
FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

INTEGRAREA ELEVILOR CU ADHD 
CURS AVIZAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program 

 

Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în 

carieră) 

Public ţintă vizat 

 

cadre didactice din învățământul preuniversitar, consilieri școlari  

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 

 

Există un interes deosebit al cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar pentru identificarea unor modalități de integrare a 

copiilor cu ADHD în colectivul clasei. ... 

Durata (nr. total ore 

de formare) 

24 de ore 

Tip de formare blended learning  

 

Curriculumul programului 

Scopul 

 

Facilitarea integrării elevilor cu tulburări de învățare prin acțiuni de 

identificare precoce și intervenții terapeutice și educaționale 

adecvate 

Competenţe vizate 

 
 Identificarea elementelor distictive ale ADHD în 

comportamentul elevilor 

 Utilizarea unor strategii adecvate de colaborare cu familia 

copilului cu ADHD 

 Proiectarea și aplicarea unui plan de intervenție personalizat 

pentru copilul cu ADHD 

Modulele tematice  

 
 Modul I: ADHD – caracteristici și elemente distinctive față de 

alte tulburări (de personalitate, de învățare etc.) (8 ore) 

 Modul II: Colaborarea școală-familie în vederea integrării 

copiilor cu ADHD (6 ore) 

 Modul III: Modalități de intervenție (10 ore) 

 

Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 

Elemente 

teoretice 

Aplicații şi 

studiu individual 

Evaluare Total  

7 15 2 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

12 12 24 

50% 50% 100% 
 

Strategii 

 

dialog-dezbatere, studiu de caz, activităţi practice, lucru în echipă 

 

Modalităţi de 

evaluare 

evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu 

 

Modalităţi de 

evaluare a 

activităţilor de curs şi 

a formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 

 



 

2. Resurse umane 

Formatori Nume şi 

prenume 

Instituţia Calitatea* Module/Ev**  

Ramona 

Octaviana 

Gheorghe 

Asociația 

pentru 

Dezvoltarea 

Copilului 

formator M1,2,3,E 

Iliana 

Dumitrescu 

CCDB formator E 

* profesor metodist CCDB/formator 

**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Profesor metodist: dr. Iliana Dumitrescu, profesor metodist 

Email: iliana_dumitrescu@yahoo.com 

 

 

3. Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi /grupe 

50 cursanţi, 2 grupe 

Costul programului / 

cursant 

gratuit 

 

 
 


