
FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

EDUCAȚIA DEMOCRATICĂ ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 
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 primar, gimnazial, liceal 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

Cursul reprezintă o modalitate de follow-up a programului de 

formare Building Democratic School Cultures în cadrul proiectului 

european Resurse educaționale pentru generația viitorului 2018-

EY-PMIP-R1-0008. 

Durata (nr. total ore 

de formare) 

25 de ore 

Locul de desfășurare Casa Corpului Didactic și filialele acesteia 

Tip de formare Face to face 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Abilitarea cadrelor didactice pentru asigurarea unui climat 

democratic în școală și în clasă și pentru dezvoltarea competențelor 

civice și democratice ale elevilor. 

Competenţe vizate 
 

 Dezvoltarea competențelor democratice ale profesorilor; 

 Familiarizarea cu strategii de implementare a principiilor de bază 

ale democrației în școală. 

Modulele tematice  
 

Modulul I- Educația pentru democrație-delimitări conceptuale 

Modulul II – Strategii de implementare a principiilor de bază ale 

democrației în școală  

Detalii privind 

repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Elemente 

teoretice 

Aplicaţii şi 

studiu individual 

Evaluare Total  

7 16 2 25 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

15 10 25 

60% 40% 100% 

 

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

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 Specializarea Nivel de 

pregătire 

Module/Ev

*  

Bărbulescu 

Gabriela 

Psihologie Universitar 

MI, MII 

Bolojan Georgeta Biologie Universitar 

Borțeanu Silva Pedagogia 

învățământului primar 

și preșcolar 

Universitar 

Cosma Ioana Informatică Universitar 

 

Coordonare şi 

monitorizare 

CCD 

 

Gabriela Bărbulescu  

profesor metodist CCDB 

Email:  

gabriela.barbulescu@ccd-bucuresti.org 

 
 

 

 

3. Criterii economice 

Costul 

programului/cursant 

gratuit 

Înscriere Completati online formularul de înscriere 

https://goo.gl/forms/vN7GmoMhH9ZdmBeE3 
 

mailto:gabriela.barbulescu@ccd-bucuresti.org
https://goo.gl/forms/vN7GmoMhH9ZdmBeE3

