
ASOCIAŢIA PENTRU STUDIUL JOCURILOR DE NOROC – RASG – Romanian Association for
the Study of Gambling

Conform Hotărârii Comitetului Director publicate în M.O. 0348/26.05.2010 – Anexele 2 şi 3, prin
prezenta vă facem cunoscut că Asociaţia pentru studiul jocurilor de noroc – RASG – Romanian Association
for the Study of Gambling este înscrisă în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională, partea a II-a cu
avizul nr. RF-II.CJ-98.

Prin prezenta vă informăm cu privire la Cursurile de formare profesională continuă 
1. No iuni  teoretice i  aplica ii  practice în logopedie -  ț ș ț Curs de formare profesională în

terapia tulburărilor de limbaj (logopedie) - DE LUNGĂ DURATĂ (4 module a câte
25 de ore fiecare), 

- fiecare modul se organizează la final de săptămână cu o frecvenţă de una pe lună
-  are  preponderent  caracter  practic  –  dislalii,  dislexo-disgrafii,  balbism,  rinolalii,  afazii,  mutism
electiv, etc. –sunt prezentate sesiuni video şi audio demonstrative, jocuri de rol.
- se poate organiza la cerere în orice localitate – minim 10 participanţi cotizanţi

2. Diagnostic,  evaluare  i  interven ie  în  tulburări  ale  limbajului  -  ș ț Curs  de  formare
profesională în terapia tulburărilor de limbaj (logopedie) - DE SCURTĂ DURATĂ
(25 ore), 

- se organizează la final de săptămână – grup minim 15 participanţi
- sunt prezentate sesiuni video şi audio demonstrative, jocuri de rol.

3. Depistarea i preven ia tulburărilor de limbaj - ș ț Curs pentru speciali ti i părin ii copiilorș ș ț
cu dislalii - terapia tulburărilor de limbaj (logopedie) - DE SCURTĂ DURATĂ (25
ore).

- se organizează la final de săptămână – grup minim 15 participanţi

Adresabilitate:
Cursurile este gândit pentru psihologi, psihoterapeuţi, logopezi, psihopedagogi, consilieri în cabinete

de asisten ă psiho-pedagogică, medici şi absolvenţi ai facultăţilor conexe (asistenţă socială, psihopedagogie,ț
sociologie), medici reziden i, studenţi în ani terminali, masteranzi, părin i.ț ț

Criteriile de selec ie se referă la apartenen a la unul din grupurile men ionate mai sus.ț ț ț
Formatori:

Conf. Univ. Dr. Viorel Lupu,  Medic primar psihiatru,  psihoterapeut  principal  în psihoterapii  cognitiv -
comportamentale, formator i supervizor în Psihoterapii cognitiv-comportamentale, acreditat de Albert Ellisș
Institute, New York, Federaţia Română de Psihoterapii, Colegiul Psihologilor din România, vicepreşedintele
Asociaţiei  de  Psihoterapii  Cognitive  şi  Comportamentale  din  România  –  Universitatea  de  Medicină  şi
Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, profesor asociat  la Universitatea „Babeş Bolyai”  Cluj-Napoca,
şeful secţiei de Psihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului clinic de urgenţă pentru copii, pre edintele RASG.ș
Psiholog Dr. Ramona Lupu,  Psiholog principal  în psihopedagogie specială  şi supervizor, Psihoterapeut
specialist în psihoterapii cognitiv - comportamentale, Psiholog clinician specialist, Supervizor i psihologș
specialist în psihologia muncii i organiza ională, psihologia transporturilor i psihologia aplicată în servicii,ș ț ș
Logoped – CJRAE coala ”Iuliu Ha ieganu”, Cluj-Napoca, vice-pre edinte RASG.Ș ț ș

