
Denumirea programului:  

EDUCAŢIA ALTFEL. PENTRU CĂ NE PASĂ 
1. Criterii curriculare 

Tipul de program: Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/evoluţie în carieră) 

Curs avizat, inclus în oferta de formare a CCD-Bucureşti 

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar   

Justificarea ofertei: 

Cursul  vine  în  întâmpinarea  nevoii  cadrelor  didactice  de  a  spori  interesul şi motivaţia elevilor 

pentru învăţare prin utilizarea unor resurse educaţionale atractive şi utile,  nonformale/informale. 

Durata: 30 de ore, din care: 9 ore studiu individual (30%), 18 ore aplicații(60%), 3 ore evaluare(10%)  

Tip de formare: e-learning (la distanță) 

Curriculum:  

Scopul: Dezvoltarea competenţelor de integrare/diversificare a strategiilor didactice - metode şi 

instrumente – în procesul educativ asociat curriculumului de specialitate, pentru valorizarea aspectelor 

formative ale disciplinei 

Competenţe vizate: 

- identificarea de resurse educaționale cu puternic aport formativ, în mediul social, online și natural 

- proiectarea de strategii didactice care vizează preponderent latura formativă a învățării  

Modulele tematice:  

Modul I : Educaţia în contexte formale, informale şi non-formale (15 h) 

Modul II: Exemple de forme de organizare a activităţilor didactice în contexte formale, in sau 

non-formale (15h) 

Total ore 30 

Studiu individual Aplicații Evaluare  

9 18 3 30 

30% 60% 10% 100% 

Planificarea activităţilor (proiect): 

 Modulul I Modulul II Evaluare 

Perioada Săptămâna 1 - 3 Săptămâna 4 

Formator Prof.Gabriel Vrinceanu, Prof. Olimpia Mateescu, Prof. Ioana Cosma  

 

Modalităţi de evaluare: evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu 

Modalităţi de evaluare a activităţilor de curs şi a formatorilor:  chestionar feed-back aplicat la finalul 

activităţilor de curs 

2. Resurse umane 

Formatori:  Prof. Gabriel Vrinceanu, Prof. Olimpia Mateescu, Prof. Ioana Cosma 

3. Criteriu de sustenabilitate a rezultatelor programului (exemplu): elemente constituente ale 

evaluărilor de parcurs/ale portofoliul final se pot constitui într-un îndrumar de bune practici, volum 

care poate fi publicat la Editura Atelier Didactic –CCD Bucureşti  

4. Criterii economice : 

Număr de cursanţi 

planificaţi /grupe 

100 cursanţi, 4 grupe 

Cost program/cursant 75 lei 

Coordonare şi monitorizare CCD: profesor metodist Olimpia Mateescu 
 


