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MINISTERUL EDUCAŢIEI  

NAȚIONALE 

 

 

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ PENTRU O ȘCOALĂ NOUĂ 

 
Nr. 

crt. 

Criteriu Detalii 

1 Ordinul de acreditare  OMECS 4623/27.07.2015 

2 Perioada de acreditare 4 ani 

3 Categorie program Program de dezvoltare profesională cf, art 244 al. 5 lit. a), b), c) din LEN nr.1 

/2011/ Categoria 3(domeniu inclus în criteriile de evaluare a portofoliului pentru 

înscriere concurs selecție Corp Național Experți În Management Educațional) 

 

3 Grup ţintă Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

4 Scop Dezvoltarea competențelor transversale  ale  cadrelor didactice prin valorizarea 

elementelor socioculturale minoritare sau majoritare, in grupuri caracterizate de 

diversitate culturală și etnică, în scopul  promovării toleranței, dialogului intercultural 

și a respectării drepturilor omului.  

5 Nr. credite (CPT) 15 credite profesionale transferabile 
6 Nr. ore de formare 60 ore   

7 Tip formare  blended learning:zi + la distanță:  30 ore “face to face”, 28 ore tutoriat, 2 ore 

evaluare finală 

8 Competenţe vizate   Utilizarea metodelor pedagogice inovatoare în predarea educaţiei civice/cetăţeneşti, 

în cadrul unui context general al şcolii, bazat pe participare democratică şi respectul 

pentru diversitate. 

 Dezvoltarea deprinderilor de comunicare, relaţionare şi colaborare, a autonomiei şi 

flexibilităţii în gândire consecutiv cu renunţarea la prejudecăţi şi stereotipuri de 

gândire 

Identificarea și conștientizarea  grupului de educabili asupra  propriilor determinări 

culturale la nivelul comunicării verbale şi nonverbale;  

Stimularea acţiunilor educative  în favoarea promovării unei societăţi interculturale 

Diseminarea informaţiilor relevante referitoare la dialogul intercultural și  respectării 

drepturilor omului. 

9 Titlurile modulelor sau 

ale temelor, nr ore 

asociate 

Modulul 1 Fundamente teoretice, principii, valori, 

dimensiuni şi obiective ale educaţiei interculturale 

 28 ore 

Modulul II. . Educaţia pentru interculturalitate  -poziţionări 

metodologice ale educaţiei Interculturale  în învăţământul 

preuniversitar 

30 ore 

 Evaluare finală Evaluare finală 2 ore- susținere 1 temă încărcată pe platforma E learning 

 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 

10 Formatori (în ordine 

alfabetică) 

Adam Gabriela, Amza Narciz, Anisie Monica Cristina, Anton Cristina,Barbu 

Eugenia, Bolojan Georgeta, Colibaba  Georgeta, Cosma Ioana Maria, Cozărescu 

Mihaela, Dan Steluța , Guina Claudia, Mateescu Olimpia, Matei Romina, Naghi 

Elisabeta Ana, Negrutiu Florin, Precupețu Rodica, Roșu Elisaveta, Rus Călin, 

Stoenescu Amalia, Șișman Mirela, Vrînceanu Gabriel  

12 Cost program/participant 220 lei 

 Înscriere  Completati online formularul de inscriere 

https://goo.gl/forms/WuGaWYmOstdRSxWr2  

13 Coordonatori program Bolojan Georgeta 

Mateescu Olimpia  

E-mail: georgeta.bolojan@ccd-bucuresti.org  

olimpia.mateescu@ccd-bucuresti.org  

Director CCD- Bucureşti, 

Gabriel VRÎNCEANU 
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