Date de contact: Adresa Asocia iei RASGț
Calea  Mănă tur,  nr.  44,  cod  400372,  Cluj-Napoca,  jud.  Cluj,  România,  ș CIF:  28997429  Cont  bancar
(RON): RO10 BTRL 0130 1205H74501XX deschis la BT - Sucursala Cluj-Napoca, Str. Eroilor Nr.36, cod
400129 Cluj-Napoca, Romania,  Cont bancar (EUR): RO82 BTRL 01304205H74501XX deschis la BT -
Sucursala Cluj-Napoca, str. Eroilor, nr.36, cod 400129 Cluj-Napoca, Romania, SWIFT: BTRLRO 22

Telefon: 0040-758-961-032, 0747094972



E-mail: office@rasgcluj.org, ramonatodirita@yahoo.com
Cursul se va desfă ura cu perceperea unei taxe de participare pentru fiecare modul sau curs. ș
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PROGRAMA
1. No iuni teoretice i aplica ii practice în logopedieț ș ț

Curs de formare profesională în terapia tulburărilor de limbaj (logopedie)
DE LUNGĂ DURATĂ (25 ore/modul) – 25 de credite CPR

MODUL I PROBLEMATICA GENERALĂ PRIVIND TULBURĂRILE DE LIMBAJ (25 
ORE) – 25 de credite CPR

A. Elemente de psihologia limbajului
1. Clasificarea tulburărilor de limbaj
2. Etiologia tulburărilor de limbaj
3. Legi şi principii în logopedie
4. Activitatea de profilaxie a tulburărilor de limbaj
5. Procesul de elaborare, organizare, structurare şi integrare a limbajului

B. Investigare, examinare i diagnostic diferen ial în logopedieș ț
a. Investigaţii  clinice:  neurologice,  psihiatrice,  endocrinologice.;  examinare  senzorială  (acuitate

auditivă, vizuală); examenul motricităţii, examenul psihologic.
b. Activitatea  de  depistare.  Forme  de  examinare,  tehnici,  metode.  Formele  depistării.  Scopul

depistării. Antrenarea factorilor educaţionali şi medicali în depistarea tulburărilor de limbaj.
c. Examinarea  complexă  a  tulburărilor  limbajului  oral  şi  scris.  Principii  şi  metode  utilizate  în

examinarea logopedică.
d. Examinarea limbajului. Metode, procedee şi teste.
e. Diagnostic şi evaluare logopedică. 

MODULUL II PROBLEMATICA SPECIFICĂ PREVEN IEI I INTERVEN IE (25 ORE)Ț Ș Ț  – 25 de
credite CPR
 Tulburările limbajului - TERAPIE

a. Tulburările de pronunţie (dislalia, rinolalia): etiologie; simptomatologie; diagnostic diferenţial;
b. Tulburările  de  ritm  şi  fluenţă  a  vorbirii  (bâlbâiala):  etiologie;  simptomatologie;  diagnostic

diferenţial;
c. Tulburările de voce (afonia, disfonia, fonastenia).
d. Tulburările limbajului scris-citit: tipologie; forme; clasificări; relaţiile dintre dislexie şi disgrafie;

dislexia-disgrafia  la copilul normal şi la copilul cu deficienţă de intelect; implicaţiile dislexiei–
disgrafiei  în  metodologia  predării  scris–cititului;   metode  generale  şi  specifice  logopedice  de
corectare.

e. Tulburările polimorfe de limbaj (alalia, afazia): etiologie; simptomatologie; diagnostic diferenţial;
f. Tulburările de dezvoltare a limbajului (mutismul psihogen, retardul verbal).
g. Tulburări de limbaj pe bază de disfuncţii psihice (dislogii, ecolalii, jargonofazii, bradifazii).

