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MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ŞCOALĂ FAMILIE 
CURS ACREDITAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 
Nr. crt Criteriu prezentare Detalii 

1 Ordinul de acreditare O M.E.N nr 3994/05.06.2018 

2 Perioada de 
acreditare 

05.06.2018- 05.06.2022 

3 Categorie program 2 

3 Grup ţintă personal didactic  și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

4 Scop Dezvoltarea competenţelor  transversale privind  interacțiunea și 
comunicarea cu mediul social și cu mediul pedagogic , asumarea de 
responsabilități privind organizarea, conducerea și imbunătățirea 
performanței strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul și 
analiza reflexivă a propriei activități  în vederea valorificǎrii 
potenţialului formator al familiei pentru reducerea fenomenelor de 
absenteism şi abandon şcolar , a prevenirii și reducerii actelor de 
violență  și realizarea unei comunicări eficiente între familie și școală. 

5 Nr. credite (CPT) 15 

6 Nr. ore de formare 60 

7 Tip formare  blended learning : zi + la distanță 

8 Competenţe vizate  Familiarizarea  cu conceptele, principiile, valorile şi practicile  
promovate în implementarea parteneriatelor educaţionale dintre 
şcoalǎ şi comunitate,perfecționarea deprinderilor de comunicare și 
relaționare eficientă cu grupul țintă din comunitatea de practici ( 
elevi, profesori, personal didactic auxiliar,  părinți, reprezentanți 
comunitate),dezvoltarea capacității de utilizare a instrumentelor 
specifice gestionării situațiilor de criză din mediul educațional: tehnici 
de mediere/negociere, comunicare asertivă, chestionare și grile de 
observație,dezvoltarea abilităților psihosociale și a 
comportamentelor proactive de prevenire/ gestionare a actelor de 
violență în mediul educational și a fenomenului de 
absenteeism/abandon școlar,formarea capacității de utilizare a 
tehnicilor de negociere/consiliere în cadrul  parteneriatelor și 
programelor educaţionale școală – familie- comunitate. 

9 Titlurile modulelor / 
temelor, nr ore 
asociate 

Modul I “ Aspecte ale disfuncţionalităţii relaţiei şcoală-
familie-comuninate: abandon şcolar, violenţă şcolară” 

30 

TEMA 1. Metode și strategii utilizate în scopul reducerii 
absenteismului/ prevenirii abandonului școlar 

14 

TEMA 2. Instrumente utilizate în prevenirea și reducerea   
violenței în mediul școlar 

16 

Modul II Strategii de dezvoltare a parteneriatului  școală-
familie-comunitate  

28 

  TEMA 3. Comunicare si consiliere în relația școală – familie - 
comunitate 

16 
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  TEMA 4. Proiecte comune in cadrul parteneriatului : școală -
familie -comunitate 

12 

 Evaluare finală   2  ore 

10 Formatori Gabriela Barbulescu, Georgeta Bolojan, Sultana Chebici, Ioana 
Cosma, Iliana Dumitrescu, Minodora Gavrila, Diana Melnic, 
Marian Gratian Moldovan, Lucia Sterian, Gabriela Suba, Teodora 
Paun, Laura  RUDEANU, Adina Tatu, Gabriel Narcis Vrinceanu 

11 Cost curs / cursant 240 lei 

11 ÎNSCRIERE Completați Formularul de înscriere 
https://goo.gl/forms/uXdDW7yxTlvO3xLo2  

11 Responsabil program Georgeta Bolojan 
Adina Tatu 

georgeta.bolojan@ccd-bucuresti.org  
adina.tatu@ccd-bucuresti.org  

Director CCD Bucureşti, 
Gabriel Narcis VRÎNCEANU 
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