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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 
a programului de formare  

„Tehnici inovative de publicitate educațională” 
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 din învățământul preuniversitar și personalul 
didactic auxiliar 

Justificarea ofertei 
(necesitate, utilitate) 
 

Necesitatea identificării a noi metode de publicitate prin 
crearea unei comisii de publicitate în înstituție. Timpurile pe care 
le trăim cu o generație tehnologizată face ca astăzi deciziile să 
treacă prin filtrul legitimității publice. 

Durata (nr. total ore de 
formare) 
 

30 de ore 

Locul de desfășurare  Casei Corpului Didactic Bucureşti și filialele acesteia 

Tip de formare Face to face 

 

Curriculum-ul programului 

Scopul 
 

 

Programul de formare își propune formarea cadrele 
didactice în dezvoltarea de strategii de publicitate a sistemului 
educațional, a instituției și a resurselor educaționale create 
individuale/echipa. Identificarea persoanelor creative și motivarea 
lor în sprijinul instituției.  

Competenţe vizate 
 

 Elaborarea  și generarea mesajului educațional 

 Utilizarea eficientă a canalelor de comunicare  

 Planificarea și dezvoltarea unei strategii de publicitate 
inovative  

 Elaborarea unei strategii de publicitate 

Modulele tematice  
 

Modul I : Top 10 trucuri în publicitate (9 h) 
Modul II: Forma, culoarea și conceptul mesajului (9 h) 
Modul III: Tehnici inovative de publicitate în educație (9 h) 
 

Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

 
 
 
 
 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 
Elemente teoretice Aplicații şi studiu 

individual 
Evaluare Total  

9 18 3 30 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 
Face to face On-line Total  

100 0 30 

% % 100% 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 
Strategii 
 

 

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 

Formatori Nume şi prenume Specializare Nivel de 
pregătire 

Module/Ev**  

Prof. Cosma 
Ioana 

Calculatoare Licență M1 / M2/ 

M3 / E 

Prof. Georgeta 
Bolojan 

Biologie Licență M1 / M2/ 

M3 / E 

Dana Nitu Tehnologii didactice 

asistate de calculator 
Master M1 / M2/ 

M3 / E 

* profesor metodist CCDB/formator 
**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 
monitorizare CCD 

Profesor metodist: Cosma Ioana 
Email: ioana.cosma@ccd-bucuresti.org 
Nr. telefon:  

 

3. Criterii economice 
Cost program / 

activitate / cursant 

120 lei 

Înscriere Formular de inscriere 

 

mailto:ioana.cosma@ccd-bucuresti.org
https://goo.gl/forms/FmrivVGLzujiUcDv2

