunătaţi 
abilitățile de prezentare în limba italiană; 

 Fi introduși altor metode de învățare a limbii italiene pentru a 
avea un ajutor în progresul studierii limbii. 

 

C u r s  i n t e n s i v  d e  l i m b a  i t a l i a n ă  p e n t r u  c a d r e l e  d i d a c t i c e  

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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Curs intensiv de limba spaniolă 
pentru cadrele didactice 

Pentru acest curs nu există sesiuni planificate. Organizăm sesiuni de 1 -2 saptamani adaptate nevoilor 
participanţilor. Dacă sunteţi interesaţi în acest curs de formare, vă rugăm să ne contactaţi la 

staff@ifom.info 
 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


PREZENTARE ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE 
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Limba spaniolă este vorbită de două treimi (2/3) din populația 
globului. Fiind una din limbile oficiale ale Uniunii Europene și a 
Națiunilor Unite, limba spaniolă este una dintre cele mai 
răspândite și studiate limbi din lume.  

Prin urmare, există o creștere a cererii de cursuri de limba 
spaniolă ce satisfac nevoile globale ale societății și pot ajuta 
profesioniștii în a-și îmbunătăți abilitățile de vorbire, înțelegere și 
scriere într-o perioadă scurtă de timp.  

Proiectat și predat de un vorbitor nativ, acest curs va fi oferit în 
două formate standard, o săptămână intensiv sau două 
săptămâni de imersiune completă în limba spaniolă. 

Acest curs țintește spre a îmbunătăți competențele în limba 
spaniolă prin intermediul implementării metodelor de învățare 
practice și experimentale.  

 

 

Datorită acestui curs, participanții vor : 

 Îmbunătăți înțelegerea textului și a vorbirii în limba spaniolă 
prin ascultarea și interacțiunea cu vorbitori nativi; 

 Stăpâni regulile gramaticale, de la cele mai simple la cele 
complexe; 

 Vedea diferența între limba spaniolă peninsulară și cea 
americo-latină; 

 Îmbunătăți abilitățile de scriere și vor învăța trucuri utile 
pentru a invata accentele și regulile de punctuație; 

 Participa la proiecte în grup pentru a îmbunătăți abilitățiile de 
prezentare în limba spaniolă; 

 Fi introduși altor metode de învățare a limbii spaniole pentru 
a avea un ajutor în progresul studierii limbii. 

C u r s  i n t e s i v  d e  l i m b a  s p a n i o l ă  p e n t r u  c a d r e l e  d i d a c t i c e  

pentru a afla mai multe informaţii despre cursurile noastre, daţi clic aici  
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