
Cursuri Pestalozzi de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în anul 2017 

 

Următoarele cursuri vor fi organizate în anul 2017 în cadrul Programului Pestalozzi, de formare a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar, program coordonat de Consiliului Europei.  

 

Perioada desfășurării 

cursului 

Titlul cursului Țara organizatoare  Termen limită de înscriere 

27-31 martie 2017  Multiperspectivity in history teaching  România 28 februarie 2017 

2-5 aprilie 2017 Pedagogy for democracy and human 

rights 

Spania 28 februarie 2017 

4-6 aprilie 2017 Competences for Europe Germania 28 februarie 2017 

25 – 28 aprilie 2017 Education - Inclusion – Integration: 

crucial for newly arrived young people 

in Europe 

Suedia 15 martie 2017 

Mai 2017 Council of Europe standards enriching 

teacher education in Europe 

Ungaria 15 martie 2017 

19 – 21 mai 2017 Parent-school cooperation for an 

inclusive quality education 

Franța 15 martie 2017 

Mai 2017 Strengthening education for 

democracy, Modul B 

urmează să fie stabilit urmează să fie stabilit. (Se adresează 

doar celor care au participat la Modulul A). 

25 iunie - 2 iulie 2017 Competences for a democratic culture Germania 27 martie 2017 

Iulie 2017 From the remembrance of the 

Holocaust to the prevention of 

radicalisation and crimes against 

humanity, Modul B 

urmează să fie stabilit urmează să fie stabilit. (Se adresează 

doar celor care au participat la Modulul A). 

18 – 22 septembrie 2017 Valuing diversity and inclusive schools Norvegia 15 mai 2017 

11 – 13 cctombrie 2017 Critical thinking as a basis for Cipru 1 septembrie 2017 

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar/-/coecalendar/event/normal/13676026?redirect=/en/web/pestalozzi/calendar


democratic participation 

Octobrie 2017 Finding the balance: Authenticity, 

Diversity and Inclusive Culture 

Lituania 1 septembrie 2017 

Octobrie 2017 Competences for a democratic culture 

in schools 

Georgia 1 septembrie 2017 

1 – 3 noiembrie 2017 Competences for Europe Germania 30 septembrie 2017 

19-20 noiembrie 2017 Understanding diversity in education Olanda 30 septembrie 2017 

  

Calendarul poate fi modificat inclusiv pe parcursul anului, în funcție de finalizarea aspectelor organizatorice din țările care găzduiesc 

activitățile Pestalozzi.  

 

Descrierea completă a cursurilor este disponibilă pe pagina de internet a Programului Pestalozzi, la adresa: 

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar. 

Informații privind modalitatea de înscriere sunt disponibile la aceeași adresă, prin accesarea linkului Guide for application. Aplicațiile 

se transmit accesând linkul Online application system. 

 

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/2015RegProcEn.pdf
http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/

