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FIȘĂ DE IDENTITATE 
GESTIONAREA ŞI MEDIEREA CONFLICTELOR DIN SISTEMUL EDUCAŢIONAL 

a programului de formare  
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 2017-2018 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională (evoluţie în carieră) 

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  de ore: 20 face-to-face, 20 on-line 

Tip de formare blended-learning 

Curriculum-ul programului 

Scopul 
 

Abilitarea cadrelor didactice pentru a preveni, identifica şi media situaţii 
conflictuale apărute la nivel intrainstituţional şi interinstituţional. 

Competenţe vizate 
 

a. identificarea situaţiilor cu potenţial conflictual şi prevenirea 

escaladării conflictelor; 

b. analizarea unei situaţii conflictuale şi găsirea căilor de 

acţiune adecvate; 

c. proiectarea şi realizarea unei strategii de negociere; 

d. cunoaşterea principalelor căi strategice de abordare a 

conflictului şi a rezolvării acestuia; 

e. utilizarea tacticilor şi a tehnicilor integrative de negociere 

specifice sistemului de învăţământ;  

f. medierea unor conflicte apărute la nivel intrainstituţional şi 

interinstituţional;  

g. redactarea unei petiţii. 

 

Modulele tematice  
 

Modul I - Conflictul  

Modul II - Negocierea 

Modul III - Strategii şi tactici de negociere 

Modul IV - Rezolvarea alternativă a disputelor -RAD 
 

Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 
Elemente teoretice Aplicații şi studiu 

individual 
Evaluare Total  

12 24 4 40 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 
Face to face On-line Total  

20 20 40 
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50% 50% 100% 
 

Strategii lucru în echipă, dialog-dezbatere, prezentări de documente şi 
reglementări din domeniu, aplicaţii, ateliere de lucru, elaborare de 
material 

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 

Formatori Nume şi prenume Instituţia Calitatea* Module/Ev**  

Gabriela 
Bărbulescu 

CCD București psiholog  

M1, M2, M3, 

M4, EV 

 

 

 

 

Ioana Maria 
Cosma 

CCD București Profesor 
metodist 

 

Coordonare şi 
monitorizare CCD 

Profesor metodist Gabriela Bărbulescu  
Email: gabriela.barbulescu@ccd-bucuresti.org 
 

3. Criterii economice 

Costul 
programului/cursant  

Gratuit, sustenabilitate proiect 

Înscriere Completează online Fișa de înscriere 
https://goo.gl/forms/MwgoJ5QFLvnW5OSI3 
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