
Denumirea programului:  

                      PROMOVAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN EDUCAŢIE 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program:  Formare continuă profesională (evoluţie în carieră) 

Curs avizat, inclus în oferta de formare a CCD-Bucureşti 

Public ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar membre de sindicat 

Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar 

Durata (nr. total ore de formare): 40 (blended-learning: 20 face-to-face, 20 on-line) 

 

Curriculum-ul programului:  

Scopul: Abilitarea cadrelor didactice pentru a identifica căi de gestionare a relaţiilor, în cadrul instituţiei de 

învăţământ şi în afara ei, fără atitudini discriminatorii, prin respectarea ”regulilor” democraţiei. 

Competenţe vizate:  

 Cunoaştere a cadrului legal (naţional şi european) şi a principalelor instituţii din România, care asigură 

promovarea egalităţii de şanse şi gen şi combaterea oricărei forme de discriminare; 

 Experimentare prin proiecte educaţionale, a unei conduite interculturale, a educaţiei pentru diversitate, a 

unui sistem de relaţii corecte şi nediscriminatorii, în cadrul organizaţiei şi înafara ei; 

 Asumare de noi roluri didactice şi manageriale, prin evoluţie profesională în diferite contexte de 

învăţare permanentă. 

Modulele tematice:  

I-Apariţia şi evoluţia ideii de egalitate  

II-Domenii ale egalităţii. Căi de realizare. 

III-Pregătirea (formarea) profesorilor pentru practicarea unui învăţământ nedisciriminatoriu, cu 

promovarea egalităţii de şanse 

IV-Egalitatea şanselor de dezvoltare profesională prin facilitarea accesului la programe de 

formare 

 

Strategii:  lucru în echipă, dialog-dezbatere, prezentări de documente şi reglementări din domeniu, 

aplicaţii, ateliere de lucru, elaborare de materiale 

Modalităţi de evaluare: chestionare, produse finale, portofoliu 

Modalităţi de evaluare a activităţilor de curs şi a formatorilor:  chestionar feed-back aplicat la finalul 

activităţilor de curs 

 

2. Resurse umane 

Nume şi prenume Instituţia Calitatea 

Iuliana Stana  CCD București Formator 

Minodora Gavrilă CCD București Formator 

Ioana Cosma CCD București formator 

Coordonare şi monitorizare CCD: prof.  IOANA COSMA - ccdbioana@yahoo.com 

3. Criterii economice : 

Număr de cursanţi planificaţi: 25 

Furnizat în regim gratuit (sustenabilitate proiect) 
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