Anunț de înscriere la evenimentul
„Educație cu blândețe- Copiii fericiti de azi, adulții echilibrați de mâine”
2 martie 2019, Călărași
Inspectoratul Școlar Județean Călărași în parteneriat cu Asociația Teach for Romania vă supun
atenției evenimentul „Educație cu blândețe- Copiii fericiti de azi, adulții echilibrați de mâine”
ce va avea loc în data de 2 martie 2019 la Călărași.
În cadrul evenimentului de 1 zi vor avea loc 4 ateliere în paralel, susținute de formatori cu
experiență diversă în lucrul cu copiii, tinerii, părinții și profesorii, pentru un număr de maximum 80
de cadre didactice (20 de cadre didactice/atelier). Fiecare persoană admisă poate participa la un
singur atelier.
Denumirea atelierelor
Atelierul 1. “Cum ne împrietenim cu neînțelesurile”- Formator Ivona Munteanu
Atelierul 2. „ABC-ul emoțiilor”- Formator Vasile Brașovanu
Atelierul 3. “Predarea bazată pe atașament” - Formator Oana Dănilă
Atelierul 4. “Nonformal+Formal = Învățare eficientă”- Formator Andreea Firăstrăeru
Condiții de participare
-

Să fiți cadru didactic în județul Călărași (indiferent dacă statutul e titular, suplinitor, calificat
sau fără studii corespunzătoare postului) într-o instituție acreditată;

-

Să completați
Formularului de înscriere, accesibil prin accesarea link-ului
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKoar3hfoqDliP94fcbFhE79lpkgrP8TWdEwPCOnLkd9LjQ/viewform până cel tȃrziu la data de 25 februarie 2019, ora
14:00. Doar formularele completate până la această dată vor fi luate în considerare;

-

Să vă asumați prezența activă și implicată pe întreaga durată a evenimentului în 2 martie
2019 (9:30-18:00).

Costuri
Pentru cadrele didactice admise participarea este gratuită. Asociației Teach for Romania
asigură costurile de formare aferente celor 4 formatori, precum și cele de masă, pentru
prânzul din cadrul evenimentului.
Criterii de selecție
Pentru acest eveniment, având un număr limitat de locuri, selecția va fi făcută în ordinea
cronologică a înscrierii (indiferent dacă statutul e titular, suplinitor, calificat sau fără studii
corespunzătoare postului).
Persoană de contact
ISJ Călărași- Klaus Micescu, Inspector proiecte și Teach for Romania este: Valentin Niță,
Project Manager, valentin.nita@teachforromania.ro , 0753 990 766

