
 
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 
a programului de formare  

“Consolidarea competenţelor necesare pentru a lucra cu copiii/ tinerii afectaţi de migrație din programul “A 
doua şansă” printr-o  metodologie de învățare/ predare interactivă” 

 
CURS AVIZAT  

inclus în oferta de formare ale Casei Corpului Didactic Bucureşti 
Aprobare MEN nr. 32133/07.06.2017   

1. Criterii curriculare 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională (dezvoltare profesională) 

Public ţintă vizat 
 

Cadre didactice din învățământul primar si gimnazial din programul A 
doua şansă 

Justificarea ofertei 
(necesitate, 
utilitate) 
 

Fundaţia Terre des hommes – Elveţia (Tdh) împreună cu partenerii săi din 
Italia, Spania, Austria şi Bulgaria a dezvoltat o metodologie de învățare-
predare inovatoare, în cadrul proiectului “ROBIN- Reinforcing Competences 
to Build Inclusion through a New learning methodology (2015-1-RO01-
KA204-015001) finanţat prin Programul Erasmus + (KA 2 Parteneriate 
Strategice) pe perioada noiembrie 2015- octombrie 2017.  
Cursul de formare pentru cadrele didactice din România se va livra în 
perioada septembrie- octombrie 2017 în Bucureşti.  
 
Cursul vine în întâmpinarea nevoii cadrelor didactice de a lucra cu copiii/ 
tinerii afectati de migratie (copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate, 
copii repatriati, solicitanti de azil, refugiati, victime ale traficului etc.)  
înscrişi în programul “A doua şansă- ADS”. 
Deseori copiii afectați de migrație abandonează școala sau experimentează 
perioade de întrerupere din frecventarea școlii din cauza statutului lor de 
călătorie, astfel ei ajung în programele de tip ADS. Cadrele didactice din ADS 
necesită o mai bună înțelegere a nevoilor lor educaționale specifice și să fie 
pregătiţi să utilizeze metode eficiente și inovatoare de formare, adecvate 
pentru lucrul cu aceşti elevi. 
Astfel că, acest curs are ca obiective: 
 

 Imbunătăţirea capacităţii de a sprijini dezvoltarea abilităţilor 
sociale ale elevilor (competențe de soluționare a conflictelor, 
interacțiunea în clasă cu elevii și cu profesorii, abilități de 
comunicare adaptate la un anume context) şi abilităților personale 
ale elevilor (sănătate emoțională şi fizică, rezilienţa, empatie, auto-
motivare, stima de sine, abilități de auto-evaluare); 

 Pregătire pentru a crește nivelul de conștientizare a elevilor asupra 
diversităţii culturale şi etnice şi pentru a creşte toleranţa;  

 Familiarizarea cu instrumente TIC şi cu activităţi psihosociale 
folosind tehnici si instrumente pentru a fi integrate în metodele de 
predare actuale; 

 Conştientizarea cu privire la beneficiile intervizării și familiarizarea 
cu tehnici eficiente și abordări pentru efectuarea de intervenții de 
sprijin între colegi. 



 
Durata (nr. total ore 
de formare) 

24 de ore 

Tip de formare Face to face 

Curriculum-ul programului 

Scopul 
 

Consolidarea capacității personale și sociale ale cadrelor didactice prin 
metodologia de învățare/ predare ROBIN care propune metode şi 
instrumente pentru a oferi un spațiu de educație interactiv si creativ în 
care elevii afectati de migratie își pot dezvolta abilități și competențe în 
armonie cu interesele și nevoile lor de dezvoltare, îşi pot dezvolta un 
plan de viaţă, reducând astfel nivelul abandonului şcolar şi ajutându-i pe 
aceştia să evite situaţii de risc de abuz. 

Competenţe vizate 
 

Cursul vizează formarea de competenţe descrise de standardele privind 
evoluția în cariera didactică, respectiv competențe nominalizate de 
Metodologia privind formarea continuă. Dintre acestea enumerăm: 
 
Competenţe fundamentale: 

 Dezvoltare profesională proprie (perfecţionarea continuă) – 
competenţa de a învăţa 

 Lucrul în echipă 

 Competenţe sociale (comunicare) şi civice 
 
Competenţe generale: 

 Asigurarea securităţii participanţilor. 
 
Competenţe specifice: 

 Proiectarea activităţii educaționale - competenţe psiho-
pedagogice  

 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor - 
competenţe psiho-pedagogice, competenţe de consiliere  

 Integrarea și utilizarea TIC în educație – competenţe 
complementare, compentenţe digitale  

 Managementul clasei/grupei de elevi/copii - competenţe 
referitoare la managementul clasei. 

 

Modulele tematice  
 

1. Dezvoltarea competenţelor personale şi sociale (8h) 
1.1 Leadership și motivaţia (2h) 
1.2 Sănătate emoțională și fizică (2h) 
1.3 Comunicarea  (2h) 
1.4 Conştietizarea comunităţii  (2h) 

2. Dezvoltarea competenţelor metodologice şi tehnice (8h) 
2.1 Instrumente TIC (2h) 
2.2 Lucrul în echipă (2h) 
2.3 Activităţi psihosociale (4h) 

3. Dezvoltare profesională proprie (6h) 
3.1 Intervizarea (2h) 
3.2 A învăța să înveți (4h) 
Evaluarea (2h) 

 
 



 
Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

 

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

individual 
Evaluare Total  

7 15 2 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 
Face to face On-line Total  

22 2 24 

90% 10% 100% 
 

Strategii Lucrul in echipa, Povestirea, Activități creative, muncă individuală, 
reflecție; Harta mintii; Exerciții practice; Teste; Jocuri; Prezentări; Discuții 
/ dezbateri; Forum online; Învățarea digitală; Cercetare. 

 

Modalităţi de evaluare evaluare de parcurs;  evaluare finală  

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**  

Alina Dumitru  Tdh Formator M1 

Cristina 

Vlădescu 

Tdh Formator M2, M3 

* profesor metodist CCDB/formator 
**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 
monitorizare CCD 
Bucureşti  

Profesor metodist:  Silvia Borţeanu 
Email: silvia_ccdbuc@yahoo.com  
Nr. telefon: 0721 796 755 

 

3. Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi /grupe 20-30 cursanţi/ grupă 

Costul programului / al activităţii  Gratuit 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant   Gratuit 
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