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FIȘĂ DE IDENTITATE A PROGRAMULUI DE FORMARE 

PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE ABILITARE 
FUNCȚIONALĂ (OM 4224/2022) 

CURS AVIZAT 
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic București 

1. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluție în 

carieră 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

Cursul de față își propune să abordeze aplicații practice 

complementare bazelor teoretice actualizate referitoare la programele 

din categoria3:Programe pentru dezvoltare personală și abilitare 

funcțională, (conform Anexei la OM 4224/iulie 2022) prin care 

”cadrele didactice își pot dezvolta abilități și deprinderi în domenii 

conexe domeniului educational dar care asigură suport pentru 

autonomia pedagogică și pentru dezvoltarea comportamentelor sociale 

adecvate”. 

Sesiunile de formare îi vor familiariza pe cursanți cu metode și 

strategii ce vizează proiectarea, organizarea,  implementarea și 

certificarea activităților de tipul: sesiuni de comunicări științifice, 

simpozioane, workshopuri, conferințe și alte activități cu impact 

asupra stilului pedagogic și asupra autonomiei profesionale a cadrului 

didactic. 

Programul are și o componentă dedicată reglementărilor legale privind 

protecția datelor cu caracter personal. 

Durata  24 ore 

Locul de desfășurare  CCD BUCUREȘTI 

Tip de formare Blended learning  

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Dezvoltarea competențelor manageriale ale personalului didactic  în 

organizarea activităților de abilitare funcțională prin  utilizarea de 

metode și strategii inovative adaptate contextului metodologic actual.   
Competenţe vizate 
 

 Familiarizarea cu metodologia și aspectele procedurale actuale în 

domeniul activităților de abilitare funcțională (workshop-uri, 

conferințe, simpozioane, activități de team building, excursii 

tematice etc) 

 Dezvoltarea abilităților de identificare și gestionare a resurselor 

implicate  

 Dezvoltarea abilitaților manageriale de organizare a unui eveniment 

cu specific în domeniul activităților de abilitare funcțională 

 Managementul implementării și sustenabilității activităților de 

abilitare funcțională 

 Cunoașterea reglementărilor legale privind protecția datelor cu 

caracter personal 

http://www.ccd-bucuresti.org/
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3. CRITERII ECONOMICE 

Cost program / cursant 120 lei 

Înscriere Completati online Formularul de înscriere 

 

Modulele tematice  
 

 

 

 

 

 

MODULE 
Nr. ore 

I. Tipologie și aspecte metodologice actuale din 

domeniul activităților de dedezvoltare personală ți 

abilitare funcțională; protecția datelor cu caracter 

personal. 

8 

II. Managementul  resurselor implicate 8 

III.Proiectarea, implementarea, certificarea și 

sustenabilitatea unei activități de dezvoltare personală și 

abilitare funcțională  

8 

Total ore 24 
 

Repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Teorie Aplicaţii  Evaluare Total  

8 14 2 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face  

 
Online 

asincron 

Total  

12 12 24 

50% 50% 100% 
 

Modalităţi de evaluare a 

cursanților 

evaluare pe parcurs 

Modalităţi de evaluare a 

activităţilor de curs şi a 

formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităților de curs  

 

2. RESURSE UMANE 

Formatori  Nume şi 

prenume 

Specializare Nivel studii Doc justif 

Formator  

Bolojan  

Georgeta 

Profesor 

metodist 

Licență Certificat 

formator 

Huiu 

Marilena  

Bibliotecar  Licență Certificat 

formator 

Nițu Dana 

Rucsandra 

Administrator     

platforma 

Elearning 

Licență Certificat 

formator 

Rudeanu 

Laura 

Documentarist Licență Certificat 

formator 
 

Coordonator CCDB Bolojan Georgeta  

e-mail georgeta.bolojan@ccdbucuresti.org 

http://www.ccd-bucuresti.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfraP-RUkyOj97J3FN9DxnCaOZwxqvQ0MZkpAqLSHCZmfkI3w/viewform?usp=sf_link
mailto:georgeta.bolojan@ccdbucuresti.org

