
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Detalii 

1. Ordinul de acreditare O.M.E.C. nr. 4925/10.08.2020 

Furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea 

2. Perioada de acreditare 4 ani 

3. Grup ţintă Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 

4. Nr. credite (CPT) 10 

5. Nr. ore de formare 40 

6. Locul de desfășurare Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/  

7. Tip formare Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr. 4224/06.07.2022 

și aviz nr. 484/DGIP/CSA-10/6/28.01.2021) 

8. Competenţe vizate Deprinderea abilităţilor de a aplica strategii de lucru eficiente, pentru dezvoltarea unor 

practici incluzive adaptate nevoilor specifice clasei/ şcolii; 

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice vizând problematica incluziunii elevilor 

cu cerinţe educative speciale, favorizând schimbarea/îmbunătăţirea/pozitivarea 

atitudinii profesionale a acestora în raport cu această categorie de elevi; 

Dezvoltarea competenţelor de implementare optimă a strategiilor şi instrumentelor de 

combatere a fenomenului de discriminare în şcoală şi de asigurare a accesului egal la 

educaţie tuturor copiilor; 

Dezvoltarea gândirii critice privitor la propria poziție față grupurile vulnerabile din 

mediul școlar. 

9. Titlurile modulelor / 

temelor, nr ore asociate 

Nr. 

crt. 
Denumirea modulului/ temei 

Număr total de ore alocate, 

din care: 

Teorie/Curs 
Aplicații și 

teme offline 

1. Educaţia incluzivă 6,5 ore sincron 5 ore asincron 

2. Integrarea copiilor cu CES în şcoala 

românească  

5,5 ore sincron 4 ore asincron 

3. Şcoala fără discriminare  4,5 ore sincron 3 ore asincron 

4 Reprezentări sociale și media  5,5 ore sincron 4 ore asincron 

5. Finalizare și transmitere portofolii pentru 

dezvoltare profesională continuă 

- 2 ore asincron 

TOTAL 40 ore 
 

10. Evaluare finală  Fiecare cursant va elabora portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, în 
format electronic, în acord O.M.E. nr. 4224/06.07.2022, Metodologia-cadru privind 
asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a 
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor 
profesionale transferabile,  care va fi evaluat în cadrul comisiei de evaluare finală 
întrunită online sincron după finalizarea activităților de formare. 

11. Formatori  conf. univ. dr. Petre Raluca-Brîndușa, prof. Popișcă Lucica, prof. Bumbac Carmen-  

 Gabriela, psiholog. Ilie Cătălina-Aurelia, prof. Cherciu Cristina-Sinduța, prof. Stoica 

Gabriel 

Denumire program formare 

”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” 

https://ccdtl.reteauaedu.ro/


 

 

12. Cost program 320 lei 

13. Responsabil program Prof. metodist Cristina-Sinduța CHERCIU Email: 

cristina.cherciu@ccdtulcea.ro 

 


