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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DE COMUNICARE PRIN PREZENTARI ÎN CONFERINTE, 
SIMPOZIOANE, CERCURI PEDAGOGICE 

 

                                         CURS AVIZAT, 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) 
 

Lipsa competentelor de comunicare scrisa si orala pentru prezentari in 

cadrul conferintelor, simpozioanelor sau a cercurilor pedagogice 

ingreuneaza participarea voluntara a cadrelor didactice la aceste tipuri de 

activitati de dezvoltare profesionala. 

Durata (nr. total 

ore de formare) 

16 de ore, din care:  4 ore teorie, 10 ore aplicații, 2 ore evaluare 

Tip de formare blended learning 

Justificarea ofertei 

(necesitate, 

utilitate) 

 

Legea Educaţiei Naţionale şi metodologia specifică aferentă 

reglementează organizarea și desfășurarea Evaluărilor Naționale la finalul 

claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. Evaluarea naţională a elevilor din clasele 

a II-a şi a IV-a, realizată după modelul evaluărilor internaţionale, 

reprezintă o noutate introdusă în învăţământul românesc începând cu anul 

şcolar 2013-2014. Toţi cei implicaţi în acest proces de evaluare sunt puşi 

în situaţia de a se adapta la schimbările introduse de noua reformă 

curriculară. Având în vedere importanţa activităţilor de pregătire a 

elevilor în vederea participării la evaluarea națională, stabilirea unor 

repere în aplicarea prevederilor asocitate acestei zone de activitate a 

cadrelor didactice va fi benefică pentru abordarea conformă a evaluării 

naționale. 

 

 

Scopul 
 

Dezvoltarea competentelor de comunicare scrisa si orala pentru activitati 

specific cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 

Competenţe vizate 
 

1. Elaborarea unor lucrari scrise: articole, comunicari, eseuri, 

rapoarte, lucrari, etc. 

2. Pregatirea unei prezentari 

3. Sustinerea in fata unei audiente 

 

Modulele tematice  
 MODULUL / ACTIVITATEA 

Nr. 

ore 

MODULUL I – Comunicarea scrisa 4 

 Criterii in identificarea surselor scrise credibile 

 Construirea argumentului  

2 

2 



                                CASA CORPULUI DIDACTIC                                        

                              A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI   

Splaiul Independenței  Nr. 315A Sector 6, București, România www.ccd-bucuresti.org                                  Pagina 2 

Tel    0040213134901 Fax   0040213134927    ccdbuc@gmail.com 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

 Planificare, redactarea si evaluarea lucrarilor 

stiintifice cu scopul diseminarii unor informatii 

specifice 

MODULUL II – Comunicarea orala 10 

 Pregatirea, repetitia, livrarea si inchiderea unei 

prezentari 

2 

8 

EVALUARE            Pregatirea unui material scris si 

sustinera acestuia 

2 

Total ore 16 
 

Detalii privind 

repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Elemente 

teoretice 

Aplicaţii şi studiu 

individual 

Evaluare Total  

4 10 2 16 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

6 10 16 

  100% 
 

Strategii expunere, studiu individual, dezbatere, activităţi practice, portofoliu 

Modalităţi de 

evaluare 

evaluare de parcurs;  evaluare finală – sustinerea unei prezentari pe baza 

unui material scris elaborat. 

Modalităţi de 

evaluare a 

activităţilor de curs 

şi a formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 

 

Formator Camelia Radulescu, Universitatea din Bucuresti, FPSE, DFP 

 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

prof. dr. Iliana Dumitrescu 

iliana.dumitrescu@ccd-bucuresti.org 

 

Costul 

programului / 

cursant 

60 lei 

Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 
 

https://goo.gl/forms/l5fOKykyl8uaol833

