Programul de formare PROFILES
Profesionalizarea carierei didactice în România este
un obiectiv important al Strategiei de dezvoltare a
sistemului de formare iniţială şi continuă a
personalului didactic. Ultimii ani au impus, din ce în
ce mai mult, nevoia de formare continuă în cariera
didactică, un domeniu care presupune o pregătire
specifică, susţinută de acumulări teoretice şi
practice. Succesul procesului de reformă a
învăţământului preuniversitar românesc depinde,
în mod hotărâtor, de formarea continuă a
personalului didactic, de proiectarea şi derularea
programelor pentru formarea şi dezvoltarea
competenţelor specifice standardelor funcţiei
didactice.
Cadrele didactice care au urmat programul de
formare PROFILES vor dezvolta viitorilor absolvenţi
competenţe ştiinţifice solide, asigurându-le
oportunităţi pentru:
• A-şi construi / perfecţiona propria cunoaştere şi
înţelegere ştiinţificǎ;
• A înţelege diverse aplicaţii ale conţinuturilor
aferente Ştiinţelor;
• A realiza diferite investigaţii (individual sau în
microgrupuri), utilizând diverse materiale şi
valorificându-şi adecvat propria experienţă;
• A rezolva probleme sau situaţii–problemǎ
întâlnite în viaţa reală;
• A-şi forma şi exersa abilitatea de „a învǎţa sǎ
înveţe”.
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Programul de formare PROFILES, prin modul de
concepere a strategiei de formare şi prin
modalităţile concrete de realizare a activităţilor, va
avea următoarele efecte pe termen mediu şi lung:
• Scăderea ratei de părăsire a sistemului şi
încurajarea tinerilor să îmbrăţişeze cariera
didactică;
• Îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin
corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile
şi interesele elevilor;
• Creşterea calităţii programelor de formare prin
alternative moderne la formele clasice de
formare continuă;
• Diseminarea bunelor practici la nivel de sistem
şi pentru proiectele viitoare;
• Optimizarea competenţelor cadrelor didactice
din sistemul de învăţământ preuniversitar şi
corelarea lor cu cerinţele europene, şi cu
domeniile prioritare ale MECTS.
Persoanele de contact PROFILES la Universitatea
Valahia din Târgovişte sunt:
Conf. dr. ing. Gabriel Gorghiu ggorghiu@yahoo.com
Lect. dr. Luminiţa Drăghicescu lumidraghicescu@yahoo.com
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Professional ReflectionOriented Focus on
Inquiry-based Learning
and Education through
Science

www.profiles-project.eu
http://profiles.ssai.valahia.ro
Acţiuni de sprijin şi coordonare în metode inovative în
educaţia în domeniul Ştiinţelor: formarea profesorilor
în utilizarea metodelor de instruire bazate pe
investigaţie ştiinţifică - pe scară largă în Europa

Scopul şi obiectivele programului
de formare “PROFILES – Educaţíe
prin Ştiinţe”
Programul de formare “PROFILES -- Educaţie prin
Ştiinţe” este destinat perfecţionării activităţii cadrelor
didactice derulat în cadrul proiectului PROFILES
Obiectivul general al programului “PROFILES – Educaţie
prin Ştiinţe” constă în formarea şi dezvoltarea
competenţelor cadrelor didactice care predau Ştiinţe
(Chimie, Fizică şi Biologie) de a realiza un demers
didactic bazat pe investigaţie ştiinţifică şi abordare
integrată a curriculum-ului.
Programul contribuie la modernizarea şi îmbunătăţirea
calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, oferta
de formare propusă asigurând cadrelor didactice
specializate în domeniul Ştiinţelor (chimie, fizică,
biologie), oportunitatea de perfecţionare profesională şi
dezvoltare a carierei.
Acest program îşi propune realizarea următoarelor
obiective:
• Formarea şi dezvoltarea competenţelor
profesional-didactice privind instruirea bazată
pe investigaţie ştiinţifică;
• Valorificarea potenţialităţilor şi a experienţelor
individuale ale elevilor;
• Abordarea integrată a temelor aferente
domeniului Ştiinţe;
• Realizarea unui demers educaţional în acord cu
principiile paradigmei constructiviste.
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Planul cadru de formare şi
structura programului de formare
“PROFILES – Educaţíe prin
Ştiinţe”
Planul-cadru de formare al programului “PROFILES -Educaţie prin Ştiinţe” asigură o pregătire conformă
cu Normativele Ministerului Educaţiei Naţionale.
Pentru fiecare modul de studiu sunt precizate
competenţele generale şi specifice vizate, unităţile
de conţinut, tipurile de activităţi desfăşurate (curs,
aplicaţii practice, evaluare), durata alocată fiecărei
teme, metodele şi instrumentele de evaluare,
precum şi bibliografia recomandată.
În funcţie de obiectivele programului de formare,
membrii grupului de lucru PROFILES-UVT au propus
conţinuturi, strategii, activităţi corelate cu nevoile
cursanţilor, elaborând programele analitice în
conformitate cu Planul-cadru de formare, care
prevede numărul de ore şi de credite pentru
fiecare temă/modul.
Structura programului de formare “PROFILES –
Educaţie prin Ştiinţe” a fost gândită a se desfăşura
pe parcursul a 60 de ore (18 ore de curs, 36 de ore
de aplicaţii practice şi 6 ore de evaluare) conform
organigramei alăturate, programul fiind acreditat
pentru 3 ani de către Direcţia de Formare Continuă
a Personalului din Învăţământul Preuniversitar din
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (conform
OMECTS nr. 7430/28.12.2011), ca un program de
perfecţionare de categoria a II-a, modul mediu, cu
un număr de 15 credite transferabile.
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Orientări moderne în predarea Ştiinţelor
(9h curs + 18h aplicaţii + 2h evaluare)

•
•
•
•
•

Educaţia pentru şi prin Ştiinţe
Educaţia prin Ştiinţe – concepte şi
terminologie specifică
Curriculum – abordare integrată
Procesul de predare-învăţare a Ştiinţelor din
perspectiva paradigmei constructiviste
TIC – instrument suport în predarea Ştiinţelor

Instruirea bazată pe investigaţie ştiinţifică
(9h curs + 18h aplicaţii + 2h evaluare)

•
•
•
•
•
•

Instruirea bazată pe investigaţie ştiinţifică
(IBSE) – concept şi context
Fundamente psihopedagogice ale IBSE
Metodologia specifică IBSE
Modelul IBSE în predarea Ştiinţelor
Rolul culturii ştiinţifice şi tehnologice în
formarea competenţelor ştiinţifice
Modalităţi de prelucrare a datelor în
implementarea IBSE

Evaluarea finală (2h)
Metode şi instrumente de evaluare utilizate:
portofoliu – proiecte (individuale sau de grup),
studii de caz, teme de reflecţie, etc.
Evaluarea finală se realizează prin sustinerea în
sedinţă publică, a unui proiect/teme din
portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în
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