MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

CASA CORPULUI
DIDACTIC
A MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

DEZVOLTAREA PRACTICILOR INCLUZIVE PENTRU COPIII CU CES DIN CLASELE
PRIMARE ŞI DE GIMNAZIU
CURS ACREDITAT
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti
Nr.
crt
1
2

Criteriu prezentare

Detalii
O.M.E.N.C.Ş nr. 5990/ 16.12.2015
3 ani

3
3

Ordinul de acreditare
Perioada de
acreditare
Categorie program
Grup ţintă

4

Scop

5
6
7
8

Nr. credite (CPT)
Nr. ore de formare
Tip formare
Competenţe vizate

9

Titlurile modulelor /
temelor, nr ore
asociate

2
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
Formarea profesorilor 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, în vederea
prevenirii discriminării şi excluziunii educaţionale/ sociale a
copiilor/ tinerilor cu CES
11
46
Face- to face
1. Utilizarea adecvată a cunoştinţelor teoretice pentru identificarea
difiicultăţii/ dizabilităţii de învăţare
2. Organizarea adecvată a procesului de predare - învăţare –
evaluare pentru elevii cu CES
3. Utilizarea unor strategii de lucru în funcţie de specificul elevilor cu
dificultăţi/ dizabilităţi de învăţare şi adaptare şcolară
4. 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 CES,
5. Utilizarea metodelor şi strategiilor specifice de cunoaştere şi
evaluare a elevilor cu CES în vederea integrării şi adaptării
acestora în mediul şcolar şi social
Cerinţe speciale (CS), cerinţe educative speciale (CES),
10 ore
dizabilitate ( concepte şi legislaţie)
Integrarea şcolară şi incluziunea şcolară/sau/ Şcoala
10 ore
incluzivă, dimensiuni şi specific
Curriculum şcolar flexibil şi adaptat pentru şcolarizarea
12 ore
tuturor copiilor
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10

Evaluare finală
Formatori

11
11

Cost curs / cursant
ÎNSCRIERE

12

Responsabil program
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A MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Familia şi comunitatea în relaţia cu şcoala în educaţia
12 ore
incluzivă
Evaluare finală : analiza produselor activităţii, portofoliul
2 ore
individual
Evaluare finală — susținerea unei teme din portofoliu
2 ore
Bărbulescu Gabriela, Bolojan Georgeta, Cristescu Rodica, Cozma
Romeo Adrian, Dima Maria, luga Cecilia, Pacearcă Ștefan, Stănculescu
Aura, Tatu Adina, Vrăşmaş Ecaterina(Universitatea Bucureşti)
184 lei
Completați Formularul de înscriere:
https://goo.gl/forms/5yV9DsXzXyZQH62c2
Adina Tatu
adina.tatu@ccd-bucuresti.org
Director CCD Bucureşti,
Gabriel Narcis VRÎNCEANU

Splaiul Independenței Nr. 315A, sector 6, București, România
www.ccd-bucuresti.org
Tel. 0040213134901 Fax 0040213134927
ccdbuc@gmail.com

Pagina
2 din 2

