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FIȘĂ DE IDENTITATE 
a programului de formare  

Școli verzi pentru un viitor sustenabil 
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 de predare din învățământul preuniversitar 

Justificarea ofertei 
(necesitate, utilitate) 
 

Programul de formare ajută cadrele didactice din învățământul preuniversitar: 
- să  înțeleagă o serie de concepte-cheie referitoare la mediul natural, scoli verzi, 
Săptămâna verde etc.; 
- să proiecteze și să deruleze o serie de activități de învățare 
interactivă/experiențială; 
- să integreze tehnologia (dispozitive și aplicații) la clasă, în vecinătatea școlii, 
în spații reprezentative pentru analiza unor aspecte referitoare la degradarea 
mediului sau, dimpotrivă, valorificare sustenabilă; 
- să planifice, în cadrul „Săptămânii Verzi”, activități dedicate schimbărilor 
climatice și mediului, să includă diverse activități practice, evenimente, 
competiții,dezbateri, întâlniri cu cercetători, ONG-uri etc., în afara clasei 
(muzee, centre de cercetare, stații meteo etc.) și, în special, în natură; 
- să explice reglementările legale în vigoare referitoare la „școala 
verde”. 
Toate acestea pentru a forma un comportament responsabil al elevilor față de 
mediul înconjurător și pentru a construi aptitudinile și competențele necesare 
ale acestora pentru tranziția „verde”.  

Durata  24 ore 

Locul de desfășurare  Casa Corpului Didactic Bucureşti și filiale/platformă online 

Tip de formare blended-learning 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

educația pentru durabilitatea mediului 

Competenţe vizate 
 

Înțelegerea unor concepte referitoare la mediul geografic și a relațiilor, 
interdependențelor dintre componentele acestuia, durabilitate, schimbări 
climaticeș școli verzi ș.a. 
Proiectarea demersului didactic centrat pe competențe și bazat pe utilizarea 
unui set de instrumente elaborate pe tematica protejării naturii 
Utilizarea metodelor și tehnicilor interactive de învățare în grup, bazate pe 
tehnologii pentru explorarea mediului natural 
Explorarea resurselor educaționale deschise pe tematica protejării mediului 
Dezvoltarea competențelor verzi 
 

http://www.ccd-bucuresti.org/
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Modulele tematice  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULE Nr. ore 

Modul I: Puncte de reper teoretice: definirea 
conceptelor, analiza legislației în vigoare europene 
și naționale 

6  

Modul II: Aplicare în practică: set de instrumente 
pentru promovarea de bune practici și de acțiuni 
pentru mediu, la nivelul școlii și al comunității 

18  

Total ore 24  
 

Repartizarea orelor 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Teorie Aplicaţii  Evaluare pe 
parcurs 

Total  

7 15 2 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

față-în-față Online 
asincron 

Total  

8 16 
 

24 

33% 67% 100% 
 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Evaluare pe parcurs 

Modalităţi de evaluare a 
activităţilor de curs şi a 
formatorilor 

Chestionar de feedback aplicat la finalul activităţilor de curs  
 

RESURSE UMANE 

Formatori   

Nume şi prenume Specializare Nivel de 
pregătire 

Documen
t 
justificativ 
formator 

 

1.Bărbulescu Gabriela Psihologie master certificat 
formator 

2. Burcea Nela Niculița Geografie doctorat certificat 
formator 

3.Chițescu Ionica Biologie postuniversitar certificat 
formator 

4. Fedorca Roxana Chimie  licență certificat 
formator 

 

Coordonator CCDB Profesor metodist: Burcea Nela Niculița Email: nela.burcea@ccdbucuresti.org 

CRITERII ECONOMICE 

Cost program / activitate 
/ cursant 

120 lei 

Înscriere FORMULAR ÎNSCRIERE 

 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:nela.burcea@ccdbucuresti.org
https://forms.gle/pYbLmyAXXwwZRWiW6

