
15. ABILITARE CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DE MATEMATICĂ DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL (ACCDM) 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
"Abilitare curriculară a cadrelor didactice de matematică din 

învăţământul gimnazial (ACCDM)" 

Public ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, specialitatea matematică 

Justificare 

 (necesitate, utilitate): 

Anul şcolar 2020-2021 debutează, pentru clasa a VIII-a, cu un nou 

curriculum şi, astfel, aplicarea noilor programe şcolare şi a unei noi abordări 

corecte a matematicii la clasa a VIII-a este necesar a fi cunoscută de toţi 

profesorii care predau la gimnaziu. Anul acesta şcolar încheie ciclul în care 

noile programe sunt aplicate la toate clasele din învăţământul gimnazial. 

Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea noului curriculum este o 

prioritate a educaţiei, utilizarea metodelor moderne de predare – învăţare - 

evaluare diferenţiate, în condiţiile necesităţii realizării de activităţi asistate de 

tehnologie şi internet conduce la perfecţionarea cadrelor didactice care 

trebuie să-şi adapteze demersul didactic la aşteptările societăţii, la prezentarea 

noţiunilor matematice într-un mod flexibil,  pregătind o tranziţie optimă de la 

viaţa şcolară la viata reală prin prisma unei viitoare profesii. Cursul se 

adresează profesorilor de matematică. 

Durata (număr total de ore 

de formare): 
24 ore (online - 60% sincron + 40% asincron) 

Curriculum-ul 

programului (competenţe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul, programului) 

Competenţe vizate: 

 competenţe de proiectare curriculară;  

 competenţe de management al procesului de predare-învăţare-

evaluare,  specific învăţământului gimnazial în condiţiile actuale;  

 competenţe de evaluare la clasă; 

 competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii atât în mediul fizic, 

şcolar, cât şi online;  

Planificarea  modulelor tematice:  

 Modul I.Noua programă şcolară pentru clasa a VIII-a şi repere 

metodologice; 

 Modul II. Proiectarea curriculară; 

 Modul III. Strategii didactice;  

 Modul IV. Evaluarea la clasă. 
Calendarul programului: 

 Semestrul I - 2 sesiuni de formare; 

 Semestrul al II- lea - 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 

Modalităţi de evaluare: proiecte, portofoliu.  
 



2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi (nivelul 

de pregătire):   

 Prof. Ligia Surugiu, I.S.J. Argeş, certificat de formator, adeverinţa privind 

experienţa în formare 

Coordonatorul 

programului 

Badea Ana,  profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 4 (grupe) = 100 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021 

Costul programului/al 

activităţii 

10000 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 

4,16 lei 

 

 


