
Denumirea programului:                                                                                         

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE ÎNVĂȚARE ȘI  

FACILITAREA ÎNȚELEGERII PRIN METODE INTERACTIVE DE  

VIZIBILIZARE ȘI UTILIZARE A DIFERITELOR TIPURI DE GÂNDIRE 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program:  Formare continuă profesională (evoluţie în carieră) 

Curs avizat, inclus în oferta de formare a CCD-Bucureşti 

Public ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificarea ofertei: Necesitatea centrării actului educațional pe competențele cheie (învățarea învățării, 

competente în matematică și științe, competențe civice și sociale) și a dezvoltării la elevii de toate vârstele a 

abilităților cerute de piața de muncă (gândirea independentă, gândirea critică, rezolvarea de probleme, 

lucrul în echipa, luarea de decizii), utilizând metode care permit dezvoltarea acestor competențe  

concomitent cu desfășurarea procesului învățării la diversele materii din curriculum-ul școlar. 

Durata (nr. total ore de formare): 32 

Curriculum-ul programului:  

Scopul: abilitarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru a utiliza metode interactive și 

personalizate, care să faciliteze participarea și învățarea  pentru toți elevii din clasă, indiferent de stilul lor 

de învățare, pentru conștientizarea și dezvoltarea tipurilor de gândire și acțiuni/procese cognitive utilizate în 

diferite momente și în diferite  discipline, roluri/ocupații. 

Competenţe vizate:  

 dobândirea de cunoștințe privind tipurile de gândire și acțiuni/procese cognitive utilizate în 

diferitele momente ale învățării și în diferite discipline, roluri/ocupații; 

 familiarizarea cu metodele interactive care pot fi utilizate în introducerea și explorarea de idei, în 

sintetizarea și organizarea ideilor, precum și în aprofundarea ideilor; 

 proiectarea unei unități de învățare în care să utilizeze una din metodele nou învățate; 

 realizarea unei unități de învățare şi să crearea/aplicarea de instrumente de evaluare; 

 utilizarea metodelor interactive pentru a facilita participarea și învățarea pentru toți elevii, 

indiferent de stilul lor de învățare. 

Modulele tematice:  

I-Tipuri de gândire implicate în învățare 

II-Metode interactive care facilitează participarea și învățarea 

Strategii:  lucru în echipă, dialog-dezbatere, activităţi practice, portofolii tematice 

Modalităţi de evaluare: chestionare, produse finale, portofoliu 

Modalităţi de evaluare a activităţilor de curs şi a formatorilor:  chestionar feed-back aplicat la finalul 

activităţilor de curs 

1. Resurse umane 

Nume şi prenume Instituţia Calitatea 

Rodica Bărbuță Fundaţia MATCA -2000 Formator  

Doina Meșteru Fundaţia MATCA-2000 Formator  

Camelia Moldovan Fundaţia MATCA-2000 Formator  

Gabriela Bărbulescu CCD București formator 

Coordonare şi monitorizare CCD:prof. Gabriela Bărbulescu-gabriela_barbulescu_ccd@yahoo.com 

2. Criterii economice : 

Număr de cursanţi planificaţi: 50 

Costul programului / cursuri:  80 lei 
 


