
 

PUBLICUL ŢINTĂ VIZAT: 

    Personal didactic şi nedidactic din 

învăţământul preuniversitar. 

NUMĂRUL DE ORE DE FORMARE: 12 ore 

TEMELE ABORDATE: 

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală.  

2. Comunicare şi conflict.  

3. Intercunoaştere şi relaţionare în cadrul 

grupului.  

4. Creşterea coeziunii grupului. 

 

COMPETENŢELE PE CARE LE DEZVOLTĂ 

PARTICIPANŢILOR 

1. Identificarea şi dezvoltarea caracteristicilor 

personale care influenţează dinamica şi 

coeziunea grupului;  

2. Dezvoltarea modalităţilor funcţionale de 

comunicare în cadrul grupului;  

3. Dezvoltarea de strategii eficiente de 

soluţionare a conflictelor;  

4. Dezvoltarea atitudinilor proactive orientate 

spre intercunoaştere şi relaţionare funcţională 

cu colegii;  

5. Dezvoltarea de comportamente şi atitudini 

care să favorizeze creşterea coeziunii în cadrul 

unui grup. 

 

 

 

INTERCUNOAŞTERE ŞI CREŞTEREA 

COEZIUNII GRUPULUI 

-Program de formare avizat MEN din Oferta de 

formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru 

anul şcolar 2016-2017- 

 

 

Performanţa la locul de muncă este 

puternic influenţată de dinamica relaţiilor 

dintre angajaţi, de către funcţionalitatea 

comunicării şi, nu în ultimul rând, de starea 

de bine pe care o resimte fiecare angajat. 

Prin acest program propunem modalităţi 

eficiente de creştere a satisfacţiei 

profesionale şi a performanţelor focusate 

pe abordarea instituţiei ca reţea de 

comunicare funcţională, în care fiecare 

angajat este valorizat. 

 

 

FORMATORII: 

Director CJRAE, profesor psiholog Veronica 

Bogorin, 

profesor psiholog Ana-Maria Moldovan, 

profesor psiholog  Ruxandra Vasilescu  

profesor psiholog Marin Plosca  

Centrul de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

LOCAŢIA FORMĂRII:  

    Sediul unităţii de învătământ care solicită 

derularea programului. 

ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE: 

    Formarea se organizează pentru un grup de 

participanţi din cadrul aceleiaşi unităţi de 

învăţământ.  

    Înscrierea la programul de formare se face 

online accesând linkul: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SeyKIcrwpZC3S9h6zvVu66zm47d9c_Lw6j2Rab

ofeBiRho7sw/closedform 

    Linkul de Inscriere se activează la  

solicitarea telefonică sau transmisă prin 

emailul coordonatorului de program de către 

directorul unităţii de învăţământ. 

TAXA DE PARTICIPARE: 40 de lei/ cursant 

COORDONATORUL PROGRAMULUI:  

Liliana Dana Lung, profesor metodist , Casa 

Corpului Didactic Cluj 

tel. 0733661212 

e-mail: lung.dana0@gmail.com 
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