FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
OPORTUNITĂŢI EGALE ÎN EDUCAŢIE PRIN VALORIZAREA INSTRUIRII DIFERENŢIATE

O.M.E.N. 5046/06.09.2018 - 07.01.2023 - 21 CPT
CURS ACREDITAT DFC
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
1. CRITERII CURRICULARE
• Denumirea programului

OPORTUNITĂŢI EGALE ÎN EDUCAŢIE PRIN
VALORIZAREA INSTRUIRII DIFERENŢIATE,
O.M.E.N. 5046/06.09.2018 - 07.01.2023, 21 de credite
profesionale transferabile

• Public-țintă vizat

Personal didactic din învățământul primar
SCOPUL PROGRAMULUI: Dezvoltarea competenţelor
generale şi specifice ale cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar prin implementarea instruirii diferenţiate a
grupurilor dezavantajate în vederea integrării sociale.

• Justificare (necesitate,
utilitate – descriere
succintă)

Cunoaşterea individuală a elevilor este, desigur, o
preocupare a studiilor psihopedagogice începând cu a doua
jumătate a secolului trecut. Riscurile necunoaşterii
particularităţilor individuale ale elevilor au fost
problematizate de Comenius, care considera că cele mai
multe abilităţi ale elevilor rămân nevalorificate pentru că
nu sunt diagnosticate.

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

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

Blended learning, 84 de ore de formare
C.C.D. Giurgiu
Competențe vizate:
Competenţe generale:
• Competenţe metodologice
• Competenţe psihopedagogice
• Competențe sociale
• Competenţe de consiliere
• Competenţe referitoare la managementul
clasei de elevi
Competenţe metodologice
Proiectarea
pedagogică
din
perspectiva
particularităţilor de microgrup şi individuale
Utilizarea metodelor şi strategiilor de predare

adecvate particularităţilor individuale/de grup
Competenţe psihopedagogice
Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a
elevilor
Competenţe sociale
Formarea capacităţilor de adaptare rapidă la
schimbările de natură socială;
Asumarea responsabilă a rolului social al cadrului
didactic;
Elaborarea
de
strategii
eficiente
ale
parteneriatului şcoală-familie -comunitate;
Competenţe de consiliere
Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a
elevilor
Medierea conflictelor în mediul școlar
Competenţe referitoare la managementul clasei de elevi
Managementul clasei/grupei de elevi/copii
• Modalități de evaluare a
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați
(nume 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

Conform Ordinului de Ministru - nr. 5.138/27.08.2021
Formatorii acreditaţi în cadrul programului

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

25-35/grupă
350 lei / cursant
8750 lei / 25 cursanți /84 ore = 4,16 lei / oră / participant
Completați online Formularul de înscriere.

