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FIȘĂ DE IDENTITATE 
a programului de formare  

MENTALITATEA FERICIRII ȊN 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  Personal didactic de predare din învățământul primar 

Justificarea ofertei 
(necesitate, utilitate)  

Cursul este structurat pe baza analizei nevoilor profesorilor din şcolile 
din România, pe baza studiului de cercetare, Pedagogia fericirii, în 
cadrul Universităţii Bucureşti:  

• Nevoia de fericire la locul de muncă 

• Nevoia de a cunoaşte indicatorii fericirii la şcoală 

• Nevoia de a cunoaşte modalităţi de comunicare eficientă la 
şcoală 

• Nevoia de a cunoaşte tehnici de menţinere a fericirii la şcoală 

• Nevoia de a evalua nivelul de fericire la şcoală 

• Nevoia de a cunoaşte elemente de neuroştiinţă care susţin 
fericirea la şcoală 

• Nevoia de a avea resurse asupra fericirii la şcoală: ghiduri, 
cărţi, jocuri etc, 

cu utilitatea de a creşte calitatea procesului educativ şi a nivelului de 
fericire la şcoală.  

Durata   30 de ore  

Locul de desfășurare CCD București și filiale/platforma online CCDB 

Tip de formare online 

Curriculumul programului  

Scopul  Formarea profesorilor pentru a integra principiile fericirii abordate 
ştiinţific în activitatea de predare-învăţare- evaluare. 

Competenţe vizate  1. identificarea conceptelor specifice limbajului fericirii 
2. dezvoltarea abilităților de interacţiune pozitivă în şcoală 
3. dezvoltarea abilităților de creare de grile de lucru şi fise de evaluare 
a fericirii la şcoală 
4. utilizarea instrumentelor fericirii la şcoală  

Modulele tematice  
 
 
 
 
 
 
  

MODULE 
Nr. ore 

Fericirea ştiinţifică şi sensul vieţii scolare: condiţiile 
fericirii 

8 

Neuroştiinţa şi fericirea la şcoală: obiceiurile fericirii 6 

Instrumente de lucru ale fericirii la şcoală: 
evaluarea fericirii la şcoală 

9 

Designul orelor de fericire în şcoli 7 
 

Total ore 30 

 

Repartizarea orelor 
 
 
 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Teorie Aplicaţii  Evaluare Total  

9 18 3 30 

30 %  60% 10 % 100% 

http://www.ccd-bucuresti.org/
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b) Criteriul formă de organizare 

online sincron Online asincron Total  

12 18 30 

40 % 60 % 100% 
 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

evaluare modulară,   portofoliu evaluare finală 

Modalităţi de evaluare a 
activităţilor de curs şi a 
formatorilor 

Jurnalul fericirii profesorului, sesiune la final de curs; chestionar 
feedback de satisfacţie/ şedinţă 
 

1. RESURSE UMANE 

Formatori  Nume şi 
prenume 

Specializare Nivel de 
studii 

Documente 
justificative 

formator  

ANDREEA- 
DENISA PUIU 

pedagogie master Certificat 
formator 

DANIELA BEȘLIU pedagogie master Certificat 
formator 

GABRIELA 
BĂRBULESCU 

psihologie master Certificat 
formator 

 

Coordonator CCDB Nume BĂRBULESCU GABRIELA 
e-mail gabriela.barbulescu@ccdbucuresti.org 

2. CRITERII ECONOMICE 

Cost program / activitate 
/cursant 

150 de lei 

Înscriere Formular de înscriere 

 
 

 

 

http://www.ccd-bucuresti.org/
https://forms.gle/mj8CNL5SW9sYCPabA

