
24. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ÎN MEDIUL ON-LINE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului: 
"Consiliere şi orientare şcolară în mediul on-line" 

Public ţintă vizat: 
Personalului didactic din învăţământul preuniversitar (personal didactic de 

predare nivel: preşcolar, primar, gimnazial, liceal, diriginţi) 

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

Noile programe şcolare elaborate în perioada 2013-2017 propun un demers 

inovativ, centrat pe dezvoltarea de competenţe la elevi. În acest sens, 

formarea cadrelor didactice reprezintă un demers mai mult decât necesar. 

Demersurile cadrului didactic trebuie să aibă în vedere profilul de formare 

al elevului din perspectiva Consilierii şcolare. 

În derularea cu succes a demersului didactic, profesorul trebuie să deţină 

abilităţi şi atitudini de comunicare în relaţia cu elevii, să propună activităţi 

de învăţare centrate pe nevoile elevilor şi adaptate la nivelul de dezvoltare 

al clasei. 

Durata (număr total de 

ore de formare): 
24 ore online (60% sincron + 40% asincron) 

Curriculum-ul 

programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul 

programului) 

Competenţe vizate: 

 Competenţe de comunicare, digitale şi lucru în echipă în vederea 

aplicarea programelor de „Consiliere şi orientare”; 

 Competenţe de întocmire şi elaborare a documentelor de proiectare, 

planificare, evaluare, monitorizare a activităţilor specifice 

dirigintelui;  

 Competenţe de aplicare a metodelor şi tehnicilor de predare în 

mediul on-line, eficiente pentru ora de consiliere şi orientare. 

Planificarea  modulelor tematice:  

 Activităţile profesorului diriginte 

 Curriculul-ul pentru "Consiliere şi orientare" 

 Predarea - învăţarea - evaluarea în mediul on-line 

Calendarul programului: 

 Semestrul I - 2 sesiuni de formare; 

 Semestrul II - o sesiune de formare. 

Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 
Prezentare portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Prof. Hernest Adrian, certificat de formator  



Coordonatorul 

programului  

Crivac Georgeta Mihaela, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

Argeş 

Anghel Maria Magdalena, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

Argeş 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 3(grupe) = 75 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021 

Costul programului/al 

activităţii 
7500 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 
4,16 lei 

 


