
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 

CASA CORPULUI DIDACTIC 

A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

A PROGRAMULUI DE FORMARE AVIZAT 

 

Tehnici de muncă intelectuală și documentare în  

biblioteca școlară și CDI 
 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti – CURS AVIZAT 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în 

carieră) 

Public ţintă vizat 
 

Bibliotecari școlari/ profesori documentariști 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

Încurajarea elevilor de a utiliza eficient colecțiile bibliotecii și 

resursele online pentru realizarea proiectelor școlare 

  

Durata (nr. total ore 

de formare) 

16 ore 

Tip de formare Face to face 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Să-i asiste pe elevi în procesul de informare-documentare  

Să utilizeze informația în mod etic și corect în realizarea studiilor 

de cercetare și a articolelor, citând sursele de informare 

Să tehnoredacteze corect o lucrare științifică  

Competenţe vizate 
 

 să-şi formeze deprinderi de selectare, utilizare și evaluare a 

surselor de informare și documentare;  

 să cunoască regulile de citare corectă; 

 să cunoască prevederi din legislația drepturilor de autor și a 

drepturilor conexe;  

 să tehnoredacteze o lucrare pentru o conferință națională 

Modulele tematice  
 

● Modulul I Tehnici de muncă intelectuală în activitatea de 

documentare 

● Modulul II: Legea drepturilor de autor și citarea surselor 

de informare 

● Utilizarea TIC în elaborarea lucrărilor  de cercetare 

Detalii privind 

repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Elemente 

teoretice 

Aplicaţii şi 

studiu individual 

Evaluare Total  

10 6 0 16 

60% 40% 0% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

16  16 

100%  100% 
 

Strategii Expunerea, conversația, exercițiul 

Modalităţi de 

evaluare 

evaluare de parcurs 



Modalităţi de 

evaluare a 

activităţilor de curs şi 

a formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităților de curs 

 

 

2. Resurse umane 

Formator  

Nume şi 

prenume 

Instituţia Calitatea

* 

Module/Ev

* 

 

Laura Rudeanu  Casa Corpului Didactic formator M1,  

M2,  

M3  
Marilena Huiu  Casa Corpului Didactic formator 

Florina Brat  Biblioteca Centrală 

Universitară „Carol I” 

formator 

* profesor metodist CCDB/formator 

**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare 

CCD 

 

 

Laura Rudeanu 

Marilena Huiu 

Email:  

laura.rudeanu@ccd-bucuresti.org 

marilena.huiu@ ccd-bucuresti.org 
 

 

3. Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi /grupe 

25 cursanţi/ 1 grupă 

Costul programului / 

cursant 

GRATUIT, FINANȚARE MEN  

 

 

 

 

 


