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DENUMIREA PROGRAMULUI DE FORMARE 

„DEZVOLTAREA PRACTICILOR INCLUZIVE PENTRU COPIII CU CES 

DIN CLASELE PRIMARE ŞI DE GIMNAZIU" 

                                                                               

Nr. Criteriu Detalii 

1 Ordinul de acreditare O.M.E.N.C.Ş. nr.5990 / l6.12.2015 

2 Perioada de acreditare 3 ani 

3 Categorie program 2 

4 Grup țintă 

profesori pentru învăţământ primar şi secundar inferior, consilieri şcolari, 

profesori de sprijin, mediatori şcolari, profesori logopezi, alţi specialişti 

care lucrează în domeniul educaţiei copiilor cu CES din învăţământul 

preuniversitar 

5 Scop 

Formarea profesorilor pentru învăţământ primar şi secundar inferior, 

consilierilor şcolari, profesorilor de sprijin, mediatorilor şcolari, profesorilor 

logopezi, alţi specialişti care lucrează în domeniul educaţiei copiilor cu 

CES. din învăţământul preuniversitar în vederea prevenirii discriminării şi 

excluziunii educaţionale / sociale a copiilor / tinerilor cu cerinţe ducaţionale 

speciale. 

6 Nr. Credite (CPT) 11 

7 Nr. ore de formare 46  

8 Tip formare Face – to – face 

9 Competențe vizate 

 utilizarea adecvată a cunoştinţelor teoretice pentru identificarea 

dificultăţii / dizabilităţii de învăţare, 

 organizarea adecvată a procesului de predare – învăţare - evaluare 

pentru elevii cu Cerinţe Educative Speciale, 

 utilizarea unor strategii de lucru în funcţie de specificul elevilor cu 

dificultăţi / dizabilităţi de învăţare şi adaptare şcolară, 

 proiectarea, conducerea şi realizarea procesului de predare - învăţare - 

evaluare în parteneriat cu elevii, părinţii, alţi specialişti în scopul 

realizării unei bune incluziuni în şcoala de masă a elevilor cu Cerinţe 

Educative Speciale, 

 utilizarea metodelor şi strategiilor specifice de cunoaaştere şi evaluare a 

elevlor cu Cerinţe Educative Speciale în vederea integrării şi adaptării 

acestora în mediul şcolar şi social. 

10 

Titlurile modulelor sau 

ale temelor / nr. ore 

asociate 

Modul 1 Cerinţe speciale (CS), cerinţe educative speciale (CES), 

dizabilitate (concepte şi legislaţie) 
10 ore 

Modul 2. Integrarea şcolară şi incluziunea şcolară /sau / Şcoala 

incluzivă, dimensiuni şi specific 
10 ore 

Modul 3. Curriculum şcolar flexibil şi adaptat pentru 

şcolarizarea tuturor copiilor 
12 ore 

Modul 4. Familia şi comunitatea în relaţia cu şcoala în educaţia 

incluzivă 
12 ore 

11 Evaluare finală 
Evaluare finală 2 ore — analiza produselor activităţilor, portofoliul 

individual 
 

12 Sustenabilitate / Impact 
Formular tip de angajament privind susţinerea unor activităţi care asigură 

sustenabilitatea / impactul: proces verbal diseminare grup țintă / derulare 

activitate cu tematică specifică la clasă 
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13 
Formatori (în ordine 

alfabetică) 

Bărbulescu Gabriela, Bolojan Georgeta, Cristescu Rodica, Cozma Romeo 

Adrian, Dima Maria, luga Cecilia, Pacearcă Ștefan, Stănculescu Aura, Tatu 

Mariana Adina, Vrăşmaş Ecaterina (Universitatea Bucureşti) 

14 Cost program/ participant 150 lei 

15 Director program:  Minodora Gavrilă, email:  minodora.gavrila@ccd-bucuresti.org  
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