FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar ”
CRITERII CURRICULARE
Noi abordări ale curriculumului pentru învățământul primar
Denumire program
Tipul de program
Public ţintă vizat
Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Formare continuă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, nivel primar: titulari, debutanți,
suplinitori calificați și necalificați
Curriculum pentru învățământ primar la clasele I-IV vizează dezvoltarea
competențelor cheie care determină profilul de formare a elevului. Programul de
formare aduce în dezbatere curriculumul și răspunde nevoii de informare/formare a
învățătorilor privind problemele actuale legate de proiectarea activități didactice,
interdisciplinaritate, proiectare integrată și proiectare tematică, metode alternative de
evaluare. Prin realizarea unui parteneriat învățător-elev, activitatea didactică se
reconturează permanent, aducând cu sine noi provocări și implicit necesitatea formării
și dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice.

Durata
Locul de desfășurare

16 ore
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/

Tip de formare

Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)

CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Elaborarea unor demersuri de proiectare din perspectiva abordării interdisciplinare şi
Competenţe vizate
a învățării integrate, pe diferite orizonturi de timp: la nivelul unei lecţii; al unui sistem
de lecţii/teme/unităţi de învăţare/ la nivel de semestru, an şcolar, ciclu de învățământ;
Identificarea componentelor demersului de construcție a curriculumului;
Utilizarea strategiilor specifice predării integrate;
Aplicarea unui management optim al clasei de elevi;
Operaționalizarea funcțiilor evaluării în diverse contexte didactice de instruire.

Planificare module

Număr total de ore alocate, din
care:
Aplicații
și
Teorie/Curs
teme offline

Nr.
crt.

Denumirea modulului/ temei

1.

Curriculum învățământ primar și formarea
2 oră sincron
competențelor cheie

2.
3.
4.
5.

Construcția curriculumului în viziune
interdisciplinară
Demersuri de proiectare – proiectarea
integrată
Manualul digital - sursă de activități
multimedia interactive de învățare
Managementul clasei

RESURSE UMANE
Formatori

Responsabil program

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

1 oră sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

-

6.

Evaluarea – demers continuu, integrat în
1 oră sincron
procesul de predare și învățare

7.

Evaluare finală

1 oră asincron

2 ore sincron

TOTAL
Modalităţi de
evaluare a cursanților

-

16 ore

Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme individuale și
colaborative, dezbateri, chestionare;
Evaluarea finală: portofoliu profesional personal, în format electronic, în acord cu
domeniul tematic al programului și cu competențele dezvoltate;

Nume și prenume

Specializare

Nivel de
pregătire

Documente justificative
privind calitatea de formator

Panait Virginia

Geografie

Cîrnat Laura

Psihologie

Studii
universitare
de licență
Studii
universitare
de licență

Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0117487,
furnizor Zece Plus Bacău;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F /nr.0117481,
furnizor Zece Plus Bacău;

profesor metodist Ariton Nicolae

CRITERII ECONOMICE
25 cursanți / 1 grupă
Număr cursanți
planificați
2250 lei/grupă
Cost program
Cost estimat al unei ore 5,62 lei
de formare pentru
fiecare participant

