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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

BANCA NAŢIONALĂ DE DATE PENTRU GESTIONAREA FORMĂRII CONTINUE A 

PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

I. CRITERII 

CURRICULARE 

 

Tipul de program Program prioritar M.E.C. 

Public-ţintă vizat Responsabilii cu formarea continuă şi perfecţionarea 

personalului didactic din unităţile şcolare ale 

judeţului Giurgiu. 

Justificare Acest program este necesar pentru a asigura 

dezvoltarea bazei de date privind formarea continuă 

a personalului didactic. 

Durata 28 de ore 

Locul de 

desfășurare 

C.C.D. Giurgiu, online 

 

Curriculumul 

programului 

Scop 

 

Dezvoltarea competenţelor specifice pentru cadrele 

didactice cu statut de responsabili cu formarea 

continuă din unităţile şcolare din judeţul Giurgiu, 

conform standardelor profesionale 

Obiective - Asigurarea promovării proiectului 

POSDRU/87/1.3/S/63931 care a iniţiat crearea 

bazei de date; 

- Asigurarea respectării legislaţiei specifice 

formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar; 

- Realizarea unei comunicări eficiente între 

cadrele didactice şi responsabilul cu formarea 

continuă. 

Activităţi Activitate online, pe platforma SOFTWIN, 

conversaţie, dezbatere, studiu de caz 

Competenţe Dobândirea de competenţe privind utilizarea bazei de 

date 

Planificarea pe 

stagii/Module 

tematice-timp 

alocat 

• Banca de date a formării 

personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar - Formare de utilizatori de aplicaţie 

CONCRET – 16 ore 

• Managementul şi consilierea pentru 

cariera didactică – 12 ore 

Calendarul 

programului 

An şcolar 2020-2021 

 

Modalităţi de 

evaluare 

Fişe de evaluare, portofoliu individual 

Certificare Adeverință C.C.D. 

II. RESURSE 

UMANE 

Formatori • Bălan Dumitra – prof. chimie-fizică, 
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formator cu competențe în domeniu 

• Părpălea Carmen - prof. metodist, 

formator cu competențe în domeniu 

III. CRITERII 

ECONOMICE 

Număr de 

cursanţi 

planificaţi 

1 grupă de câte 25 de cursanţi 

Nr. ore de 

formare 

28 de ore 

Costuri proiect 1750 RON 

Costul estimat/ 

oră/cursant 

1750 lei/25 cursanţi /24 ore = 2,91 RON 

Coordonator Prof. metodist, Carmen Părpălea  

IV. ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere. 
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