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CURSURI GRATUITE PENTRU MEMBRII
FEDERATIEI SINDICATELOR DIN
INVATAMANT “SPIRU HARET”
In perioada 01.09.2012 - 31.10.2013, in cadrul Proiectului
POSDRU/87/1.3/S/64065 "Platformă digitală interactivă pentru eficientizarea
activităţii cadrelor didactice în relaţia sindicală", membrii sindicatelor afiliate la
Federatia Sindicatelor din Invatamant “Spiru Haret” participa la programul de
formare, parte componenta a proiectului.
Programul cuprinde patru module de curs:
1) “Comunicare eficientă în gestionarea relațiilor inter și intrainstituționale
din sistemul de învățământ”;
2) “Gestionarea și medierea conflictelor din sistemul educațional pentru
personalul didactic membru de sindicat”;
3) „Educația în spiritul dezvoltării durabile”;
4) „Promovarea egalității de șanse în educație”.
Participantii sunt in numar de 2000 de cadre didactice, respectiv, cate 500,
din judetele: Braila, Timis, Mures, precum si din Municipiul Bucuresti.
Selectarea grupului tinta a fost facuta in perioada 01.02.-30.06.2012, in
conformitate cu metodologia de inscriere aprobata la nivelul echipei manageriale
a proiectului.

In cadrul cursurilor, derulate prin Casele Corpului Didactic, metoda
interactiva de invatare in sistem blended-learning, atat formare fata in fata cat si
formare prin intermediul platformei de e-learning, faciliteaza procesul de invatare
si dezvolta, in acelasi timp, competentele cadrelor didactice de a utiliza metode
inovatoare de invatare.
Cursurile, desfasurate in fiecare judet sub indrumarea si coordonarea a cate
patru formatori, urmaresc sa dezvolte capacitatile de comunicare interpersonala
ale cursantilor si elementele de baza ale comunicarii interne si externe a liderului
de sindicat, precum si dezvoltarea institutionala a organizatiilor membre. Acestea
au ca scop principal dezvoltarea de competente specifice activitatilor sindicale: de
comunicare si relationare, respectiv selectarea cailor si mijloacelor de comunicare
adecvate, adaptarea la situatii neprevazute, solutionarea situatiilor conflictuale,
crearea/stimularea unui climat de incredere, dezvoltarea unei atitudini asertive si
congruente in relatiile cu ceilalti, promovarea/exersarea spiritului de echipa,
comportamentului empatic, expresivitatea limbajului, coerenta si consistenta
argumentarii.
Utilizând platforma interactiva realizata in cadrul proiectului, cadrele
didactice membre de sindicat se implica in activitati de cooperare in cadrul
grupurilor de lucru pe diferite proiecte tematice, isi cunoasc mai usor potentialul
de activitate inovativa, punctele forte si punctele slabe, invata sa-si asume riscuri,
sa fie flexibili, perseverenti, sa aiba incredere in fortele proprii si sa fie mai
pregatiti pentru adaptarea la viata reala. Platforma colaborativa are si rolul de a
intari relatia intre cadrele didactice si liderii de sindicat facilitand astfel procesul de
comunicare si dezvoltand in acelasi timp o atitudine pozitiva fata de necesitatea
abordarilor constructive in rezolvarea problemelor, intelegand beneficiile si
avantajele accesului mai rapid la informatie si consiliere. Un alt aspect important
se refera la responsabilizarea cadrelor didactice, dezvoltarea initiativei si formarea
unei culturi civice care sa promoveze valori de baza in societate, implicarea in
actiuni concrete organizate la nivelul comunitatii scolare, promovand colaborarea
si comunicarea eficienta, gasirea de solutii originale.
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