
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 
MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR 

EXTRACURRICULARE 

• Public-țintă vizat 
Personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere succintă) 

      Cursul vizează introducerea în procesul de educație  a 

unor activități care să încurajeze în rândul elevilor 

colaborarea, toleranța și încrederea în forțele proprii. Acest 

lucru este imperios necesar și presupune dezvoltarea, în 

rândul cadrelor didactice, a unor competențe specifice, 

precum: 

- 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. 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 
24 de ore de formare 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul programului 

(competențe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul 

programului) 

1. Repere teoretice privind managementul activităţilor 

extracurriculare – 8 ore 

2. Repere metodologice privind managementul 

activităţilor extracurriculare – 8 ore 

3. Instrumente de evaluare – 4 ore 

4. Evaluare – 4 ore 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

- Observarea directă 

- Portofoliul electronic 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

Oprișan Mădălina, profesor gradul didactic I 

Oprișan Gigi, profesor gradul didactic I 

• Coordonatorul programului  Prof. metodist C.C.D., Carmen Părpălea  
3. CRITERII ECONOMICE 



 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

1750 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

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

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://forms.gle/dnG1PpJbxe6mkGMj7

