FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a
posturilor vacante”
CRITERII CURRICULARE
Programul de pregătire pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante
Denumire program
Tipul de program

Formare continuă

Public ţintă vizat

Cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor din învățământul preuniversitar și
persoane înscrise la concursul de titularizare conform bazei de date I.S.J. Tulcea

Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Programul de formare reprezintă o prioritate M.E. și o nevoie locală de formare având
ca scop formarea cadrelor didactice în vederea susținerii concursului național de
titularizare. Cursul cuprinde activităţi teoretice şi practice menite să ofere formabililor
posibilitatea de a aprofunda cunoștințele despre curriculum și proiectare școlară, teorii
pedagogice, organizarea și desfășurarea lecției față în față, strategii didactice, metode
didactice moderne și noţiuni de psihopedagogie școlară. Având în vedere schimbările
din politicile educaţionale şi necesitatea flexibilizării şi adaptării unui demers
educaţional care să reflecte aceste schimbări în practica educaţională, ne propunem să
dezvoltăm cadrelor didactice cu statut de suplinitor competenţele profesionale care să
asigure startul în cariera didactică. Programul este structurat în conformitate cu
legislația în vigoare și constituie un sprijin pentru cadrele didactice cu statut de
suplinitor din învățământul preuniversitar în elaborarea de planificări
anuale/semestriale, proiectarea unităților de învățare funcție de specificul disciplinei,
proiectarea activităților didactice prin armonizarea conținuturilor cu strategii de
predare-învățare-evaluare adecvate, abilități absolut necesare pentru un debut motivant
în cariera didactică.
16 ore
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/

Durata
Locul de desfășurare

Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)
Tip de formare
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Cunoașterea, însușirea conceptelor pedagogice și psihopedagogice;
Competenţe vizate
Proiectarea activităților suport pentru învățarea față în față și în mediul online și a
instrumentelor de evaluare din perspectiva principiilor de proiectare didactică;
Elaborarea de proiecte didactice, planificări anuale/semestriale, proiectări pe unităţi de
învăţare în specificul disciplinei;
Dezvoltarea abilității de a planifica conținuturile și de a proiecta activitățile la clasă
respectând documentele de proiectare didactică specifice disciplinei;
Dezvoltarea capacității de a adapta practicile educaționale la specificul disciplinei
predate și în armonie cu procesele de cunoaștere și dezvoltare a personalității elevilor.

Planificare module
Nr.
crt.
1.

4.
5.

Evaluare finală

3.

RESURSE UMANE
Formatori

Teoria și metodologia curriculumului
național integrat
Integrarea resurselor digitale în practici
educaționale deschise
Rolul strategiilor didactice în
eficientizarea procesului de predareînvățare-evaluare
Elemente de evaluare educațională

2.

Modalităţi de
evaluare a cursanților

Denumirea modulului/ temei

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

2 ore asincron

2 ore sincron

2 ore asincron

2 ore sincron

TOTAL
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

Suciu Maria

Psihologie

Studii
universitare
de licență

Panait Virginia

Geografie

Studii
universitare
de licență

Pavel Vasilica

Limba și
literatura
română
Limba și
literatura
engleză
Psihologie

Studii
universitare
de licență

Bumbac CarmenGabriela
Responsabil program

Număr total de ore alocate,
din care:
Aplicații și
Teorie/Curs
teme offline
2 ore sincron
1 oră asincron

Studii
universitare
de licență

profesor metodist Cherciu Cristina Sinduța

CRITERII ECONOMICE
50 cursanți/2 grupe
Număr cursanți
planificați
2250 lei/grupă
Cost program

Documente justificative
privind calitatea de
formator
Certificat de absolvire curs
Formator seria K/nr.
00180101, furnizor SC Olimp
Net SRL Buzău;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr.
0117487, furnizor Zece Plus
Bacău;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria K/nr.
00180095, furnizor SC Olimp
Net SRL Buzău;
Certificat de absolvire curs
Formator E/nr. 0028536,
furnizor Zece Plus Bacău;

Cost estimat al unei ore 5,62 lei
de formare pentru
fiecare participant

