FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
EDUCAŢIE NONFORMALĂ ŞI TEHNICI ALTERNATIVE DE ÎNVĂŢARE
O.M.E.N. nr. 5046/06.09.2018 - 07.01.2023 - 16 CPT
CURS ACREDITAT DFC
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)

EDUCAŢIE NONFORMALĂ ŞI TEHNICI ALTERNATIVE
DE ÎNVĂŢARE,
O.M.E.N. nr. 5046/06.09.2018 - 07.01.2023, 16 credite
profesionale transferabile

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
SCOPUL PROGRAMULUI: Școala de dincolo de școala
construită prin design-ul, coordonarea și valorificarea
activităților educative nonformale.
Educaţia nonformală este o sintagmă care se impune în
discursul internaţional despre educaţie la sfârşitul anilor
’60 şi începutul anilor ’70. Este asociată conceptului de
învăţare pe tot parcursul vieţii (en. lifelong learning) şi
accentuează importanţa educaţiei care se petrece dincolo de
cadrul formal al sistemului de învăţământ, fie că se
desfăşoară în alte spaţii decât cele ale şcolii, fie că se
realizează prin activităţi care nu fac obiectul curriculumului
şcolar, dar care răspund nevoilor şi intereselor de
cunoaştere şi de dezvoltare ale unui grup.
Blended learning, 64 de ore de formare
C.C.D. Giurgiu
Competențe vizate:
Competenţe generale:
Competenţe metodologice
Competenţe psihosociale
Competenţe de evaluare

• Modalități de evaluare a
Conform Ordinului de Ministru - nr. 5138/27.08.2021
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Formatorii acreditaţi în cadrul programului
și prenume, specializare,
nivelul de pregătire)

• Coordonatorul
programului

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

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

25-35/grupă
300 lei / cursant
7500 lei / 25 cursanți / 64 ore = 4,68 lei / oră / participant
Completați online Formularul de înscriere.

