FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL,
OMEC 3189/07.02.2020, 15 CPT
CURS ACREDITAT D.F.C.
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
• Justificare

• Forma de realizare

• Studierea atentă a legislaţiei în domeniul educației nonformale
ne-a condus la constatarea că statul român sprijină inițiativele de
realizare a educației în contexte nonformale variate, care
contribuie semnificativ la formarea competențelor cheie ale
formabililor.
• Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim
diversificarea activităților de educație nonformală desfășurate în
școală, precum și creșterea calității implementării programelor de
educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc.
Prin rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru
cadrele didactice un pilon de articulare a complementarității
formal-nonformal în educație, care generează exemple
concrete de contexte de învățare nonformală, valorificând
experiențe de succes în proiectarea și implementarea de proiecte
educaționale din mediul nonformal.
• Dezvoltarea competenţelor transversale ale cadrelor didactice
din perspectiva educației nonformale, în vederea îmbunătățirii
practicilor didactice utilizate la clasă
• Familiarizarea cu specificul educației nonformale, în vederea
valorificării complementarității formal-nonformal în activitatea
didactică;
• Dezvoltarea competențelor metodologice ale cadrelor didactice
privind proiectarea și implementarea de proiecte și parteneriate
educaționale la nivel național, regional sau local, respectiv în
Săptămâna Școala Altfel;
• Dezvoltarea competențelor transversale digitale ale cadrelor
didactice prin utilizarea instrumentelor TIC pentru
organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea
activităților educaționale formale și nonformale.
I. Importanța educației nonformale într-o școală altfel – 23 ore
II. Proiectarea și implementarea activităților de educație
nonformală – 35 ore
III. Evaluare finală – 2 ore
Stagiu de formare – 60 de ore

• Orizont de timp

An şcolar 2020-2021

• Grup ţintă/
nr planificaţi

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 1 grupă - 25 de
cursanţi

• Scop
• Obiective

• Tematică/ activităţi
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• Evaluare/ certificare

Atestat de formare – 15 credite

• Formatori
• Locul
• Finanţare/ estimare

Formatori acreditaţi
C.C.D. Giurgiu, online
Taxa de participare la curs

• Responsabil de program

Prof. metodist, Carmen Părpălea

• Înscriere

Completați online Formularul de înscriere.
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