
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

„Profesor și Părinte AZI” 

O.M.E.N nr. 3161/13.02.2019 - 14.06.2023 – 20 CPT  

CURS ACREDITAT DFC 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 

Profesor și Părinte AZI,  

O.M.E.N nr. 3161/13.02.2019 -14.06.2023, 20 de credite 

profesionale transferabile 

 

• Public-țintă vizat 
Cadre didactice din învăţământul preșcolar (învățători, 

educatori, diriginți, profesori, consilieri școlari, directori) 

• Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Proiectul își propune să aducă în atenția inspectorilor 

școlari, a directorilor de unități de învățământ și, în mod 

special, a personalului didactic și a părinților importanța 

relaționării corecte și asertive școală – familie, în funcție de 

contexul pe care îl traversăm, adaptați tot timpul la nevoile 

reale ale unităților de învățământ. 

În contextual actual, sprijinim relația părinte - profesor în 

beneficiul elevului și milităm pentru o comunicare 

constructivă, care să se păstreze pe termen lung, atât în 

condițiile școlii online, cât și în spațiile unităților de 

învățământ. În cadrul programului, ne propunem să oferim 

cadrelor didactice instrumentele necesare pentru a gestiona 

relațiile cu părinții, dar și cu elevii, având ca beneficiu final 

interesul copilului; oferirea unei alternative la orele de 

dirigenție, astfel încât acestea să capete un rol valoric, prin 

informațiile transmise, prin gestionarea într-un mod 

calitativ a timpului, dar și prin tehnicile de predare 

inovative; transformarea ședințelor cu părinții în consilii în 

care cooperarea va fi titlul de ordine în relația profesori-

părinți. De asemenea, familiile vor găsi în cadrele didactice 

partenerii de care au nevoie pentru traversarea unor 

momente de criză și pentru creșterea performanțelor 

şcolare ale copiilor şi scăderea abandonului şcolar. 

• Durata (număr total de 

ore de formare) 
43 online-meeting și 37 online / grupă 

• Curriculum-ul Conform O.M. nr. 4476/06.07.2016 privind aprobarea 



 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

standardelor profesionale de formare continuă pentru 

funcția didactică de predare profesor din învățământul 

preuniversitar: 

• Competențe sociale și  Competențe profesional - 

ştiinţifice 

• Competențe de management al carierei şi al dezvoltării 

personale 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 
Chestionare, portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Leocă Mihaela – profesor consilier școlar cu experiență și 

expertiză în domeniul formării, comunicării și/sau al 

psihologiei; 

Puchiu Smărăndița – profesor consilier școlar cu experiență 

și expertiză în domeniul formării, comunicării și/sau al 

psihologiei; 

• Coordonatorul 

programului 

Prof. Leontina-Letiția Iancu – Director C.C.D. Giurgiu   

Nicoleta Larisa Albert – Responsabil Program  
3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 - maximum 35 / grupă; 

• Costul programului/al 

activității 

350 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

8750 lei / 25 cursanți / 80 ore = 4,37 lei / oră / participant 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

 

  

 

https://forms.gle/W8EcHrXxjQjZzRQj7

