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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  
„Lions Quest – Aptitudini pentru adolescență” 

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

1. Criterii curriculare 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră 

Public ţintă vizat 
 

cadre didactice care predau în învățământul preuniversitar 

Justificarea ofertei 
(necesitate, 
utilitate) 
 

Promovarea inovatiei si reformei in educatie, dezvoltarea personala şi 
profesională a personalului didactic, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de 
formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor 
profesionale în domeniul educaţiei, precum şi cu cercetările de ultimă oră 
privitoare la educaţia inteligenţei emoţionale, evitarea dependenţelor negative şi 
a abandonului scolar al elevilor din ciclul preuniversitar 

Durata (nr. total 
ore de formare) 

16 de ore 

Tip de formare face to face 

 

Scopul 
 

Actualizarea informaţiei şi dezvoltarea competenţelor didactice prin raportare la 
prevederile noilor programe şcolare de la nivel de învăţământ gimnazial 

Competenţe vizate 
 

 utilizarea eficientă a metodologiei de lucru și a conceptelor teoretice ale 
programului LIONS QUEST în vederea creării în cadrul orelor de 
gimnaziu a unei comunități de învățare centrată pe relaționare; 

 utilizarea eficientă a materialelor LIONS QUEST în procesul instrucţional, 
in format letric sau electronic, în vederea dezvoltării competențelor 
socio-emoționale la elevii de gimnaziu, prevenirii consumului de alcool 
și droguri și invățarea voluntariatului 

 utilizarea eficientă a strategiilor de predare – evaluare, cu accent pe 
rolul profesorului ca facilitator în cadrul procesului de învățare, care să 
determine la elevi o învăţare motivată, cu accent pe dezvoltarea 
gândirii critice, creative şi a unei personalităţi independente şi 
adaptabile 

Modulele 
tematice  
 

MODULUL / ACTIVITATEA 
Nr. 
ore 

I. Curriculum de bază LIONS QUEST 2 

II.Materialele LIONS QUEST – instrumente abordarea 
independentă sau dirijată a învăţării 
III.Strategii didactice în concordanţă cu viziunea curriculară  
IV. Experimentarea și aplicarea conceptelor și metodologiei 
LIONS QUEST 

2 
 

    1 

   10 

 

Detalii privind a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 
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repartizarea orelor 
 
 
 
 
 
 
 

Elemente teoretice Aplicaţii şi studiu individual Evaluare Total  

4 11 1 16 

20% 60% 20% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

16 - 16 

100% - 100% 
 

Strategii Strategii inductive, deductive, analogice si euristice. 

Modalităţi de 
evaluare 

La final, formabilii pregătesc și susțin o lecție în cadrul cursului utilizând 
elementele asimilate pe parcursul formării și utilizând materialele LIONS QUEST 
puse la dispoziție 

Modalităţi de 
evaluare a 
activităţilor de 
curs şi a 
formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 

1. RESURSE UMANE 

Formatori Iosep Alina Teodora/ Asociatia Cluburilor Lions District 124 Romania 

Coordonare şi 
monitorizare CCD 

Chebici Sultana 
sultana.chebici@ccd-bucuresti.org  

2. CRITERII ECONOMICE 

Costul 
programului / 
cursant 

gratuit 

Înscriere Completați online Formularul de înscriere 
https://goo.gl/forms/HfxRbuoujvJppt3Y2  

 

http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Echipa/Sultana_Chebici.pdf
mailto:sultana.chebici@ccd-bucuresti.org
https://goo.gl/forms/HfxRbuoujvJppt3Y2

