FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN UE STUDIU DE CAZ: DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
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)

DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN
UE - STUDIU DE CAZ: DREPTURILE
PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (educatori,
învăţători/profesori pentru învățământul primar, profesori
de diferite specialităţi)
Într-o Uniune Europeană fără frontiere, din ce în ce mai
mulţi oameni trăiesc, muncesc, studiază şi au afaceri în alte
ţări. Uniunea le facilitează cetăţenilor exercitarea
drepturilor care le revin prin crearea unui cadru veritabil de
respectare a acestora. Copiii şi tinerii, viitorii cetăţeni ai
UE, trebuie să cunoască drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, să ceară garantarea şi respectarea
lor; în acelaşi timp trebuie să cunoască şi responsabilităţile
care le revin. Cadrele didactice care lucrează cu copii şi
tineri în cadrul diferitelor cicluri de învăţământ şi care au
misiunea de a-i educa, trebuie să aibă, ele înseşi,
competenţe în acest sens.
24 de ore
C.C.D. Giurgiu, online
Scop: Informarea şi abilitarea cadrelor didactice în vederea
predării-învăţării-evaluării optime a drepturilor omului
Obiective:
- Informarea cu privire la legislaţia internaţională,
europeană şi naţională relevantă în domeniu;
- Exersarea în practică a diferitelor metode de predareînvăţare, formare de atitudini în ceea ce priveşte
cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului;
- Promovarea relaţiilor democratice, nediscriminatorii
între membrii comunităţii şcolare, care include elevi,
profesori, conducerea şcolii, părinţi.
Competențe vizate:
- Aplicarea legislaţiei specific, naţională şi
internaţională, privind drepturile persoanelor
vulnerabile;

abilitarea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice
care să asigure cunoaşterea şi respectarea de către
viitorii cetăţeni a drepturilor omului în țară, în Europa
şi în lume.
Planificarea modulelor tematice:
Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24 de
ore (4 sesiuni a câte 4 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.
• Incursiune în istoria drepturilor omului – 2 ore
• Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
2 ore
• Documente internaţionale care garantează drepturile
omului. Carta drepturilor fundamentale a UE – 4
ore
• Respectarea drepturilor omului/copilului şi
asigurarea relaţiei dintre drepturi şi responsabilităţi
– 4 ore
• Nondiscriminarea şi interculturalitatea – principii
de bază în relaţia cetăţeanului român cu orice
persoană – 4 ore
• Activități practice individuale – 6 ore
• Evaluare – 2 ore
Calendarul programului:
Anul școlar 2021-2022
Elaborarea de proiecte pe teme date, studii de caz,
observarea directă, portofoliul
-

• Modalități de evaluare a
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Formator judeţean - prof. Floarea Bălan, profesor de
și prenume, specializare,
istorie, formator cu competențe în 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., Nina-Cristiana Gușă

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

