CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

Nr. 60/23.01.2018

ANUNŢ
Casa Corpului Didactic Cluj derulează programul de formare continuă „Necenzurat”,
program avizat de MEN prin avizul nr. 37768/23.10.2018, cu 20 de ore de formare.
Obiectivul general al cursului de formare a profesorilor/consilierilor şcolari din cadrul
Proiectului Naţional „NECENZURAT” este îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice, în
domeniul prevenirii consumului de droguri în şcoală şi familie.
La sesiunea de formare pot participa un număr maxim de 25 profesori.
Cursul este gratuit.
Locaţia sesiunii de formare este asigurată de către CCD Cluj , la sediul de pe Strada
Septimiu Albini 91, Cluj-Napoca , judeţul Cluj iar activitatea este derulată de C.P.E.C.A. Cluj, sub
coordonarea Centrului Naţional de Formare şi Documentare în Domeniul Drogurilor (C.N.F.D.D.)
din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog.
Cursul de formare va fi susţinut de către specialişti din cadrul CPECA Cluj, inspector de
specialitate Corina Anda Damian (formator autorizaţ ANC) şi specialist prevenire SZABO Jeno C.P.E.C.A. Cluj (lector).
Cursul de formare se desfăşoară pe parcursul a 3 părţi:
1) în data de 05.02.2019 - partea teoretică (4 ore);
2)în perioada 11.02.2019 - 10.06.2019 – partea practică (14 ore împărţite în două
componente astfel: 12 ore însemnând susţinerea temelor pentru elevi – cu vârsta cuprinsă
între 12-14 ani şi 2 ore componenta parentală );
3)în perioada 10-29.06.2019 evaluarea programului (2 ore). Formatorii CPECA Cluj
vor furniza fiecărui participant la curs un exemplar din exemplarul Raportare Profesori în
format letric.
La finalul sesiunii de formare participantii vor primi din partea Agentiei Nationale Antidrog
/ CNFDD certificatul de participare însumând 20 de ore de formare.
Menţionăm că certificatele de participare la curs
se eliberează doar dacă
participanţii parcurg toate cele trei părţi (teoretică, practică şi evaluarea).
Public ţintă: Cadre didactice, psihologi școlari şi voluntari Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog al Judeţului Cluj.
Cadrele didactice, care doresc să participe la programul de formare, sunt rugate să completeze
formularul online ce se poate accesa cu linkul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6PaCjvG6EkwNIjrlofsLlX9oCgkT5HI7y0621blgCMo7i1Q/viewform

Alte detalii legate de acest program de formare le găsiți în Oferta de formare a Casei Corpului
Didactic Cluj
(http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2018-2019/Prima_pagina/Anunturi_permanente/CLUJ_Oferta_formare_2018-2019.pdf)
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