
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

            STRATEGII DE MANAGEMENT ŞI PRACTICI INCLUZIVE LA NIVELUL 

CLASEI DE ELEVI 

           O.M.E.N. 4414/28.05.2020 - 29.09.2023 – 24 CPT 

               CURS ACREDITAT DFC 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 

STRATEGII DE MANAGEMENT ŞI PRACTICI 

INCLUZIVE LA NIVELUL CLASEI DE ELEVI 

 O.M.E.N. 4414/28.05.2020 - 29.09.2023, 24 de credite 

profesionale transferabile 

• Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

SCOPUL PROGRAMULUI:  Dezvoltarea competenţelor 

generale și specifice ale cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar în vederea dezvoltării unei atitudini pozitive 

și deschise, a gândirii critice şi relaţionale despre 

structurile, procesele şi valorile sistemului educațional, 

promovate pentru a asigura o educaţie de calitate tuturor în 

contexte integrate. 

Programul de formare „STRATEGII DE 

MANAGEMENT SI PRACTICI INCLUZIVE LA 

NIVELUL CLASEI DE ELEVI’’ îşi propune formarea 

continuă a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar în vederea asigurării unei bune comunicări 

strategice intra şi interinstituţionale pentru generarea 

progresului educaţional. 

Programul de formare va dezvolta capacitatea sistemului 

de educatie si formare de a oferi oportunitati de 

perfecționare în carieră pentru personalul didactic 

contribuind, de asemenea, la mentinerea unui nivel ridicat 

de calificare a resurselor umane din educatie si formare 

profesionala, in concordanta cu cerintele pietei muncii.  

 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 
Blended learning, 98 de ore de formare 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Modulul 1: Managementul clasei în context incluziv  

Modulul 2: Metode şi tehnici de comunicare eficienţă  

Modulul 3: Managementul conflictelor în școală 



 

Modulul 4: Integrare socială prin valorizarea proiectelor şi 

a parteneriatelor 

Modulul 5: Promovarea egalității de șanse în educație 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 
Conform  Ordinului de Ministru - nr. 5.138/27.08.2021 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

Formatorii acreditaţi în cadrul programului  

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist C.C.D., Degeratu Georgiana 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
25-35/grupă 

• Costul programului/al 

activității 

400 lei/ cursant 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

9500 lei / 25 cursanți / 98 ore = 3,87 lei / oră / cursant  

4. ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere. 

 

https://forms.gle/J824bG86ffiLqCEb7

