
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 ţintă vizat 

 

cadre didactice din învățământul preuniversitar și personalul 

didactic auxiliar 

 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 

 

Dezvoltarea competențelor de tip civic și social vine ca 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 (nr. total ore 

de formare) 

 

30 de ore 

Tip de formare face to face / blended learning / online 

 

Curriculum-ul programului 

Scopul 

 

 

Educarea tinerilor în vederea creșterii responsabilității sociale 

și a dezvoltării competențelor civice 

 

Competenţe vizate 

 
 Comunicare, relaționare și exprimare culturală 

 Interpersonale, interculturale 

 Sociale  

Modulele tematice  

 
 Modul I : Contextul european și obiectivele naționale ale 

educației în domeniul educației pentru o cetățenie 

democrată actvă ( 6 ore) 

 Modul II: Politici publice și participare civică activă a 

viitorului cetățean într-un stat democratic (14 ore) 

 Modul III: Formarea și dezvoltarea competențelor de 

abordare și relaționare  cu autoritățile publice  (10 ore) 

 

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  

18 12 30 

60% 40% 100% 
 

Strategii 

 

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

 

Modalităţi de evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu 



evaluare  

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 

Instituţia Calitatea* Module/Ev**  

Gabriela Șubă CCD București profesor 

metodist 

CCDB 

M1, M3, E 

Minodora 

Gavrilă 

CCD București profesor 

metodist 

CCDB 

M2, E 

* profesor metodist CCDB/formator 

**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Profesor metodist: Gabriela Șubă 

Email: gabrielasuba@yahoo.com 

Nr. telefon:0724481804 

 

 

 

3. Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi /grupe 

25 cursanţi, 1 grupe 

Costul programului / 

cursant 

75 lei  

 
 


