
ANUNŢ IMPORTANT 

                                     Stimaţi  membri ai RENINCO şi nu numai………….. 

 Doriţi să fiţi informaţi cu ultimele descoperiri ale cercetărilor şi practicilor din şcolile lumii? 

 Simţiţi nevoia de a primi şi discuta cu alţi profesionişti soluţii pentru problemele cu care vă 

confruntaţi zilnic la clasă_? 

 Vă consideraţi un profesor al mileniului trei şi ştiţi că e nevoie de colaborare şi analiză în 

comun a soluţiilor necesare dezvoltării permanente a practicilor didactice? 

 Vă puneţi întrebări referitoare la dizabilitate, integrare, incluziune sau parteneriat 

educational? 

 Ati ales să fiţi profesor pentru că valorizaţi educaţia şi învăţarea continuuă? 

Pentru profesorii care îşi pun întrebări şi doresc să înveţe şi să colaboreze cu ceilalţi colegi, punem la 
dispoziţie experienţa noastră şi rezultatele acesteia, pentru a crea reţele de profesionişţi în şi între 
şcolile noastre.  

Lansăm un proiect de formare 

care să utilizeze rezultatele cercetărilor noastre în şcoala românească, produsele proiectelor noastre 
de integrare şi incluziune educaţională şi socială, precum şi practicile bune ale profesioniştilor din 
lume şi de la noi.  

Ca asociaţie care pune împreună asociaţii de părinţi şi de profesionişti, dar şi membri – persoane 
fizice părinţi, profesori şi alţi profesionişti, RENINCO a confirmat nevoia de colaborare şi de 
schimburi de experinţă în câmpul educaţiei. Din 2012, s-a format GREI (Grupul român pentru 
educaţie incluzivă), avem alături membri profesori din 6 universităţi, colaboratori ai  Caselor Corpului 
didactic şi ai  Institutului de Stiinte ale Educatiei (ISE). 

Putem să aducem expertiză şi experienţe pozitive necesare motivării profesorilor noştri. Considerăm 
că este momentul să discutăm cu sinceritate şi reponsabilitate ce se face bine la noi şi ce ar trebui 
schimbat, nu doar pentru că există obligaţii şi legi, ci pentru că ne pasă de viitorul copiilor noştri. 

 

Asociaţia RENINCO România anunţă lansarea unui program complex de formare pentru cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar, cu tema: 

Educaţia mileniului trei: echitate, implicare şi calitate pentru dezvoltarea practicilor incluzive la 

clasă. 

Pentru cine: Programul se adresează profesorilor de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, 

consilierilor şcolari, profesorilor logopezi şi profesorilor de sprijin. 

Scop: Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea practicilor educaţionale de calitate şi 

echitabile în şcoli şi de a oferi sprijin pentru coagularea unor reţele de profesionişti care să ofere 

modele de activităţi şi colaborare la nivelul sistemului educațional.  

Conţinut: Programul va fi format din 6 module de câte o zi, în care profesioniştii vor primi informaţii 

şi vor analiza soluţii practice la problemele de zi cu cu zi ale procesului de educaţie în şcoală. 

Modulul 1. Adaptarea şi flexibilizarea curriculumului pentru integrarea şcolară a tuturor 

copiilor.  Individualizarea activităţilor didactice prin strategii interactive şi elaborarea 

planurilor individualizate. 



Modulul 2. Sprijinul la clasă şi în afara ei pentru dificultăţile de învăţare: rolul consilierii 

şcolare, logopediei şi a profesorului de sprijin. 

Modulul 3. Activităţile non formale, lucrul în echipă şi parteneriatele educaţionale ale şcolii. 

Modulul 4. Muzicoterapia la clasă 

Modulul 5. Managementul şcolar: indicatorii de monitorizare a dezvoltării practicilor şcolare 

Modulul 6. Clasa de diversitate ca model în abordarea dizabilităţii şi a altor CES 

Formatori: cadre didactice universitare şi specializate.  

Durată: Programul va fi compus din  cele 6 zile de formare sâmbăta (42 ore), 5 zile (40 de ore) de 

exersare la clasă a practicilor însuşite şi de pregătire, precum şi o zi de evaluare (7 ore) în care fiecare 

cursant va prezenta un portofoliu cu temele primite la fiecare modul. 

Pentru obţinerea unei adeverinţe de participare se va opta pentru cel puţin două module de 

formare. 

Finalitate. Cursul va fi însoţit de certificate de participare-absolvire, emise de RENINCO şi va fi 

acreditat în urma evaluării primelor serii de cursanţi. 

Locaţie. La Bucureşti sau în alt oraş, în funcţie de solicitări şi numărul de participanţi.  

Condiţii. Cursul se poate ţine cu cel puţin 20 de participanţi. 

Costuri: costurile vor fi de 300 lei pentru toate cele 6 module, sau 50 de lei pentru un singur modul. 

În aceste costuri vor intra materialele de sprijin, suporturile de curs și plata formatorilor. Perioada 

de înscriere: 26 iunie 2017- 1 septembrie 2017 

Consultare. Putem organiza module separate pentru profesorii logopezi, cadrele didactice de sprijin 

şi consilierii şcolari. Dacă există şi alte teme din competenţa asociaţiei pe care le solicitaţi, vă rugăm 

să ne scrieţi pe adresa arr@reninco.ro, pentru a oferi o structură de formare.  
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