
FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare

START ÎN AVENTURA CUNOAȘTERII
CURS AVIZAT

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti

CRITERII CURRICULARE
Tipul de program Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în

carieră
Public ţintă vizat Personal didactic de predare din învățământul primar

Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Programul de formare continuă vine în susținerea și ghidarea
personalului didactic de predare din învățământul primar în utilizarea la
clasă a resurselor educaționale existente pe piața educațională în
vederea reconfigurării desing-ului activităților de învățare și abordarea
unui design universal pentru învățare – (UDL, universal design for
learning) și abilitarea curriculară în vederea abordării educației STE(A)M
– știință, tehnologie, inginerie (artă) și matematică –încă din primii ani de
școală ai copiilor.

Durata 20 ore
Locul de desfășurare CCDB și filiale/ platformă online
Tip de formare Blended learning
Curriculumul programului
Scopul Abilitarea cadrele didactice cu metode şi strategii de aplicare la clasa a

activităților prevăzute în programa școlară pentru lucru cu elevii în
vederea abordării educației STE(A)M și orientării în carieră.

Competenţe vizate ● Cunoașterea structurii și specificului programei școlare;
● Proiectarea şi organizarea de activități educaționale în vederea

aplicării programei școlare la clasă ;
● Utilizarea curentă şi corectă, la nivel teoretic şi practic-aplicativ, a

noţiunilor/conceptelor cheie şi a celor operaţionale utilizate  în
cadrul programului de formare

Modulele tematice

MODULE Nr.ore

I. Programa școlară „Start în aventura cunoașterii
Universului” -structură și resurse educaționale

6

II.  Strategii de aplicare la clasă a activităților
prevăzute în programa școlară atât ca disciplină de
sine stătătoare cât și integrarea la alte discipline

12

Total ore 20

Repartizarea orelor
a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare
Teorie Aplicaţii Evaluare Total

6 12 2 20
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30% 60% 10% 100%
b) Criteriul formă de organizare

Față-în față Online
asincron

Total

7 13 20
33% 67% 100%

Modalităţi de evaluare a
cursanților

evaluare de parcurs, evaluare finală – portofoliu

Modalităţi de evaluare a
activităţilor de curs şi a
formatorilor

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs

RESURSE UMANE
Formatori

Nume şi
prenume

Specializarea Nivel de
pregatire

Document
justificativ
formator

Turcu
Marta-Bogdana

Fizică Licență certificat
formator

Coroi Manuela
Irina

Învățământ
primar

Licență certificat
formator

Naghi Ana Matematică Licență certificat
formator

Moțoc Delia Fizică Postuniversitar certificat
formator

Coordonator CCDB Profesor metodist: Iuliana Stana
Email: iuliana.stana@ccdbucuresti.org

CRITERII ECONOMICE
Cost program /
activitate / cursant

100 lei

Inscriere Formular de inscriere
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