
FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

STRATEGII DE VALORIFICARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL 

PENTRU DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC 

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 învățământul preuniversitar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

Programul de formare este elaborat în contextul Centenarului Marii 

Uniri și acoperă nevoia profesorilor de a conștientiza elevii despre 

importanța dezvoltării spiritului civic ca premisă a creșterii unei 

societăți durabile. 

Durata (nr. total ore 

de formare) 

24 ore 

Locul de desfășurare Casa Corpului Didactic și filialele acesteia 

Tip de formare Face to face 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Abilitarea cadrelor didactice pentru cultivarea la elevi a spiritului 

civic în vederea asumării valorilor și responsabilităților asociate 

dreptului la identitate. 

Competenţe vizate 
 

 dezvoltarea abilităților profesorilor pentru cultivarea la elevi a 

respectului pentru patrimonial cultural național, dovedit prin 

acțiuni civice; 

 dezvoltarea abilităților de reflectare critică, creativă şi 

participarea constructivă în activităţile comunităţii;  

 înțelegerea implicațiilor evenimentelor istorice în construirea 

unei societăți durabile; 

 înţelegerea diversităţii culturale şi a nevoii de a conserva 

această diversitate; 

 înţelegerea propriei culturi şi sensul identităţii ca bază a 

respectului şi a atitudinii deschise faţă de diversitatea 

exprimării culturale. 

Modulele tematice  
 

1. Patrimoniul cultural național, istorie și actualitate. 

2. Patrimoniul cultural național ca resursă în activitatea didactică. 

3. Cum valorificăm lecțiile istoriei pentru formarea spiritului 

civic? 

Detalii privind 

repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Elemente 

teoretice 

Aplicaţii şi 

studiu individual 

Evaluare Total  

7 14 3 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

24 - 24 

100%  100% 

 



Strategii dialog-dezbatere, studiu de caz, activităţi practice, lucru în echipă 

Modalităţi de 

evaluare 

evaluare de parcurs, evaluare finală – 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 Specializarea Nivel de 

pregătire 

Module/Ev

*  

Bărbulescu Gabriela Psihologie Universitar 

M1, M2, 

M3 si EV 

Borțeanu Silvia Pedagogia 

învățământului 

prima și 

preșcolar 

Universitar 

 

Coordonare şi 

monitorizare 

CCD 

 

Gabriela Bărbulescu 

profesor metodist CCDB 

Email:  

gabriela.barbulescu@ccd-bucuresti.org 
 

 

 

3. Criterii economice 

Costul programului / 

cursant 

100 de lei 

Înscriere Completati online formularul de înscriere 

https://goo.gl/forms/vN7GmoMhH9ZdmBeE3  
 

mailto:gabriela.barbulescu@ccd-bucuresti.org
https://goo.gl/forms/vN7GmoMhH9ZdmBeE3

