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ȘCOALA INCLUZIVĂ - ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 
 

Nr. 
crt. 

Criteriu Detalii 

1 Ordinul de acreditare OMENCS 6217/23.12.2016 

2 Perioada de acreditare 3 ani 

3 Categorie program 2 a, cf. Anexei 1 la OMEN 3130/2013 
2. Program de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile MEN, 
urmărind a) Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde 
categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă 
 

3 Grup ţintă personal didactic din învățământul preuniversitar 

4 Scop Dezvoltarea competenţelor  transversale  ale cadrelor didactice din perspectiva 
educației incluzive, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă 
pentru prevenirea discriminării și exluziunii educaționale / sociale a copiilor / 
tinerilor aflați în situație de risc 

5 Nr. credite (CPT) 15 

6 Nr. ore de formare 60 (30 face to face, 30 online) 

7 Tip formare  BLENDED LEARNING  

8 Competenţe vizate   Aplicarea conceptelor specifice teoriei și practicii din sfera educației incluzive în 
situații educaționale concrete 

 Descrierea direcţiilor şi tendinţelor reprezentative de evoluţie a educației 
incluzive 

 Caracterizarea şi definirea tipologiei cerințelor educative speciale 
 Elaborarea unui plan de intervenție persnalizat implementabil în context 

incluziv de învățare 
 Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru 

eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru 
învățare 

 Utilizarea metodelor specifice educației incluzive pentru diversificarea 
strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul 
de învăţare – evaluare – autoevaluare  

 Valorificarea influențelor educației incluzive în planul dezvoltării personale, al 
orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a 
elevilor 

9 Titlurile modulelor / 
temelor, nr ore asociate 

I. CADRUL CONCEPTUAL ȘI NORMATIV AL EDUCAȚIEI 
INCLUZIVE 

16 ore 

II. ȘCOALA INCLUZIVĂ 19 ore 

III. CLASA INCLUZIVĂ 23 ore 

 Evaluare finală                                                                                    2 ore 

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

10 Formatori CCD București: Ovidiu Pânișoară, Mirela Negreanu, Iliana Dumitrescu, Minodora 
Gavrilă, Adina Tatu, Georgiana Bolojan, Gabriela Șubă, Gabriela Bărbulescu, Gabriel 
Vrînceanu, Ioana Cosma 

11 Cost program/ 
participant 

270 lei 

12 Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

13 Director program prof. dr. Iliana DUMITRESCU iliana.dumitrescu@ccdbucuresti.org  

 
Director, 

prof. Elena Ștefan 
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