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Grila 2. Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi ariile de conţinut, disciplinele de studiu şi creditele alocate 
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procesului de învăţământ 

C.5.2. Valorificarea conceptelor specifice 

managementului clasei în practica educaţională 

C.5.3. Aplicarea strategiilor specifice de organizare a 

spaţiului de învăţare şi a colectivului de elevi, în scopul 
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C.5.4. Stabilirea unor decizii manageriale în diferite 

contexte educaţionale cu ajutorul documentelor 

programatice ale instituţiei şcolare 
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