FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE
TITULARIZARE
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)

PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE
PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE
TITULARIZARE
Personal didactic calificat sau suplinitor
Prezentul curs asigură un program pentru pregătirea
cadrelor didactice calificate/suplinitoare în vederea
susținerii concursului național de ocupare a posturilor
vacante.
24 de ore
C.C.D. Giurgiu, online
Scop:
Pregătirea profesorilor în vederea susținerii concursului de
titularizare/grad didactic II în învățământ
Obiective:
- Să utilizeze în mod adecvat cunoștințele de didactică
generală a specialității, de metodică şi psihopedagogie;
- Să dezvolte competenţele necesare implementării
noului curriculum şi a noii programe şcolare;
- Să utilizeze metode interactive prin care să formeze
competenţele vizate.
Competențe vizate:
- Rezolvarea de situații-problemă specifice disciplinei de
specialitate;
- Proiectarea de strategii didactice de predare-învățareevaluare, respectând metodica predării disciplinei;
- Competențe de utilizare a tehnicilor informaționale
computerizare;
- Competențe de utilizare a instrumentelor de instruire
online;
Elaborarea documentelor componente ale portofoliului
profesional.
Planificarea modulelor tematice:
Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24 de
ore (12 sesiuni a câte 2 ore), astfel:
-16 ore în format sincron (față-în-față, prin intermediul

platformelor/aplicațiilor de formare e-learning);
-6 ore de formare în format asincron (activitate individuală
la distanță);
-2 ore evaluare finală.
- Modulul 1: Proiectarea, organizarea și desfășurarea
activităţii didactice – 6 ore
- Modulul 2: Strategii didactice utilizate în procesul de
predare-învăţare-evaluare – 8 ore
- Modulul 3: Evaluarea randamentului școlar în
concordanţă cu obiectivele curriculare – 4 ore
- Modulul 4: Planificarea și proiectarea unei lecții online
– 4 ore
- Evaluare – 2 ore
Calendarul programului:
Semestrul al II-lea, anul școlar 2021-2022
Portofoliu electronic, proiecte de lecții, feedback

• Modalități de evaluare a
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Inspectori şcolari de specialitate, metodişti I.Ș.J.
și prenume, specializare,
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., Nina-Cristiana Gușă

minimum 25 de cursanți
1750 lei
1750 lei / 25 cursanţi / 24 ore = 2,91 lei
Completați online Formularul de înscriere.

