
3. EDUCAŢIE NONFORMALĂ PENTRU O ŞCOALĂ ALTFEL 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 

"Educaţie nonformală pentru o Şcoală Altfel"- acreditat prin OMEN nr. 

3189/07.02.2020, categoria 2, furnizor PROEURO-CONS, Slatina, în 

parteneriat cu C.C.D. Argeş 

Public ţintă vizat: 
Personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

Justificare 

 (necesitate, utilitate): 

Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim diversificarea 

activităţilor de educaţie nonformală desfăşurate în şcoală, precum şi creşterea 

calităţii implementării programelor de educaţie nonformală în învăţământul 

preuniversitar românesc. Prin rezultatele sale, acest program se doreşte a fi 

pentru cadrele didactice un pilon de articulare a complementarităţii formal-

nonformal în educaţie, care generează exemple concrete de contexte de învăţare 

nonformală, valorificând experienţe de succes în proiectarea şi implementarea 

de proiecte educaţionale din mediul nonformal. 

Durata (număr total de 

ore de formare): 
60 ore/ 15 credite profesionale transferabile (online meeting + online) 

Locul de desfăşurare a 

programului 
CCD Argeş/filiale CCD 

Curriculum-ul 

programului (competenţe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul, programului) 

Competenţe vizate: 

 Planificarea şi organizarea eficientã a activitãţilor specifice săptămânii 

Şcoala Altfel; 

 Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate 

pentru eficientizarea demersului didactic şi creşterea motivaţiei elevilor 

pentru învăţare; 

 Utilizarea metodelor specifice educaţiei nonformale pentru 

diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor transversale ale 

elevilor în procesul de învăţare - evaluare - autoevaluare; 

 Valorificarea influenţelor educaţiei nonformale în planul dezvoltării 

personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum şi al integrării 

socioprofesionale a elevilor. 

Planificarea  modulelor tematice:  

 Modul I. Importanţa nonformalului într-o Şcoala Altfel; 

 Modul II. Proiectarea şi implementarea activităţilor de educaţie 

nonformală; 

Calendarul programului: 

 Semestrul I - 2 sesiuni de formare; 

 Semestrul al II-lea - 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 
Evaluare curentă; 



cursanţilor Evaluare finală: Portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

*Formatori implicaţi 

(nume şi prenume, 

specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind 

calitatea de formator):   

Prof. Anghel Maria Magdalena, Casa Corpului Didactic Argeş 

Prof. Badea Ana, Casa Corpului Didactic Argeş 

Prof. Bârlogeanu Floarea, Casa Corpului Didactic Argeş 

Prof. Crivac Georgeta Mihaela, Casa Corpului Didactic Argeş 

 Prof. Costinescu Florina, grad didactic I, Şcoala Gimnazială "Carol I", Curtea 

de Argeş  

Prof. Zaharia Mihai, formator adulţi 

Coordonatorul 

programului 

 

Bârlogeanu Floarea, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 2(grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021 

Costul programului/al 

activităţii 

 

Cost estimativ/ 

ora/participant 

280 lei/participant 

 


