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FORMULAR PREZENTARE PROGRAME POST-UNIVERSITARE
1.Titlul programului post-universitar:
Strategii de educaţie şi disciplinare pozitivă în şcoală
2.Director program:
Lector univ.dr. Ioana Dârjan
3.Departamentul care organizează programul:
Departamentul de Științe ale Educației
3.Scurtă descriere a programului post-universitar (aproximativ 200 cuvinte):
Procesul educativ se referă nu doar la caracterul instruirii, transmiterii de informații și abilități, ci
integrează și funcția majoră a educației, aceea de formare de personalități armonioase, de cetățeni
activi, autonomi și independenți ai societății. În contextul societății actuale, se resimte necesitatea
abordării într-o manieră pozitivă, preventivă și constructivă a problemelor disciplinare, a
conflictelor din mediul educațional, redefinindu-le ca oportunități de învățare, de dezvoltare de
noi abilități, de comportamente și atitudini pozitive, prosociale ale elevilor. Acest program are ca
obiective majore asistența și supervizarea instituțiilor educaționale și de protecție în vederea
stabilirii strategiilor de structurare a politicilor de disciplinare pozitive, prin dezvoltarea de
măsuri, metode și documente relevante și adaptate specificităților contextuale. Baza acestui
program de dezvoltare strategică este constituită din filosofia educației pozitive (PE) și a
intervenției și suportului comportamental pozitiv la nivelul școlii (PBIS), oferind o strategie
eficientă și structurată de abordare a situațiilor de criză – LSCI Life Space Crisis Intervention –
Intervenția în criză în spațiul de viață).
Programul postuniversitar urmărește dezvoltarea competențelor de abordare disciplinară
preventivă, proactivă și pozitivă, de analiză funcțională a comportamentului și de realizare și
implementare a planurilor de intervenție comportamentală individualizate.
4.Informații despre program (data începerii/durata, structura, număr credite, număr de
ore, orar, taxa)
 Pre-înscriere (pe tot parcursul anului universitar): anunțarea intenției de participare,
oferire date de contact (nume, e-mail, telefon) la adresele: ioana.darjan@e-uvt.ro sau
secretariat.sted@e-uvt.ro
 Înscriere: după constituirea grupului de studiu, cursanții vor fi notificați și va fi demarată
procedura de înscriere propriu-zisă. În cazul constituirii de grupe de studii în alte
localități, cursurile se vor realiza în respectivele localități!
 Grupe de 20-30 cursanți



100 ore de formare - 12 credite recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice (MENCS)
Absolvenții primesc:
 Diplomă de studii postuniversitare de specializare, avizată de către Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS)
 Certificat de Competență în Metoda LSCI , acordat de către Life Space Crisis
Intervention Institute , Hagerstown, Maryland, USA
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Plan de învățământ:
Nr.crt Numele disciplinei
Educație pozitivă - PE
Intervenție și suport comportamental pozitiv PBIS
Intervenția în criză în spațiul de viață – LSCI –
introducere și tehnici de bază
Intervenția în criză în spațiul de viață – LSCI –
intervențiile solicitate
Evaluare finală
Total ore: 100

1
2
3
4
5.



Ore
curs
10
16

Ore
seminar
10
14

Credite

10

10

2

16

14

3

48

2
12

52

2
3

Taxa curs: 600 lei + Taxa înscriere: 100 lei

5.Condiții de participare la curs (dacă este cazul):



Absolvent al studiilor de licență (indiferent de profil);
Specialiști în domeniul educațional și de reeducare, în instituții de protecție și de terapie
pentru copii și adolescenți

6.Documente necesare înscrierii:









Fișă de înscriere eliberată de facultate;
Copie legalizată după diploma de licență;
Foaie matricolă;
Copie după certificatul de naştere/buletin de identitate;
Copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui
inițial de familie;
2 fotografii color (3x4)
Chitanţă de achitare a taxei de înscriere;
Adeverinta de la locul de muncă.

7.Date de contact:
Lector univ.dr. Ioana Dârjan
e-mail: ioana.darjan@e-uvt.ro, secretariat.sted@e-uvt.ro
telefon: 0740005159
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