ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Universitatea din Pitești
Facultaţea de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe Sociale și Psihologie
PAŞI ÎN DEVENIREA PROFESIONALĂ - program de pregătire pentru gradul
didactic II,
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
-

acreditat prin O.M.E.N. nr. 3997 /14.05.2019
-

Categoria de programe 1 – Programe de dezvoltare profesională,
conf. art. 244 alin. (5) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 1/2011.
Număr de ore:
100 ore
Număr de credite:
25 credite
Grup ţintă vizat:
profesori învăţământ învăţământ primar, institutori - învăţământ
primar, învăţători
Obiectivele
generale
ale
Dezvoltarea competenţelor personalului didactic din învăţământul
programului:
primar prin actualizarea şi aprofundarea conţinuturilor tematice din
programa pentru obţinerea examenului de grad didactic II pentru a
asigura evolutia în carieră în funcţie de exigenţele privind adaptarea
competenţelor
personalului
didactic
la
schimbările
din
structurile/procesele de educaţie şi pentru a asigura calitatea în
educaţie.
Competenţe generale vizate:
➢ Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conţinuturilor specifice
ştiinţelor educaţiei
➢ Capacitatea de proiectare şi realizare a procesului educaţional din
perspectiva învăţării centrate pe elev
➢ Manifestarea unei conduite creative şi responsabile faţă de profesia
didactică
Modalităţi de evaluare:
Portofoliul, fişe de lucru, chestionare
Cost participanți:
450 Lei
Periodă de înscriere
01 IUNIE - 1 IULIE 2019
Perioadă de derulare program
1 IULIE - 31 AUGUST 2019
Tipul de program

(după un program ce va fi
anunțat ulterior)
Locaţie:
Strada Viitorului, Nr. 78, Alexandria – Universitatea din Piteşti
Responsabil program:
Conf. univ. dr. Loredana Sofia Tudor
Relaţii suplimentare
Secretar Alexandru Gurlui - 0347/805559

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Universitatea din Pitești
Facultaţea de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe Sociale și Psihologie
PAŞI ÎN DEVENIREA PROFESIONALĂ - program de pregătire pentru gradul
didactic II,
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
-

- acreditat prin O.M.E.N. nr. 3997 /14.05.2019

Categoria de programe 1 – Programe de dezvoltare profesională,
conf. art. 244 alin. (5) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 1/2011.
Număr de ore:
100 ore
Număr de credite:
25 credite
Grup ţintă vizat:
profesori învăţământ învăţământ preşcolar, institutori - învăţământ
preşcolar, educatoare
Obiectivele
generale
ale
Dezvoltarea competenţelor personalului didactic din învăţământul
programului:
primar prin actualizarea şi aprofundarea conţinuturilor tematice din
programa pentru obţinerea examenului de grad didactic II pentru a
asigura evolutia în carieră în funcţie de exigenţele privind adaptarea
competenţelor
personalului
didactic
la
schimbările
din
structurile/procesele de educaţie şi pentru a asigura calitatea în
educaţie.
Competenţe generale vizate:
➢ Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conţinuturilor specifice
ştiinţelor educaţiei
➢ Capacitatea de proiectare şi realizare a procesului educaţional din
perspectiva învăţării centrate pe elev
➢ Manifestarea unei conduite creative şi responsabile faţă de profesia
didactică
Modalităţi de evaluare:
Portofoliul, fişe de lucru, chestionare
Cost participanți:
450 Lei
Periodă de înscriere
01 IUNIE - 1 IULIE 2019
Perioadă de derulare program
1 IULIE - 31 AUGUST 2019
Tipul de program

(după un program ce va fi
anunțat ulterior)
Locaţie:
Strada Viitorului, Nr. 78, Alexandria – Universitatea din Piteşti
Responsabil program:
Conf univ. dr. Maria Magdalena Stan
Relaţii suplimentare
Secretar Alexandru Gurlui - 0347/805559