MODULUL III PRINCIPIILE ŞTIINŢIFICE CARE STAU LA BAZA ACTIVITĂŢII 
LOGOPEDICE ŞI FORMELE EI (25 ORE) – 25 de credite CPR

a. Noţiunea  de  terapie  complexă  a  tulburărilor  de  limbaj.  Principiile  fiziologice,  psihologice  şi
pedagogice ale terapiei complexe.

b. Compensare, reechilibrare, reeducare funcţională.
c. Psihoterapia individuală i de grup în contextul tulburărilor de limbaj.ș
d. Organizarea activităţilor logopedice în învăţământul preşcolar, în condiţiile şcolii  obişnuite şi în

şcolile speciale.
e. Activitatea metodică a logopedului cu educatorii,  învăţătorii,  profesorii,  părinţii/aparţinătorii,  al iț

speciali ti.ș
MODULUI IV METODOLOGIA ACTIVITĂŢII DE TERAPIE CORECTIV-EDUCAŢIONALĂ A 

TULBURĂRILOR DE LIMBAJ (25 ORE) – 25 de credite CPR
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a. Schema de desfăşurare a acţiunii de terapie a tulburărilor de limbaj: stabilirea planului de acţiune
terapeutică şi individualitatea metodelor, procedeelor în cadrul terapiei complexe 

b. Descrierea metodelor şi fundamentarea lor ştiinţifică.
c. Fişa logopedică; întocmirea fişei logopedice şi a evidenţei activităţii logopedice.
d. Organizarea metodico-ştiinţifică a activităţii logopedice în raport cu tipurile de tulburări cunoscute

(pentru fiecare din tulburările din modulul II)
e. Etapele  terapiei  complexe.  Strategia  fiecărei  etape.  Metodele  şi  procedeele  pentru  urmărirea

eficienţei acţiunii terapeutice i a progresului.ș
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2. Curs de formare profesională în terapia tulburărilor de limbaj (logopedie)
DE SCURTĂ DURATĂ (25 ore) – 25 de credite CPR

PROGRAMA
1. DIAGNOSTICUL LOGOPEDIC – examinarea logopedică i completarea fi ei logopedice – probe ș ș

pentru examinarea logopedică complexă, diagnostic diferen ialț
2. ETAPELE INTERVEN IEI – etapa pregătitoare, etapa recuperatorie, etapa terapiei propriu-ziseȚ
3. MONITORIZAREA IMPLICĂRII PĂRIN ILOR – instrumente de măsurareȚ
4. STUDII DE CAZ – dislalie/dislexo-disgrafie/balbism/afazie/rinolalie/bradilalie/tahilalie

Metode si procedee cu caracter general 
Metode si procedee cu specific logopedic 
Emiterea sunetelor 
Articularea sunetelor 
Programul de interven ie personalizat – modelț
Desfă urarea unei edin e de logopedieș ș ț

Se vor organiza ateliere de lucru pentru asigurarea feed-back-ului.
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Curs pentru speciali ti-începători i părin i - terapia tulburărilor de limbaj (logopedie)ș ș ț
DE SCURTĂ DURATĂ (25 ore) – 25 de credite CPR

Tematica:
1.Depistarea dislaliei i evaluarea ini ială a copilului cu dislalieș ț
2.Metode şi procedee folosite în terapia logopedica a dislaliei
3.De la teorie la practica - cum se desfă oară o edin ă de logopedieș ș ț
4.Alcătuirea unui program personalizat în interven ia logopedică prin intermediul povestirii terapeuticeț
5.Aplica ii practice i  studii de caz, jocuri de rol.ț ș
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Detalii înscriere CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ LOGOPEDIE
Adresabilitate:

Cursul este gândit pentru psihologi, psihoterapeuţi, logopezi, psihopedagogi, consilieri în cabinete de
asisten ă psiho-pedagogică,  medici şi absolvenţi  ai facultăţilor conexe (asistenţă socială,  psihopedagogie,ț
sociologie), medici reziden i, studenţi în ani terminali, masteranzi, părin i.ț ț

Criteriile de selec ie se referă la apartenen a la unul din grupurile men ionate mai sus.ț ț ț
 

Taxe de participare:
Pentru curs 1 –500 euro pentru toate cele 4 module 
Pentru curs 2 – 150 euro sau 600 lei.
Pentru curs 3 – 150 euro sau 600 lei
Documente înscriere: 
- Cerere de înscriere (vezi anexa)
- Dovadă achitare taxă de participare

