FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
1. CRITERII CURRICULARE

• Denumirea programului
• Public-țintă vizat
• Justificare (necesitate,
utilitate – descriere
succintă)

• Durata (număr total de ore
de formare)
• Locul de desfășurare a
programului

• Curriculum-ul
programului (competențe
vizate, planificarea
modulelor tematice,
calendarul programului)

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR
DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
PENTRU CLASA PREGĂTITOARE
Cadre didactice din învăţământul primar din unităţile
şcolare din judeţul Giurgiu
Program elaborat şi necesar pentru abilitarea cadrelor
didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul școlar
2021-2022, în vederea implementării Noului Curriculum la
clasa pregătitoare
16 ore
C.C.D. Giurgiu, online
Dezvoltarea de competenţe specifice pentru cadrele
didactice care vor preda la clasa pregătitoare, în anul școlar
2021-2022.
Competențe vizate:
-Competențe de planificare şi proiectare a demersului
didactic;
-Competențe de management al procesului de predareînvăţare, specific clasei pregătitoare;
-Competențe de comunicare şi relaţionare cu elevii;
-Competențe de evaluare.
Planificarea modulelor tematice:
Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 16 de
ore (3 sesiuni a câte 4 ore), astfel:
-12 ore în format sincron (față-în-față, prin intermediul
platformelor/aplicațiilor de formare e-learning);
- 2 ore de formare în format asincron (activitate individuală
la distanță);
- 2 ore evaluare finală.
• 1.Proiectare – 2 ore
• 2.Strategii – 6 ore
• 3.Activități practice individuale – 6 ore
• 4.Evaluare – 2 ore

Calendarul programului:
Anul școlar 2021-2022
• Modalități de evaluare a
Proiecte, portofolii
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Ionel Neagu - limba română, formator cu competențe în
și prenume, specializare,
domeniu
nivelul de pregătire)

• Coordonatorul
programului
3. CRITERII ECONOMICE
• Număr de cursanți
planificați
• Costul programului/al
activității
• Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare
participant
• Înscriere

Prof. metodist C.C.D., Nicoleta Burcea

minimum 25 de cursanți
1750 lei
1750/25 cursanți/16 ore = 4,37 de lei/cursant/oră
Completați online Formularul de înscriere.

