Denumirea programului de
COMPORTAMENTELE DE RISC ȘI LUAREA
formare profesională continuă
DECIZIILOR PENTRU SĂNĂTATE
Public-țintă Cadre didactice din învățământul general
Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice
Scop în vederea formării la elevi a comportamentelor sigure pentru
propria lor viață și sănătate.
Durata cursului 120 ore (32 ore de contact), 4 credite
Document de absolvire certificat
Coordonator program formare Larisa Chirev, lector
Elena Losîi, dr., conf. univ., Stela Pîslari, dr., lector, Larisa Chirev,
Cadre didactice (formatori)
lector
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Competenţe vizate
1. Proiectarea demersului didactic de abordare a comportamentelor de risc în cadrul diverselor discipline școlare
obligatorii și opționale;
2. crearea condițiilor favorabile pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ și a unui climat relațional
oportun pentru realizarea sarcinilor;
3. utilizarea strategiilor de predare-învățare interactivă prin valorificarea resurselor didactice;
4. proiectarea și realizarea traseului de dezvoltare personală și profesională;
5. facilitarea accesării de către elevi a serviciilor specializate necesare pentru soluționarea problemelor

adiacente comportamentului de risc și consecințelor acestuia.
Planificarea pe module tematice/unități de conținut
Tema 1. Comportamentele de risc. Tipuri de risc și mecanisme. Tema 2. Comportamentele dependente
(adicțiile), tipuri. Tema 3. Comportamentul sexual în adolescență, riscuri și consecințe. Tema 4.
Comportamentul violent în diverse medii (social, școlar, familial, în relații de cuplu). Tema 5. Interviul
motivațional – pregătirea pentru schimbarea comportamentului. Luarea deciziei. Tema 6. Instituțiile
publice ce asigură servicii de sănătate și de protecție.
Finalităţi de studii

La sfârșitul programului de formare profesională continuă, formabilii vor fi capabili să:
sintetizeze cunoştinţe şi experienţe pentru realizarea activităților instructiv-educative de prevenire a
comportamentelor de risc printre elevi;
elaboreze strategii de valorificare a resurselor didactice, a echipamentelor/mijloacelor disponibile,
inclusiv TIC pentru desfășurarea proiectului didactic;
creeze parteneriate între școală și serviciile locale de sănătate și protecție a elevilor pentru a facilita
schimbarea comportamentelor de risc și a înlătura consecințele acestora;
- dezvolte continuu competenţele profesionale și personale pentru realizarea rolurilor asumate.

Modalități de evaluare
Evaluare iniţială: chestionare de identificare a nevoilor de formare a cadrelor didactice
Evaluare formativă: rezolvarea unor situaţii de problemă, studii de caz, evaluare reciprocă
Evaluare sumativă: proiectul unei activităţi didactice.
Calendarul programului
4 sesiuni de formare pentru un an academic
Locul desfășurării programului

mun. Chişinău, str. Ion Creangă 1, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul de
Formare Continuă
*La solicitarea beneficiarilor programul de formare poate fi realizat în teritoriu sau prin metoda mixtă/ blendedlearning

Contacte
www. upsc. md
Tel. 022 24 07 96; 022 35 83 72

mail: upsc.formarecontinua@gmail.com

