
                                                       FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ 

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 învăţământul  primar şi secundar 

 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 

 

➢ Cunoaşterea şi aplicarea  Metodologiei MECTS/ Ordinul 5349 

din 7 septembrie 2011 privind organizarea şi  implementarea 

programului Şcoală după şcoală, în unităţile de învăţământ 

➢ Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice 

 

Durata (nr. total ore de 

formare) 

25 ore          

Tip de formare face-to-face  

Curriculum-ul programului 

Scopul 

 

 

consolidarea pregătirii metodice a cadrelor didactice  

Competenţe vizate 

 
 de comunicare şi relaţionare interdisciplinară şi intradisciplinară 

 de proiectare didactică  a activităţilor la nivelul porogramului 

Şcoală după şcoală   

 de aplicare în activităţile educative, reacreative şi de timp liber a 

strategiilor didactice în sprijinul învăţării formale şi nonformale   

  

Modulele tematice  

 

M1. Perspectiva europeană şi naţională a alternativei Şcoală după şcoală-

5 ore 

M2. Consiliere si comunicare interpersonală-5 ore 

M3. Modalităţi de organizare şi desfăşurare a programului Şcoală după 

şcoală - 5ore 

M4. Tipuri de activităţi cu sprijin specializat pentru accelerarea învăţării 

şi performanţă /Strategii şi metode didactice active-participative  în 

sprijinul învăţării formale şi non-formale- 5 ore 

M5. Învăţarea  prin activităţi educative, recreative şi de timp liber -5 ore 

Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 

Elemente teoretice Aplicații şi studiu 

individual 

Evaluare Total  

7,5 15,5 2 25 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face On-line Total  

100% - 100 

% 0% 100% 
 

Strategii 

 

lucru în echipă, dialog-dezbatere, prezentări de documente şi reglementări 

din domeniu, aplicaţii, ateliere de lucru, elaborare de materiale 

Modalităţi de evaluare chestionare, produse finale, portofoliu 

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**  

Prof Olimpia 

Mateescu 

Casa Corpului 

Didactic 

București 

Profesor 

metodist 

CCDB 

M1,2,3,4,5/  

E 

Tatu Adina 

Mariana 

Casa Corpului 

Didactic 

București 

Profesor 

metodist 

CCDB 

M1,2,3,4,5/  

E 

Prof. Minodora 

Gavrilă 

Casa Corpului 

Didactic 

București 

Profesor 

metodist 

CCDB 

M1,2,3,4,5/  

E 

* profesor metodist CCDB/formator 

**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Profesor metodist: Minodora Gavrila 

Email: minodora.gavrila@ccd-bucuresti.org 

 

3. Criterii economice 

Costul cursant 

activităţii 

90 lei 

Înscriere Completaţi online  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE 

https://goo.gl/forms/uRGTJsJwIM1PsHW02 
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