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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu 

 

 

I. CRITERII 

CURRICULARE 

 

Tipul de program Program prioritar M.E.C. 

Public-ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul primar din 

unităţile şcolare din judeţul Giurgiu 

Justificare Program elaborat şi necesar pentru abilitarea 

cadrelor didactice care vor preda la clasa 

pregătitoare în anul şcolar 2020-2021, în vederea 

implementării Noului Curriculum la clasa 

pregătitoare 

Durata Activitățile de formare se vor derula pe parcursul 

a 16 de ore, astfel:  

-12 ore (3 sesiuni a câte 4 ore) în format sincron 

(față-în-față, prin intermediul platformelor/ 

aplicațiilor de formare e-learning);  

-2 ore de formare în format asincron (activitate 

individuală la distanță);  

-2 ore evaluare finală. 

Curriculumul 

programului 

Scop 

Dezvoltarea de competenţe specifice pentru 

cadrele didactice care vor preda la clasa 

pregătitoare. 

Competențe vizate -Competențe de planificare şi proiectare a 

demersului didactic; 

-Competențe de management al procesului de 

predare-învăţare, specific clasei pregătitoare; 

-Competențe de comunicare şi relaţionare cu 

elevii; 

-Competențe de evaluare. 

Planificarea pe 

module tematice-

timp alocat 

-Proiectare – 2 ore     

-Strategii – 6 ore 

-Activități practice individuale – 6 ore 

-Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

An şcolar 2020-2021 

Modalităţi de 

evaluare 

Proiecte, portofolii 

Certificare Adeverință C.C.D. 

II. RESURSE Formatori Ionel Neagu - limba română, formator cu 
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UMANE competențe în domeniu 

Mariana Nidelea - pshihologie, formator cu 

competențe în domeniu 

Anişoara Simion - psihologie, formator cu 

competențe în domeniu 

III. CRITERII 

ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 

1 grupă de 25 de cursanţi 

Nr. ore de formare 16 ore 

Costuri proiect 1750 RON din surse externe 

Costul estimat/ 

oră/cursant 

1750 lei/25 cursanţi /24 ore = 2,91 RON 

Certificare Adeverinţă C.C.D. 

Coordonator Prof. metodist, Nina-Cristiana Gușă 

IV. ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere. 
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