
 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Detalii 

1. Ordinul de 

acreditare 

O.M.E. nr. 3737/27.04.2021 

Furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea 

2. Perioada de 

acreditare 
3 ani 

3. Grup ţintă Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 

4. Nr. credite (CPT) 10 

5. Nr. ore de formare 40 

6. Locul de desfășurare Platforma elearning de cursuri  https://ccdtl.reteauaedu.ro/  

7. Tip formare  Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr. 4224/06.07.2022) 

8. Competenţe vizate Aplicarea instrumentelor şi tehnicilor specifice de modelare a trăsăturilor de caracter 

ale elevilor, pe baza cunoașterii  componentelor personalităţii umane;  

Dezvoltare competențelor de utilizare a unor strategii eficiente de intervenţie pentru 

construirea-cultivarea trăsăturilor fundamentale de caracter la elevi şi formarea unui 

bun caracter; 

Formarea/dezvoltarea competențelor de elaborare și implementare optimă a 

strategiilor şi practicilor educaționale în vederea stimulării  inteligenţei emoţionale 

pentru prevenirea și gestionarea situațiilor problemă în grupul clasei și combaterea 

bullying-ului în școală; 

Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de consiliere a părinților pentru 

îmbunătățirea cunoașterii personalității copiilor și  gestionarea comportamentelor 

problematice. 

9. Titlurile modulelor / 

temelor, nr ore 

asociate 

Nr. 

crt. 

Denumirea modulului/ temei Număr total de ore alocate, 

din care: 

Teorie/Curs Aplicații și 

teme offline 

1. Locul caracterului în structura 

personalităţii umane  

5 ore sincron 4,5 ore asincron 

2. Trăsături fundamentale de caracter 5 ore sincron 4,5 ore asincron 

3. Inteligenţa emoţională și gestionarea 

conflictelor/agresiunilor de tip bullying; 

5 ore sincron 4,5 ore asincron 

4. Parteneriatul școală - familie în educarea 

caracterului; 

5 ore sincron 4,5 ore asincron 

5. Finalizare și transmitere portofolii pentru 

dezvoltare profesională continuă 

- 2 ore asincron 

TOTAL 40 ore 
 

10. Evaluare finală  Fiecare cursant va elabora portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, în 
format electronic, în acord O.M.E. nr. 4224/06.07.2022, Metodologia-cadru privind 
asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale 
transferabile,  care va fi evaluat în cadrul comisiei de evaluare finală întrunită online 
sincron după finalizarea activităților de formare. 
 

11. Formatori  prof. dr. Bălan Nicoleta-Iulia, prof.  Batiste Jenica, prof.  Sanda Mădălina, prof.   

 Cherciu Cristina-Sinduța 

Denumire program formare 

”Școala și familia în formarea personalității elevilor” 

https://ccdtl.reteauaedu.ro/


 

 

12. Cost program 320 lei 

13. Responsabil program Prof. metodist Ileana GĂLĂȚESCU Email: 

ileana.galatescu@ccdtulcea.ro 

 


