
FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare

COACHING PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN EDUCAȚIE
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)

Determinarea unei schimbări sustenabile la nivelul unităţilor de învăţământ
privind cultura participativă și autonomie în dezvoltarea profesională, prin
participarea activă a profesorilor și elevilor la deciziile/acțiunile care îi
privesc, utilizând o abordare coerentă  şi susţinută prin  coaching.

Durata 24 ore
Locul de desfășurare Casa Corpului Didactic Bucureşti și filiale/platformă online Moodle
Tip de formare Online
Curriculumul programului
Scopul Familiarizarea cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din

învățământul preuniversitar cu instrumentele și strategiile specifice
implementării și practicării coaching-ului educațional/transdisciplinar,
pentru implicarea elevilor și a profesorilor în luarea deciziilor, în mod reflexiv
și asumat.

Competenţe vizate
● Utilizarea adecvată a terminologiei specifice educației privind

coaching-ul educațional;
● Aplicarea practicilor şi instrumentelor de lucru pentru practicarea

coaching-ului;
● Utilizarea unor metode și tehnici de coaching pentru creșterea

rezilienței elevilor.
Modulele tematice

MODULE Nr. ore

I.Bazele teoretice ale coaching-ului în educație.
Cadrul legal și metodologiile care susțin practicile
de coaching în educație.

4

II.Instrumente și tehnici privind participarea elevilor
și a profesorilor la coaching.

10

III.Învățăm să fim performanți în raport cu propriile
obiective – bune practici de participare în procesul
de coaching.

10

Total ore 24

Repartizarea orelor a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare
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Teorie Aplicaţii Evaluare
pe

parcurs

Total

7 15 2 24
30% 60% 10% 100%

b) Criteriul formă de organizare
Online Sincron Online

Asincron
Total

10 14 24
42% 58% 100%

Modalităţi de evaluare a
cursanților

Evaluare pe 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

Specializar
e

Nivel de
pregătire

Module/
Ev**

Document
justificativ
formator

Chiţescu Ionica Informatică/
Biologie

Licență M1, M2,
M3,Ev

CERTIFICAT
FORMATOR

Cosma Ioana Informatica Licență M1, M2,
M3, Ev

CERTIFICAT
FORMATOR

Bolojan
Georgeta

Biologie Licență M1, M2,
M3, Ev

CERTIFICAT
FORMATOR

*M1/M2/M3.../E
Coordonator CCDB Profesor metodist: Ionica Chițescu

Email: ionica.chitescu@ccdbucuresti.org
Link pentru înscriere

CRITERII ECONOMICE
Număr cursanți
planificați/grupe

100 cursanți/ 4 grupe

Cost program / cursant 120 lei
Cost estimat/oră/formare/
participant

5 lei
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