FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare

DEFINITIVAT 2017
CURS AVIZAT
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti
1. Criterii curriculare
Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în
Tipul de program
carieră)
cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar
Public ţintă vizat
Necesitatea programului a fost impusă pornind de la o analiză
Justificarea ofertei
comparativă a rezultatelor la examenul de obţinere a gradului
(necesitate, utilitate)
definitiv în învăţământ în ultimii ani şi de la realitatea concretă
existentă în şcolile bucureştene ( cadre didactice la început de
carieră indecise în clădirea unui parcurs profesional în domeniul
educaţional, inexistenţa unui suport instituţionalizat pentru cadrele
didactice debutante, etc.)
Durata (nr. total ore
22 de ore
de formare)
face to face
Tip de formare
Curriculumul programului
Scopul
Pregătirea profesorilor debutanți în vederea susținerii
examenului de definitivare în învățământ
Competenţe vizate
 Rezolvarea de situații-problemă specifice disciplinei de
specialitate
 Proiectarea de strategii didactice de predare-învățareevaluare, respectând metodica predării disciplinei
 Elaborarea documentelor componente ale portofoliului
professional
Modulul 1: Noţiuni şi tehnici de metodica predării disciplinei /
Modulele tematice
activităţilor instuctiv – educative (5h)
Modulul 2: Proiectare curriculară (5h)
Modulul 3: Managementul lecţiei (5h)
Modulul 4: Repere ale evaluării şcolare (5h)
Evaluare finală: 2 ore
Detalii privind
Elemente
Aplicații
Evaluare
Total
repartizarea orelor
teoretice
6
14
2
22
30%
60%
10%
100%
Face to face
Total
22
22
100%
100%
dialog-dezbatere, studiu de caz, activităţi practice, lucru în echipă
Strategii
Modalităţi
de evaluare de parcurs ; evaluare finală – portofoliu
evaluare
Modalităţi
de chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs
evaluare
a
activităţilor de curs şi
a formatorilor
2. Resurse umane
Formatori
Nume şi
Instituţia
Calitatea* Module/Ev**
prenume
Gabriela Șubă CCD București profesor
M3, E

Iliana
Dumitrescu
Marin
Manolescu
Gabriel
Vrînceanu

Coordonare şi
monitorizare CCD

metodist
CCDB
CCD București profesor dr.
metodist
CCDB
Universitatea Prof.
București
universitar
dr.
CCD București profesor
metodist
CCDB
ISMB
Inspectori

M2, E

M4

Inspectori /
M1
metodiști de
specialitate
* profesor metodist CCDB/formator
**M1/M2/.../E
Profesor metodist: Gabriela Șubă, Iliana Dumitrescu
Email:
gabrielasuba@yahoo.com;
iliana_dumitrescu@yahoo.com
Nr. telefon:0724481804

3. Criterii economice
Număr de cursanţi
planificaţi /grupe

25 cursanţi, 8 grupe

Costul programului /
cursant

Gratuit, selecție ISMB