Credite CPR 25 de credite oferite de Comisia de psihologie educa ională i 25 credite recunoscute i deț ș ș
Comisia de psihologie clinică

Plata taxei de participare  se face în  contul RASG Asocia ie  (Lei)  ț RO10 BTRL 0130 1205H74501XX
deschis la BT - Sucursala Cluj-Napoca, Str. Eroilor Nr.36, cod 400129 Cluj-Napoca, Romania, Cont bancar
(EUR): RO82 BTRL 01304205H74501XX deschis la BT - Sucursala Cluj-Napoca, str. Eroilor, nr.36, cod
400129 Cluj-Napoca, Romania, SWIFT: BTRLRO 22

După achitarea taxei trimite i un mail la ț ramonatodirita@yahoo.com cu o copie a chitan ei sau datele de peț
aceasta si specifica i datele pentru FACTURA (o ve i primi la Curs în original)ț ț

1. Nume i prenume persoană/Cabinet/Institu ia care decontează costurile cursuluiș ț
2. Adresa din buletin/Adresa cabinetului
3. CIF
4. Localitatea din Jude ul ț
5. CNP i nume complet dacă diferă de cel de la punctul 1 – pentru diplomaș
6. Telefon 
7. Adresa de mail (chiar dacă trimite i mail-ul de pe acea adresă, vă rog rescrie i-o)ț ț
!!!! Loca ia i datele exacte de desfă urare vor fi anun ate i/sau negociate cu grupuri interesateț ș ș ț ș

de cursurile men ionate.ț
Oferte cazare preferen iale: ț Cod rezervare RASG – Ramona Lupu (rezervarea i plata cazării NU se faceș
prin contul RASG – ine i legătura direct cu recep ia hotelului/pensiuniiț ț ț )
Hotel Pami, Calea Mănă tur nr.39 (mic dejun, TVA i taxe locale incluse în pre )ș ș ț
Hotel Delaf, Str. Progresului nr. 18
Hotel Royal Classic, Str. Liviu Rebreanu nr.39
Pensiunea Cluj, Str. Meteor nr. 71B
Pensiunea Max, Str. G-ral Traian Mo oiu, Nr. 64ș  (mic dejun inclus)
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CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a)____________________________________________________________________

CNP|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|domiciliat(ă)  în  localitatea
_______________________________  str.  ___________________________________  nr.  ______  bl.
_______ sc. _______ap. ____________judeţul ________________telefon _______________________
 mail  __________________@____________  CI  seria  ______  nr  _____________  eliberat  de
____________________ la data de ____________________. 
Date facturare:
Nume complet institu ie……………………………………………………………………...............................ț
din localitatea…………………………..Str. ………………………………….Nr…………Jude ul…………ț
având CUI/CIF……………………………Nr. Reg. Comer …………………………………………………..ț
Ultima şcoală absolvită ______________________________________________________________Atestat
de  liberă  practică  în  domeniul  (domeniile)  _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Locul de muncă_________________________________________profesia, funcţia___________________
Prin  prezenta  vă rog  sa îmi  aprobaţi  înscrierea  la  cursul  de  formare  şi  pregătire  continuă  în  domeniul
psihologiei  educa ionale,  consilierii  colare  i  voca ionale  i/sau  psihologiei  clinice,  psihoterapiei  iț ș ș ț ș ș
consilierii psihologice.
Cursul/cursurile la care doresc să mă înscriu este/sunt (bifează în căsu a/căsu ele corespunzătoare): ț ț
Cursul 1 
Toate cele patru module ⌂ 500 euro

Cursul 2⌂ 150 sau 600 lei

Cursul 3⌂ 150 euro sau 600 lei
Dată limită plată – cu 10 zile înainte de începerea cursului.

Data şi localitatea ______________________Semnătura______________________________
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