
41. VALORI CULTURALE ROMÂNEȘTI ÎN FORMAREA COMETENȚELOR SOCIAL -

MORALE ȘI INTERCULTURALE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
Valori culturale românești în formarea cometențelor social -morale 

și interculturale 

Public ţintă vizat: Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, utilitate 

- descriere succintă): 

Existenţa diversităţii culturale, a barierelor interculturale şi a nevoii de 

interacţiune confirmă importanţa formării competenţelor interculturale.  

Propria cultură şi modul în care vedem lumea ne vor dicta atitudinile şi 

comportamentele din viaţa personală şi profesională. Modul în care 

percepem culturile diferite şi cum reacţionăm la acestea ar trebui să ne 

pună să reflectăm la "de ce " sau  din ce cauze", pentru ca apoi să găsim 

cele mai bune soluţii "cum" în scopul păstrării armoniei interculturale şi 

a muncii profesionale. 

Durata (număr total de ore de 

formare): 
24 (online - 50% sincron + 50% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
online 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, planificarea 

modulelor tematice, calendarul, 

programului) : 

Competenţe vizate: 

• competențe sociale și civive; 

• competențe interacționale; 

• competența lingvistică.  

Planificarea  modulelor tematice:  

• Modul 1. Politica educațională privind noul curriculum 

• Dimensiuni.Obiectivele educației interculturale - 6 ore; 

• Modul 2. Strategii și tehnici pentru formarea competenței 

interculturale elevilor - 4 ore; 

• Modul 3. Competențele social-morale - 4 ore; 

• Modul 4. Dezvoltarea competențelor social-morale și 

interculturale  în cadrul activităților extracurriculare - 8 ore; 

Evaluare - 2 ore. 

Calendarul programului: 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Evaluare formativă curentă; Portofoliu  

2. RESURSE UMANE 

  Formatori implicaţi (nume și 

prenume, specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind calitatea de 

formator): 

• Dorobanțu-Dina Roxana, profesor Școala Gimnazială "I. C. 

Lăzărescu", Țițești, certificat de formator 

•  

Coordonatorul programului Bârlogeanu Floarea, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 



Număr de cursanţi planificaţi 
25 (cursanţi) x2(grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2022-2023 

Costul programului/al 

activităţii 

6000 lei 

Cost estimat al unei ore de 

formare pentru fiecare 

participant 

5 lei 

 


