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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

DANSURI TRADIȚIONALE PENTRU DEZVOLTAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL ÎN ȘCOALĂ 
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 și didactic auxiliar din învățământul 

preuniversitar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

Necesitatea formării personalului didactic în contextul dialogului 

intercultural, prin implementarea și promovarea unor activități 

culturale cu specific în domeniul tradițiilor naționale. 

Durata  24 ore 

Locul de desfășurare  Casa Corpului Didactic Bucureşti  

Tip de formare Blended learning  

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Formarea competențelor transversale  ale  cadrelor 

didactice prin valorizarea elementelor interculturale bazate pe 

organizarea de dansuri tradiționale, in vederea promovării 

dialogului intercultural specific unei școli incluzive. 

Competenţe vizate 
 

Conștientizarea elementelor culturale și tradiționale din spațiul 

intercultural românesc  

Creșterea capacității instituționale de a organiza activități cu 

specific intercultural în scopul reducerii abandonului școlar, a 

fenomenului de bullying, a respectării drepturilor omului, în 

special în cadrul colectivelor caracterizate prin diversitate 

culturală și etnică. 

Dezvoltarea abilităților de organizare și integrare în curriculumul 

la decizia școlii sau în cadrul unor evenimente instituționale 

specifice a unor activități culturale  de dansuri tradiționale, în 

scopul creșterii interesului elevilor pentru implicarea în activități 

de abilitare funcțională și a conștientizării conceptelor de dialog 

intercultural, toleranță, apartenență, incluziune. 

Cunoașterea reglementărilor legale privind protecția datelor cu 

caracter personal. 

http://www.ccd-bucuresti.org/


                              

Splaiul Independenței  Nr. 315A Sector 6, București, România www.ccd-bucuresti.org                                  Pagina 2 

Tel    0040213134901 Fax   0040213134927    ccdbuc@gmail.com 

 

Modulele tematice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 
Nr. ore 

I. Aspecte teoretice legate de istoria dansurilor 

tradiționale din spațiul românesc intercultural.  

6 

II.Contexte educaționale adecvate proiectării și 

implementării dansurilor tadiționale în școală;aplicații. 

12 

III.Proiectul meu intercultural.  6 

Total ore 24 
 

Repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Teorie Aplicaţii  Evaluare Total  

6 16 2 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Față în față Online Total  

12 12  

50% 50% 100% 
 

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 

Doc 

justificativ 

formator  

STOICAN 

DORIN 

Educație 

fizică și sport 

Licență Certificat 

formator 

BOLOJAN 

GEORGETA 

Biologie Licență Certificat 

formator 

NIȚU DANA 

RUCSANDRA 

Admin 

platformă 

Licență Certificat 

formator 

DUMITRU 

CĂTĂLIN 

Educație 

fizică și sport 

Licență Certificat 

formator 

GOLDBACH 

FELIX 

Muzică Doctorat Certificat 

formator 

 

Coordonator CCDB Nume Bolojan Georgeta 

e-mail georgeta.bolojan@ccdbucurești.org 

CRITERII ECONOMICE 

  

Cost program/activitate/ 

cursant 

120 lei  

Înscriere Completati online Formularul de inscriere 

 

http://www.ccd-bucuresti.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeXCEna4Mv2eoF_EISxtxxbaazqbSUPHBtfCkxktVGZ74h8A/viewform?usp=sf_link

