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Cui ne adresăm
Programul de formare continuă  
Profesor și Părinte AZI



CE NE PROPUNEM?

Programul de formare continuă Profesor și Părinte AZI

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut

ECONOMIC
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut

MEDICAL

Orele de dirigenție vor 
căpăta plus valoare, 
prin informațiile 
transmise, prin 
gestionarea într-un 
mod calitativ a 
timpului, dar și prin 
tehnicile de predare 
inovative.

Cadre didactice 
instruite într-un mod 
complex pentru a 
gestiona relațiile cu 
părinții, dar și cu 
elevii, având ca 
beneficiu final 
interesul copilului. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut

ECONOMIC

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut

MEDICAL

Ședințele cu părinții 
vor fi transformate 
în consilii în care 
cooperarea va fi 
titlul de ordine în 
relația profesori-
părinți.

Familiile vor găsi în 
cadrele didactice 
partenerii de care au 
nevoie pentru traversarea 
momentelor de criză și 
pentru creşterea 
performanțelor şcolare 
ale elevilor şi scăderea 
abandonului şcolar. 



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!

w w w . p r o a c t a e d u . r o

80
Ore de 
formare

6
Sesiuni 
de curs

20
Credite 

transferabile



DURATA CURSULUI:
Programul de formare continuă Profesor și Părinte AZI

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

CUM NE ORGANIZĂM



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

CUM NE ORGANIZĂM

DURATA CURSULUI:
Programul de formare continuă Profesor și Părinte AZI



FORMATORI LOCALI
Programul de formare continuă Profesor și Părinte AZI

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.  

CUM NE ORGANIZĂM



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



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. 

Împreună facem echipă!
Asociația Proacta EDU 



CONTACT:
Asociația Proacta EDU

          www.proactaedu.ro 

                   Email: contact@proactaedu.ro

          Facebook:  Asociația Proacta EDU 

VĂ MULȚUMIM!

mailto:contact@proactaedu.ro

