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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

I. CRITERII 

CURRICULARE 

 

     Tipul de program Program propus spre avizare M.E.C. 

     Public-ţintă vizat Personal didactic şi didactic auxiliar din 

învățământul preuniversitar 

     Justificare     Promovarea activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare ca priorităţi în cadrul activităţilor 

didactice şi realizarea de proiecte comune şcoală - 

familie - comunitate ar trebui să fie o prioritate a 

timpului nostru. 

    Un bun manager al clasei trebuie să fie 

capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, 

climatul şi instrucţia tuturor copiilor, să introducă 

noi strategii instrucţionale care să încurajeze 

colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în forţele 

proprii şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale 

elevilor. 

 

     Durata 24 de ore 

     Locul de desfășurare C.C.D., online 

Curriculumul 

programului 

Scop 

 

Dezvoltarea şi exersarea competenţelor de 

proiectare, planificare, implementare şi evaluare a 

activităţilor extracurriculare, precum şi de 

management al parteneriatelor şi relaţiilor elev-

profesor/familie-şcoală 

      Obiective -Să furnizeze tehnici de lucru privind: proiectarea, 

organizarea, evaluarea şi monitorizarea unui 

proiect; 

-Să găsească modalităţi de dezvoltare a proiectelor 

extracurriculare; 

- Să-şi cultive creativitatea individuală şi de grup în 

derularea proiectelor; 

-Să folosească site-uri, platforme educaționale în 

scopul derulării activităților extracurriculare. 

 

     Activităţi Ateliere de lucru, aplicaţii practice, inclusiv online, 

evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea 

finală a cursului prin transmiterea portofoliului în 

format electronic 
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     Competenţe -Managementul proiectelor şi programelor 

extracurriculare şi nonformale; 

-Proiectarea, organizarea, conducerea şi evaluarea 

activităţilor de învăţare în contexte extracurriculare 

şi nonformale; 

-Analiza nevoilor elevilor în vederea fundamentării 

programelor extracurriculare şi nonformale;            

-Utilizarea adecvată a cadrului educaţiei 

nonformale, a metodelor şi activităţilor specifice; 

-Evaluarea, inclusiv online, a rezultatelor învăţării 

dobândite prin programele extracurriculare şi 

nonformale, de voluntariat. 

 

Planificarea pe 

stagii/Module tematice-

timp alocat 

1. Repere teoretice privind managementul 

activităţilor extracurriculare – 8 ore 

2. Repere metodologice privind managementul 

activităţilor extracurriculare – 4 ore 

3. Instrumente de evaluare – 4 ore 

4. Activitate individuală la distanță – 6 ore de 

formare în format asincron 

5. Evaluare – 2 ore 

 

Calendarul 

programului 

An şcolar 2020-2021 

Modalităţi de evaluare Observarea directă, portofoliul electronic 

      Certificare Adeverință C.C.D. 

II. RESURSE 

UMANE 

      Formatori Mădălina Oprişan – prof. pentru învățământul 

primar 

Gigi Oprişan – prof. educație fizică 

III. CRITERII 

ECONOMICE  

Număr de cursanţi 

planificaţi 

1 grupă de 25 de cursanţi 

      Nr. ore de formare 24 de ore 

      Costuri proiect 1750 lei 

Costul estimat/ 

oră/cursant 

1750 /25 cursanţi/24 ore = 2,91 lei/ oră/ cursant 

      Coordonator Prof. metodist, Părpălea Carmen 

IV. ÎNSCRIERE       Completați online Formularul de înscriere. 
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