FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Noi abordări ale curriculumului la disciplinele predate în
învățământul gimnazial”
CRITERII CURRICULARE
Abilitarea curriculară a profesorilor de gimnaziu
Denumire program
Tipul de program
Public ţintă vizat
Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Durata
Locul de desfășurare
Tip de formare

Formare continuă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, nivel gimnazial: titulari, suplinitori
calificați și necalificați, debutanți
Programul de formare este structurat astfel încât să răspundă schimbărilor intervenite
în activitatea didactică din perspectiva abordării curriculare a disciplinelor predate în
gimnaziu. Cursul abilitează profesorii cu capacitatea de a pune elevii în situaţii de
învăţare eficiente și de a le forma competenţele prevăzute în programele şcolare.
16 ore
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/
Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)

CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Aplicarea strategiilor moderne de predare-învăţare care să faciliteze învăţarea elevilor
Competenţe vizate
la disciplina predată;
Proiectarea lecţiilor în conformitate cu curriculumul specific disciplinei predate;
Elaborarea unor teste cu itemi obiectivi, subiectivi şi semiobiectivi, fişe de lucru.
Planificare module
Nr.
crt.
1.

Denumirea modulului/ temei
Curriculum

-

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

3.
4.

Metode interactive – aplicații pe discipline

2 ore sincron

1 oră asincron

5.

Tehnici de evaluare

2 ore sincron

1 oră asincron

6.

Evaluare finală

TOTAL

RESURSE UMANE

2 ore sincron

Aspecte specifice planificării la disciplina
predată
Proiectarea didactică

2.

Modalităţi de
evaluare a cursanților

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

2 ore sincron
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;

Formatori

Nume și prenume

Specializare

Nivel de
pregătire

Documente justificative
privind calitatea de formator

Ranciu Mioara

Sociologiepsihologie

Studii
universitare
de licență

Petre Monica

Matematică

Studii
universitare
de licență

Certificat de absolvire curs
Formator seria F/nr. 0244989,
furnizor S.C. Info Educația
S.R.L Iași
Certificat de absolvire curs
Formator, seria G/nr.
00384358, furnizor Zece Plus
Bacău;

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

