PROIECT POSDRU
“Formarea continuă a
profesorilor de Istorie şi Geografie
în societatea cunoaşterii”
POSDRU/87/1.3/S/62651
Proiectul se adresează cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar (liceal), profesori care predau istorie şi geografie.
Proiectul cuprinde două module, respectiv „Abilitare curriculară” şi „Instruire
diferenţiată”, prevăzute fiecare cu câte 89 de ore şi 25 credite.
Parcurgerea acestora este gratuită şi se finalizează prin acordarea a două
atestate profesionale.
Înscrierea cursanţilor – 27 noiembrie 2012 – 25 ianuarie 2013 – 50 de
profesori
(DOSARELE DE ÎNSCRIERE SE DEPUN LA REGISTRATURA ISMB,
ÎN ATENȚIA INSPECTOR SPECIALITATEA ISTORIE, PROF. MIHAI
MANEA)
Desfăşurarea sesiunilor de formare – februarie - mai 2013
Activităţile se desfăşoară faţă în faţă (sub forma cursurilor şi aplicaţiilor
practice) şi on-line (pe platfomă e-learning). Fiecare cursant va primi un
manual şi un CD cu resurse curriculare. De asemenea, fiecare cursant va
avea un cont de acces pe platforma e-learning (www.istorie-geografie.ro),
având acces la variantele digitale ale celor două module de curs.
Modul A (Abilitare curriculară) – februarie-martie 2013 – activităţile faţăîn-faţă se desfăşoară în 4 zile de sâmbătă – câte o zi pentru fiecare
disciplină (4 săptămâni), apoi 3 săptămâni de activităţi on-line (pe
platformă). Cursanţii trebuie să realizeze o serie de aplicaţii pentru cele 4
discipline, care vor fi postate pe platformă şi vor fi incluse pe un CD.
Modul B (Instruire diferenţiată) – aprilie-mai 2013 – activităţile faţă-înfaţă se desfăşoară în 4 zile de sâmbătă – câte o zi pentru fiecare disciplină
(4 săptămâni), apoi 3 săptămâni de activităţi on-line (pe platformă).
Cursanţii trebuie să realizeze o serie de aplicaţii pentru cele 4 discipline,
care vor fi postate pe platformă şi vor fi incluse pe un CD.

În final, după parcurgerea celor două module, se va desfăşura evaluarea
(prezentarea unei piese din portofoliu – una pentru modulul A şi una pentru
modulul B – la alegere, din aplicaţiile postate deja pe platformă) – în
prezenţa unei comisii formate din 2 formatori.
Practic, parcurgerea unui modul durează aprox. 2 luni. Fiecare cursant va
parcurge obligatoriu cele două module.
Orele se desfăşoară în centre (săli) închiriate, în judeţele de provenienţă
ale cursanţilor. Grupa de cursanţi este alcătuită din 20 de cadre didactice.
Alte facilităţi pentru cursanţi:
posibilitate de participare la Conferinţa Naţională – iulie 2013
concursuri cu premii pe portalul www.istorie-geografie.ro
Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
•
cerere de înscriere, cu avizul unităţii de învăţământ (conform model);
•
Curriculum Vitae, în format Europass, în limba română, semnat şi
datat pe fiecare pagină de către deponent;
•
copie diplomă de studii (absolvent istorie şi/sau geografie), cu
menţiunea “conform cu originalul” şi semnătura directorului unităţii de
învăţământ;
•
fotocopie a buletinului/cărţii de identitate;
•
fotocopie a certificatului de naştere;
•
fotocopie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul schimbării
numelui);
•
declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale,
semnată şi datată (conform model);
•
formular înregistrare grup ţintă (conform model);
•
contract de formare continuă (conform model).
Modulul A – Abilitare curriculară (25 credite)
Cursul I
Educaţia în societatea cunoaşterii
6 ore curs + 8 ore aplicaţii practice + 4 ore aplicaţii on-line + 1 oră evaluare
Cursul II

Fundamente
ale
proiectării
curriculare
9 ore curs + 12 ore aplicaţii practice + 5 ore aplicaţii on-line + 2 ore
evaluare
Cursul III
Strategii moderne de predare-învăţare-evaluare
8 ore curs + 11 ore aplicaţii practice + 5 ore aplicaţii on-line + 2 ore
evaluare
Cursul IV
TIC – instrumente suport pentru activitatea didactică
4 ore curs + 6 ore aplicaţii practice + 2 ore aplicaţii on-line + 1 oră evaluare
Evaluare finală – 3 ore
Modulul B – Instruire diferenţiată (25 credite)
Cursul I
Fundamente ale instruirii diferenţiate
8 ore curs + 11 ore aplicaţii practice + 5 ore aplicaţii on-line + 2 ore
evaluare
Cursul II
Educaţia copiilor cu CES
8 ore curs + 10 ore aplicaţii practice + 5 ore aplicaţii on-line + 2 ore
evaluare
Cursul III
Inteligenţă şi instruire diferenţiată
6 ore curs + 8 ore aplicaţii practice + 4 ore aplicaţii on-line + 1 oră evaluare
Cursul IV
Multiculturalism şi educaţie
5 ore curs + 7 ore aplicaţii practice + 3 ore aplicaţii on-line + 1 oră evaluare
Evaluare finală – 3 ore
Pentru informaţii suplimentare:
Expert comunicare:
lect.univ.dr. Dănuţ Tanislav
Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Tel.: 0726226671
E-mail: proiectposdru62651@yahoo.com

