
Ofertă programe de formare acreditate CCD-Bucureşti  

 

             CASA CORPULUI DIDACTIC  

                                     A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

Splaiul Independenței  Nr. 315A Sector 6, București, România www.ccd-bucuresti.org                                       Pagina 

Tel    0040213134901 Fax   0040213134927    ccdbuc@gmail.com 

1 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

NAȚIONALE 

 

 

EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL 

DEZVOLTAT DE 

 
 
Nr. 

crt. 

Criteriu Detalii 

1 Ordinul de acreditare OMECS 6217/23.12.2016 

2 Perioada de acreditare 3 ani 

3 Categorie program Program de dezvoltare profesională cf, art 244 al. 5 lit. a), b), c) din LEN nr.1 

/2011/ Categoria 2 (domeniu inclus în criteriile de evaluare a portofoliului pentru 

înscriere concurs selecție Corp Național Experți În Management Educațional) 

 

3 Grup ţintă personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

4 Scop Dezvoltarea competenţelor  transversale ale cadrelor didactice din perspectiva 

educației nonformale, în vederea îmbunătățirii practicilor didactice utilizate la clasă 

5 Nr. credite (CPT) 15 credite profesionale transferabile 
6 Nr. ore de formare 60 ore   

7 Tip formare  Face to face: zi:  58 ore “face to face”, 2 ore evaluare finală 

8 Competenţe vizate  Planificarea şi organizarea eficientã a activitãților specifice săptămânii Școala Altfel 

Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru 

eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare 

Utilizarea metodelor specifice educației nonformale pentru diversificarea strategiilor 

de dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor în procesul de învăţare – 

evaluare – autoevaluare,  

Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării personale, al 

orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a elevilor 

9 Titlurile modulelor sau 

ale temelor, nr ore 

asociate 

Modulul 1. Importanța educației nonformale într-o școală 

altfel 

23 ore 

Modulul 2. Proiectarea și implementarea activităților de 

educație nonformală 

35 ore 

10 Evaluare finală Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în 

şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat 

sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus 

înaintea evaluării finale cu două  zile, în vederea evaluării de către formatori. 

11 Sustenabilitate  Impact  Formular tip de angajament privind susţinerea unor activităţi care asigură 

sustenabilitatea/ impactul: proces verbal diseminare grup țintă/ derulare activitate cu 

tematică specifică la clasă 

12 Formatori (în ordine 

alfabetică) 

Bărbulescu Gabriela, Bolojan Georgeta, Dumitrescu Iliana, Vrînceanu Gabriel 

13 Cost program/participant 300 lei 

14 Înscriere  Înscriere online https://goo.gl/forms/wIC6CztguFk38Kp72  

15 Coordonator program Georgeta Bolojan E-mail:georgeta.bolojan@ccd-bucuresti.org  

 

Director CCD- Bucureşti, 

Gabriel VRÎNCEANU 
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