FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
VALORIFICAREA RESURSELOR CDI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
I. CRITERII
CURRICULARE

Tipul de
program
Public-ţintă
vizat
Justificare

Durata
Locul de
desfășurare
Curriculumul
programului
Scop

Obiective

Activităţi
Competenţe

1

Program propus spre avizare M.E.C.
Personal didactic din învăţământul preuniversitar
C.D.I. oferă resurse pluridisciplinare pentru 4
tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, de
comunicare şi de gestionare şi contribuie la
dobândirea abilităţilor transferabile şi a metodelor de
lucru diversificate, la iniţierea elevilor în utilizarea
instrumentului de lucru informatic şi în interogarea
băncilor de date şi deschiderea şcolii spre lume.
Fiind un spaţiu de formare, comunicare şi
informare, un laborator de experimentare a noilor
tehnologii educaţionale, un loc de cultură, de
deschidere, de întâlnire şi de integrare, Centrul de
documentare şi informare desfăşoară activităţi
pedagogice şi deserveşte întreaga comunitate
educativă a unităţii de învăţământ.
24 de ore
C.C.D. Giurgiu, Filiale C.C.D., online
Utilizarea optimă a resurselor din centrele de
documentare şi informare aflate în unităţile de
învăţământ, cu scopul educării şi dezvoltării
autonomiei de instruire a elevilor, conform misiunii
pedagogice şi culturale a C.D.I.
Recunoaşterea rolului C.D.I. în educarea
şi dezvoltarea autonomiei de instruire a elevilor;
Dezvoltarea deprinderii personalului
didactic de a utiliza instrumente de sprijin pentru
elevi în scopul utilizării resurselor C.D.I.;
Promovarea pedagogiilor inovative în
cadrul C.D.I.;
Elaborarea unui proiect strategic de
facilitare a lucrului în echipă.
Activităţi online, ateliere de lucru, lucrări practice,
studiu de caz, chestionare
Utilizarea eficientă a resurselor centrului
Str. Dr. Ion Munteanu, nr.3,
080474, Giurgiu
Tel. / Fax +40 (0)246 21 26 38
Tel. Mobil +40 (0)752 07 07 74
Email: ccdgr2002@yahoo.com
Site: http://www.ccdgiurgiu.ro

Planificarea pe
stagii/Module
tematice-timp
alocat

Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare
Rezultate

II. RESURSE
UMANE

III. CRITERII
ECONOMICE

IV. ÎNSCRIERE
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Certificare
Formatori

de documentare şi informare în activitatea
didactică;
Dezvoltarea abilităţilor de colaborare cu
echipa pedagogică din unitatea de învăţământ în
vederea realizării de activităţi disciplinare şi
inter/transdisciplinare;
Integrarea
noilor
tehnologii
ale
informării şi comunicării în practica pedagogică.
Misiunea C.D.I. şi a profesorului
documentarist – 4 ore
Tipuri de resurse în format fizic și
digital – 4 ore
Tipuri de activităţi specifice – 4 ore
Repere
ale
colaborării
profesor
documentarist-echipa pedagogică – 4 ore
Activități practice – 6 ore
Evaluare – 2 ore
An şcolar 2020-2021
Portofoliu
Utilizarea resurselor și instrumentelor de cercetare
documentară în activitatea didactică
Adeverinţă C.C.D.
-Oprișan Mădălina – formator cu competențe în
domeniu
-Gușă Nina-Cristiana – formator cu competențe în
domeniu
1 grupă de 25 de cursanţi

Număr de
cursanţi
planificaţi
Nr. ore de
24 de ore
formare
Costuri proiect
1750 lei
Costul estimat/
1750 / 25 cursanţi / 24 ore = 2,91 lei
oră/cursant
Coordonator
Director C.C.D., prof. Leontina-Letiția Iancu
Completați online Formularul de înscriere.
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