
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

VALORIFICAREA RESURSELOR C.D.I. ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

CURS AVIZAT M.E. NR. 32667/08.11.2022 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 
VALORIFICAREA RESURSELOR C.D.I. ÎN 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

• Public-țintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

      C.D.I. oferă resurse pluridisciplinare pentru 4 tipuri de 

activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de 

gestionare şi contribuie la dobândirea abilităţilor 

transferabile şi a metodelor de lucru diversificate, la 

iniţierea elevilor în utilizarea instrumentului de lucru 

informatic şi în interogarea băncilor de date şi deschiderea 

şcolii spre lume. 

      Fiind un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un 

laborator de experimentare a noilor tehnologii 

educaţionale, un loc de cultură, de deschidere, de întâlnire şi 

de integrare, Centrul de documentare şi informare 

desfăşoară activităţi pedagogice şi deserveşte întreaga 

comunitate educativă a unităţii de învăţământ. 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 
24 de ore 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Scop: Utilizarea optimă a resurselor din centrele de 

documentare şi informare aflate în unităţile de învăţământ, 

cu scopul educării şi dezvoltării autonomiei de instruire a 

elevilor, conform misiunii pedagogice şi culturale a C.D.I. 

Obiective:  

- Recunoaşterea rolului C.D.I. în educarea şi 

dezvoltarea autonomiei de instruire a elevilor; 

- Dezvoltarea deprinderii personalului didactic 

de a utiliza instrumente de sprijin pentru elevi în scopul 

utilizării resurselor C.D.I.; 

- Promovarea pedagogiilor inovative în cadrul 

C.D.I.; 

- Elaborarea unui proiect strategic de facilitare a lucrului 

în echipă. 

Competențe vizate: 

- Utilizarea eficientă a resurselor centrului de 

documentare şi informare în activitatea didactică; 

- Dezvoltarea abilităţilor de colaborare cu 

echipa pedagogică din unitatea de învăţământ în 

vederea realizării de activităţi disciplinare şi 

inter/transdisciplinare; 



 

- Integrarea noilor tehnologii ale informării şi 

comunicării în practica pedagogică 

Planificarea modulelor tematice: 

Activitățile de formare se vor organiza: 

- în sistem blended-learning(incluzând componenta față-în-

față și componenta online); 

- în sistem online (incluzând componenta sincron și 

componenta asincron). 

• Misiunea C.D.I. şi a profesorului documentarist – 4 ore 

• Tipuri de resurse în format fizic și digital – 4 ore 

• Tipuri de activităţi specifice – 4 ore 

• Repere ale colaborării profesor documentarist-echipa 

pedagogică – 4 ore 

• Activități practice – 6 ore 

• Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului: 

Anul școlar 2022-2023 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

-Oprișan Mădălina – formator cu competențe în domeniu 

-Gușă Nina-Cristiana – formator cu competențe în domeniu 

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist C.C.D., Părpălea Carmen 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

2250 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2250 lei / 25 cursanţi / 24 ore = 3,75 lei/oră/cursant 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

  

https://forms.gle/NJy3zbkMiyhhM3Rd8

