
Denumirea programului:  

                         MODELAREA COMUNICĂRII INTEGRALE LA COPII  
1. Criterii curriculare 

Tipul de program:  Formare continuă profesională (evoluţie în carieră) 

Curs avizat, inclus în oferta de formare a CCD-Bucureşti 

Public ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul primar şi preşcolar 

Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Cursul vine în întâmpinarea nevoii cadrelor didactice de a 

conștientiza importanța procesului punerii în evidență a succesiunii reprezentărilor interioare și a 

comportamentelor care permit transmiterea informațiilor prin intermediul limbajului, semnelor, 

simbolurilor și comportamentului. 

Durata (nr. total ore de formare): 32 

Curriculum-ul programului:  

Scopul: Abilitarea cadrelor didactice pentru a cunoaște și utiliza sistemele principale de reprezentări, 

strategia de reprezentări folosite pentru a ghida comportamentele, calitatea și multitudinea reacțiilor 

comportamentale. 

Competenţe vizate:  

 dobândirea de cunoștințe despre administrarea memoriei – formarea reprezentărilor; 

 dobândirea de cunoștințe despre schimbarea stării și, implicit, manifestările 

comportamentale și schimbarea reprezentărilor interioare;  

 dobândirea de cunoștințe despre fiziologia umană implicată în tiparul de realizare a 

reprezentărilor interioare; 

 proiectarea unei unități de învățare în care să folosească cunoștințele dobândite; 

 implementarea la clasă a unității de învățare, folosind cunoștințele dobândite (schimbarea 

fiziologiei și reprezentărilor interioare); 

 realizarea și aplicarea unui instrument de evaluare în privința dezvăluirii strategiei de stocare 

și utilizare a informațiilor. 

Modulele tematice:  

I-Sistemele principale de reprezentări 

II- Strategia de reprezentări folosite pentru a ghida comportamentele 

III- Calitatea și multitudinea reacțiilor comportamentale 

Strategii:  lucru în echipă, dialog-dezbatere, activităţi practice, portofolii tematice 

Modalităţi de evaluare: chestionare, produse finale, portofoliu 

Modalităţi de evaluare a activităţilor de curs şi a formatorilor:  chestionar feed-back aplicat la finalul 

activităţilor de curs 

2. Resurse umane 

Nume şi prenume Instituţia Calitatea 

Camelia Moldovan Fundaţia MATCA-2000 Formator 

Rodica Bărbuță Fundaţia MATCA-2000 Formator 

Gabriela Bărbulescu CCD București formator 

Silvia Borțeanu CCD București formator 

Coordonare şi monitorizare CCD: prof. Gabriela Bărbulescu-gabriela_barbulescu_ccd@yahoo.com 

3. Criterii economice : 

Număr de cursanţi planificaţi: 50  

Costul programului / al activităţii:  80 lei 
 


