
 

FIȘĂ DE IDENTITATE  

a programului de formare 

PEDAGOG DE RECUPERARE  COPII CU CES 
Cod COR: 235205 

Curs livrat de START 2 PERFORM SRL, furnizor de formare profesională acreditat, 

 în parteneriat cu C.C.D. Giurgiu  

  

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 

PEDAGOG DE RECUPERARE  COPII CU CES 

Cod CAEN 235205 

 

• Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Toți copiii au dreptul de a fi educați împreună, oricare ar fi 

dizabilitatea/ handicapul sau dificultățile de învățare. 

Educația integrată este un drept pentru respectarea căruia 

este nevoie de o educație bună și de bunul simț social. 

• Durata (număr total de 

ore de formare) 
160 de ore de formare 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Competențele dobândite în urma absolvirii acestui curs 

sunt următoarele: 

Competențe fundamentale: 

- Comunicarea interpersonală; 

- Munca în echipa multidisciplinară; 

- Dezvoltarea personală și formarea profesională 

continuă; 

 Competențe generale pe domeniul de activitate: 

- Stabilirea planului de activități specifice stimulării 

și recuperării copilului cu C.E.S.; 

- Organizarea de activități; 

- Participarea la îngrijirea beneficiarului-copilul cu 

C.E.S.; 

- Urmărirea respectării drepturilor și intereselor 

beneficiarului; 

 Competențe specifice ocupației: 

- Participarea la evaluarea beneficiarului- copilul cu 

C.E.S.; 

- Participarea la aplicarea planului de intervenție 

personalizat; 

- Dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală 

și socială la persoana asistată;; 

- Supravegherea integrării / reintegrării beneficiarului 

în familie și în comunitate 

- Dezvoltarea la beneficiar a atitudinii pozitive față 

de sine și față de lume. 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 
Test grilă sau referat 



 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați 

(nume și prenume, 

specializare, nivelul de 

pregătire) 

Formatori acreditaţi în cadrul programului.  

• Coordonatorul 

programului 

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

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 28 de cursanți – maximum 35 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

350 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

9800 lei / 28 cursanți / 160 ore = 2,18 de lei/participant/oră 

 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere 

 

  

https://forms.gle/mBTawLN6Sa55oyJh6

