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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

”Dezvoltarea competențelor civice la copii și adolescenți” 

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 țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificarea ofertei Pregătirea copiilor și tinerilor pentru viața socială implică și dezvoltarea competențelor 

civice precum și implicarea acestora în activități de parteneriat, voluntariat, activități de 

suport pentru comunitate. 

 Profesorii din învățământul preuniversitar bucureștean nu sunt familiarizați cu 

conceptul de responsabilitate socială, majoritatea (61,4%) nefiind informați despre 

reglementările europene din acest domeniu; 

 Informația despre domeniu a ajuns majoritar prin consultarea website-urilor iar doar 

4,5% din respondenți au obținut informația în urma absolvirii unui curs specific; 

 Majoritatea respondenților nu au în organizațiile proprii o cultură care să aibă la bază 

principiile de responsabilitate socială și nu dezvoltă un comportament civic. 

Durata (nr. total ore de 

formare) 

16  ore 

Tip de formare Blended learning 

2. Curriculumul programului 

Scopul  Pregătirea profesorilor în vederea integrării și promovării principiilor și normelor de 

responsabilitate socială. 

Competențe vizate 1. Înțelegerea și aplicarea conceptelor de responsabilitate socială în viața cotidiană 

2. Cunoașterea normelor și reglementărilor interne și internaționale privitoare la 

conceptul de responsabilitate socială 

3. Elaborarea de modele de bune practici legate de acest concept care pot fi utilizate 

în lecții 

 

Module tematice Modulul 1: Definirea conceptului de responsabilitate socială. Norme / standarde / 

reglementări interne și externe organizației (7h); 

Modulul 2: Integrarea și promovarea comportamentelor etice și a spiritului civic în 

propria cultură organizațională (8h); 

Evaluare finală (1h) 

Detalii privind repartizarea 

orelor 
Elemente 

teoretice 

Aplicații Evaluare  Total  

5 10 1 16 

30% 60% 10% 100% 

Face-to-face: 6 Online: 10 Total 16 

30% 70% 100% 
 

Strategii de formare dialog-dezbatere, studiu de caz, activităţi practice, lucru în echipă 

Modalități de evaluare evaluare de parcurs ; evaluare finală – portofoliu 

Modalităţi de evaluare a 

activităţilor de curs şi a 

formabililor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 

3. Resurse umane 

Formatori  Nume și 

prenume 

Instituția  Funcția Module  

Gabriela Șubă CCD București Prof. metodist 1,2, ev 

Florica Paragină  CCD București Prof. metodist 1,2 
 

Coordonare şi monitorizare 

CCD 

Profesor metodist: Gabriela Șubă,  

Email: gabriela.suba@ccd-bucuresti.org   

Nr. telefon: 0213134901 /  0772070093 

4. Criterii economice 

Costul programului Gratuit 

mailto:gabriela.suba@ccd-bucuresti.org
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Inscriere  Completați formularul online: https://goo.gl/forms/9hWvQy1tUzKekyLi1 
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