CASA CORPULUI DIDACTIC
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAȚIONALE

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
REFLECȚIE ȘI IMLICARE ÎN CONSTRUIREA COMUNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti
1. Criterii curriculare
Tipul de program
Public ţintă vizat

Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/evoluţie în
carieră)
Cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Cursul vine în întâmpinarea nevoii cadrelor didactice de a se dedica
dezvoltării unor comunități de învățare care să conducă la oferirea
unor servicii de calitate pentru copil și familie, cel puțin în cele
două etape importante ale școlarizării acestora (învățământul
preșcolar și primar)
Durata (nr. total ore 24 de ore
de formare)
Casa Corpului Didactic și filialele acesteia
Locul de desfășurare
Face to face
Tip de formare
Curriculumul programului
Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a dezvolta, la nivel
Scopul
local, având în centrul demersurilor toate cadrele didactice din
instituția din care fac parte, comunități de învățare, care să
genereze, la nivelul întregii comunități, acțiuni care să sprijine
îmbunătățirea calității serviciilor oferite copilului și familiei în
instituțiile de învățământ.
♦ Identificarea aspectelor care definesc și construiesc
Competenţe vizate
comunitățile de învățare.
♦ Utilizează, în mod creativ și adaptat elementele de bază și
instrumentele oferite ca exemplu de Metodologia privind
construirea de comunități de practică pentru copil și familie.
Modulele tematice
Nr. ore
MODULE
Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Modul I – Comunitățile de practică – definiție,
istoric și adaptări specifice școlii românești

Detalii privind
repartizarea orelor

6

Modul II – Metodologia privind construirea de
16
comunități de practică pentru copil și familie –
exerciții practice
EVALUARE
Portofoliu
2
24
Total ore
a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare
Elemente
Aplicaţii şi
Evaluare
Total
teoretice
studiu individual
7
14
3
24
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30%

60%
10%
b) Criteriul formă de organizare
Face to face
Online
Total
24
24
100%
Explicația, conversația, problematizarea, exercițiul
chestionare, portofoliu

Strategii
Modalităţi de
evaluare
Modalităţi de
evaluare a
activităţilor de curs şi
a formatorilor

2. Resurse umane
Formator

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs

Nume şi prenume

Specializare

Nivel de pregătire

Module/Ev**

Preda Viorica

Didactică și
didactici de
specialitate
Pedagogia
învățământului
primar și
prescolar
Didactică și
didactici de
specialitate
Pedagogia
învățământului
primar și
prescolar

Universitar

I, II

Universitar

I, II

Vasiliu Gina

Ilie Mariana
Borţeanu Silvia

Coordonare şi
monitorizare
CCD

100%

Silvia Borțeanu
profesor metodist CCDB

3. Criterii economice
Cost program/activitate
/ cursant
Înscriere

Universitar
I, II
Universitar

I, II

Email:
silvia.borteanu@ccdbucuresti.org

110 lei
Completați online Formularul de înscriere
https://forms.gle/Lgwc6LUkwSVLwh5o7
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