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FIȘĂ DE IDENTITATE 
a programului de formare  

Aplicații online utile în dezvoltarea competențelor civice. 
CURS AVIZAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 
 

CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în 
carieră 

Public ţintă vizat 
 

Personal didactic de predare din învățământul 
preșcolar/primar/gimnazial/liceal/preuniversitar și personal didactic 
auxiliar 

Justificarea ofertei 
(necesitate, utilitate) 
 

Dezvoltarea competențelor de tip civic și social devine o necesitate 
bine definită în contextul unei educații moderne. Orientarea din ce in 
ce mai pronunțată a angajatorilor către un angajat cu un profil care să 
conțină și acest tip de competențe este tot mai des întâlnită. Cursul își 
propune să aducă în atenția cadrelor didactice această problematică 
și să evidențieze importanța acesteia.  

Durata  32 ore 

Locul de desfășurare  Casa Corpului Didactic Bucureşti și filialele acesteia 

Tip de formare Online 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Educarea tinerilor în vederea creșterii responsabilității sociale și 
a dezvoltării competențelor civice 

Competenţe vizate 
 

C1: Identificarea și aplicarea corectă în teorie și practică a conceptelor 
teoretice conexe domeniului responsabilității sociale; 
C2: Dezvoltarea atitudinii critice constructive, a inițiativei civice precum 
și acompanierea acestora cu acțiuni concrete; 
C3: Utilizarea și adaptarea instrumentelor digitale support 

Modulele tematice  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULE 
Nr. ore 

● Modul I : Contextul european și obiectivele 
naționale ale educației în spiritul 
responsabilității sociale. Inițiative,abordări, 
standarde.  

8 

● Modul II: Politici publice și participare civică 
activă a viitorului cetățean într-un stat 
democratic. 

14 

● Modul III: Formarea și dezvoltarea 
competențelor de identificare, utilizare și 
adaptare a instrumentelor digitale suport. 

10 

Total ore 32 
 

Repartizarea orelor 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Teorie Aplicaţii  Evaluare Total  

9 20 3 32 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Webinar sincron online Online Total  

8 24 32 

25% 75% 100% 
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Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

evaluare de parcurs 

Modalităţi de evaluare a 
activităţilor de curs şi a 
formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs  
 

RESURSE UMANE 

Formatori   

Nume şi 
prenume 

Specializare Nivel de 
pregătire 

Module/Ev*
*  

Gabriela 
Șubă 

Management  Masterat  M2 / M3 / E 

Marian 
Staș 

Conf. univ dr. Doctorat  M1 

*M1/M2/.../E 

Coordonator CCDB Nume: Gabriela Șubă 
e-mail: gabriela.suba@ccdbucuresti.org 

CRITERII ECONOMICE 

Cost program / cursant 160 lei 

Înscriere Completați online Formularul de înscriere  

 
 

 

 

https://forms.gle/4ihfgkLKyYKD7r5m6

