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MINISTERUL EDUCAŢIEI  

 

 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

Profesorul eficient de la sala de clasă la clasa virtuală 

 
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  din învățământul preuniversitar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

 Școala, ca parte integrantă a societății în ansamblul ei, se află într-

un proces de schimbare accelerată. 

Cursul își propune să ajute profesorii sa evite sincopele din 

învățare, discontinuitățile didactice și de comunicare.  

Totodată urmărește susținerea profesorilor în dobândirea unui 

nivel superior al competențelor digitale și în folosirea 

instrumentelor on-line. În conditiile învățării online, o condiție a 

reușitei în educație o constituie dezvoltarea dispoziției de învățare, 

de antrenare a tuturor elevilor, în special a celor cu motivație 

scăzută a învățării. 

Durata  24 ore 

Locul de desfășurare  Casa Corpului Didactic Bucureşti  

Tip de formare Blended learning 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Cresterea calitatii actului educativ prin dezvoltarea 

competențelor  intra si interpersonale ale cadrelor didactice  si 

strategiilor de lucru cu elevii. 

Competenţe vizate 
 

 

● Dezvoltarea competentelor de comunicare inter si 

intrapersonale, 

● Dezvoltarea competențelor digitale. 

● Dezvoltarea competentelor de management al clasei, 

● Dezvoltarea creativitatii prin utilizarea instrumentelor online, 

● Dezvoltarea capacitatatii de adaptare la schimbare si inovare 

Modulele tematice  
 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE Nr. ore 

1. Profilul profesorului eficient în școala online. 9 

2. Strategii si metode de crestere a eficientei 

profesionale prin utilizarea instrumentelor 

digitale 

15 

Total ore 24 
 

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

 

Repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Teorie Aplicaţii  Evaluare Total  

4 18 2 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Webinar Online Total  

12 12 24 

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 

Module/Ev*

*  

Diaconu 

Roxana 

Limba 

engleză 

Licență M1/M2 

Tănasescu 

Daniela 

Limba 

engleză 

Licență M1/M2 

Vîlciu Marilena Informatică Licență M1/M2 

Șerban Cătălina Geografie Licență M1/M2 

Nedelea Dorina Geografie Licență M1/M2 

*M1/M2/.../E 

Coordonator CCDB Tatu Adina Mariana  

adina.tatu@ccdbucuresti.org 

CRITERII ECONOMICE 

Cost program / activitate 

/ cursant 

120 lei  

Înscriere  Completați online Formularul de înscriere 

https://forms.gle/ukwF95p6TEn4mGNeA    

 

http://www.ccd-bucuresti.org/
https://forms.gle/ukwF95p6TEn4mGNeA
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