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FIȘĂ DE IDENTITATE 
a programului de formare  

Abilitare curriculară pentru susținerea disciplinei  

Consiliere și dezvoltare personală 

 
CURS AVIZAT MEN 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 2017-2018 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie 
în carieră) 

Public ţintă vizat 
 

Profesori diriginți care vor prelua clasa a V-a; grup ţintă definit la 
nivelul ISMB 

Justificarea ofertei 
(necesitate, utilitate) 
 

Începând cu anul şcolar 2017-2018, la nivelul învăţământului 
gimnazial, a fost introdusă disciplina Consiliere și dezvoltare 
personală care va fi susținută de profesorii diriginți, indiferent de 
specialitatea acestora. În acest sens, pentru punerea în aplicare a 
viziunii MEN asupra noului curriculum este necesară abilitarea 
cadrelor didactice pentru predarea acestei discipline. 

Durata (nr. total ore de 
formare) 

16 de ore 

Tip de formare face to face  
 

Curriculum-ul programului 

Scopul 
 

Actualizarea informaţiei şi dezvoltarea competenţelor didactice 
prin raportare la prevederile noilor programe şcolare de la nivel de 
învăţământ gimnazial. 

Competenţe vizate 
 

 Familiarizarea cu specificul disciplinei Consiliere și dezvoltare 
personală; 

 utilizarea eficientă a strategiilor care să determine la elevi o 
învăţare experiențială, cu accent pe dezvoltarea gândirii critice, 
creative şi a unei personalităţi independente şi adaptabile. 

Modulele tematice  
 

 Modul I: Disciplina Consiliere și dezvoltare personală-
caracteristici, specific (2 ore) 

 Modul II: Domenii de conținut-delimitări conceptuale și 
strategii de aplicare    (12 ore) 

 Modul III: Evaluarea la disciplina Consiliere și dezvoltare 
personală (2 ore) 

Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 
Elemente teoretice Aplicații şi studiu 

individual 
Evaluare Total  

4 11 1 16 

30% 60% 10% 100% 
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 b) Criteriul formă de organizare 
Face to face On-line Total  

16 - 16 

100% - 100% 
 

Strategii Conversația, explicația, demonstrația, studiul de caz, lucru 
individual/pe grupe 

Modalităţi de evaluare evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu: proiectarea unei 
activități pentru un conținut, la alegere, din programa școlară 

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**  

Ciocâlteu 

Andreea 

CMBRAE formator  

 

 

 

 

M I 

M II 

M III 

Cristina Gunea CMBRAE formator 

Daniela Beșliu CMBRAE formator 

Claudia Ștefan CMBRAE formator 

Ionela Stan CMBRAE formator 

Angelica Sima CMBRAE formator 

Cristina Sima CMBRAE formator 

Adina Tatu CMBRAE formator 

Aurelia 

Stănculescu 

CMBRAE formator 

Robert Florea CMBRAE formator 

Mădălina Radu CMBRAE formator 
 

Coordonare şi 
monitorizare CCD 

Profesor metodist Gabriela Bărbulescu  
Email: gabriela.barbulescu@ccd-bucuresti.org 
Nr. telefon: 0740103122 

3. Criterii economice 

Costul 
programului/cursant  

80 de lei 

Înscriere Completează online Fișa de înscriere 
https://goo.gl/forms/MwgoJ5QFLvnW5OSI3 
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