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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

                                                      DEZVOLTAREA PRACTICILOR NONFORMALE PRIN ACTIVITĂȚI DE 

VOLUNTARIAT 

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

 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program 
 

Program de formare continuă avizat 

Public ţintă vizat 
 

Personal didactic și didactic auxiliar 

 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

familiarizarea cadrelor didactice si didactic auxiliare cu metode si 

tehnici utilizate în activitățile de voluntariat, in mediul educațional 

Durata (nr. total ore 

de formare) 

26 

Tip de formare față în față 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind 
interacţiunea şi comunicarea cu mediul social, asumarea de 

responsabilităţi în specificul voluntariatului utilizând  metode de tip 

nonformal 

Competenţe vizate 
 

● Înțelegerea și utilizarea adecvată a conceptului de voluntariat 

● Familiarizarea participanților cu metode de tip nonformal 

● Proiectarea unor activități de grup pentru iniţierea şi dezvoltarea 

de colaborări cu organizaţii neguvernamentale şi organe ale 

administraţiei publice centrale sau locale, pentru derularea de 

programe şi activităţi specifice tinerilor in domeniul 

voluntariatului 

● Proiecatrea unor instrumente de evaluare realiste, 

raportate la standarde specifice învățării experiențiale 

●  

Modulele tematice  
 

● Modulul 1 Voluntariatul şi responsabilitatea socială. Concept si 
beneficii. Tipuri de voluntariat  

● Modulul II. Metode și strategii utilizate în educația nonformală. 
Comunicarea / relaționarea în mediul nonformal 

● Modul III – Modele de bune practici pentru creşterea capacităţii 
de restructurare a propriei practici psihopedagogice prin 
introducerea de elemente de tip inovativ şi utilizarea diferitelor 
tipuri de strategii activ-participative în activităţile de voluntariat 
(colaborare şi parteneriat cu Crucea Roşie, Organizaţia Salvaţi 
Copiii, Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti – FTMB, 
Serviciul European de Voluntariat - SEV) (6 ore) 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

Detalii privind 

repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Elemente 

teoretice 

Aplicaţii şi 

studiu individual 

Evaluare Total  

8 ore  16 ore  2 ore 26 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

26  - 26  

100% - 100% 
 

Strategii metode specifice mediului nonformal 

Modalităţi de evaluare evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu 

Modalităţi de evaluare 

a activităţilor de curs 

şi a formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 

 

2. Resurse umane 

Formator  

Nume şi prenume Instituţia Calitatea* Module/Ev

* 

  

Dumitrescu Iliana CCDB  profesor metodist  M3 

M1, 

 M2 

Cuatu Georgeta CCDB  profesor metodist  

Bolojan Georgeta CCDB  profesor metodist  

* profesor metodist CCDB/formator 

**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 
Georgeta Bolojan 

georgeta.bolojan @ccd-bucuresti.org 
 

 

 

3. Criterii economice 

Costul programului / 

cursant 

100 lei 

Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

https://goo.gl/forms/oEpn9VJt10IDAJLi2  
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