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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI 

DE DEFINITIVAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

I. CRITERII 

CURRICULARE 

 

Tipul de 

program 

Stagiu prioritar M.E.C. 

Public-ţintă vizat Cadre didactice debutante din învăţământul primar 

Justificare Perfecţionarea cadrelor didactice prin definitivare 

în învăţământ urmărește consolidarea pregătirii în 

domeniul specialității și metodicii, precum și 

dezvoltarea competențelor de a realiza cu bune 

rezultate funcția didactică. Cadrele didactice 

stagiare au datoria să aprofundeze didactica 

disciplinei, conţinutul de specialitate, programele 

școlare. Pentru tinerii debutanţi, promovarea 

examenului de definitivat este punctul de plecare în 

construirea viitoarei cariere profesionale, de aceea 

este necesară informarea corectă, consilierea şi 

sprijinirea lor în vederea obţinerii unor rezultate 

foarte bune la acest examen. Programul este 

conceput pentru a crește gradul de cunoaştere a 

conţinuturilor ştiinţifice fundamentale din 

domeniile necesare pentru obținerea definitivării în 

învățământ, a tendinţelor în evoluţia disciplinelor, 

precum şi a capacităţii de aplicare a acestora în 

proiectarea, derularea şi evaluarea activităţilor 

didactice. 

Durata Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 

24 de ore, astfel:  

-16 ore (4 sesiuni a câte 4 ore) în format sincron 

(față-în-față, prin intermediul platformelor/ 

aplicațiilor de formare e-learning);  

-6 ore de formare în format asincron (activitate 

individuală la distanță);  

-2 ore evaluare finală. 

Locul de 

desfășurare 

C.C.D. Giurgiu, online prin intermediul aplicației 

Google Meet 

Curriculumul 

programului 

Scop 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

înscrise la examenul de acordare a definitivării în 

învăţământ 

Obiective - Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de 

didactică generală şi metodică a specialităţii; 
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- Să dezvolte competenţele necesare 

implementării şi adaptării adiacente reformei în 

cadrul educaţiei (stabilirea curriculum-ului la 

decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, 

aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea 

şi proiectarea activităţii didactice, planificarea 

și proiectarea unei lecții online etc.). 

Activităţi Formarea de module tematice, workshop-uri online, 

evaluarea finală a cursului, chestionare de 

feedback, evaluarea curentă a modulelor tematice, 

evaluarea finală a cursului 

Competenţe - Competenţe didactico-metodologice; 

- Competenţe de comunicare şi relaţionare;  

- Competenţe de organizare şi conducere a clasei 

de elevi; 

- Competenţe de evaluare a activităţii didactice şi 

a diferitelor situaţii educative; 

- Competenţe reflective, critice (metacognitive) 

şi de inovare a practicilor educaţionale; 

- Competenţe de iniţiere şi promovare a 

parteneriatului şcoală-comunitate locală; 

- Competențe de utilizare a tehnicilor 

informaționale computerizare; 

- Competențe de utilizare a instrumentelor de 

instruire online; 

- Competenţe de promovare a valorilor europene. 

Planificarea pe 

stagii/Module 

tematice-timp 

alocat 

- Aspecte teoretico-metodologice în predarea 

matematicii – 6 ore 

- Aspecte teoretico-metodologice în predarea 

limbii române – 6 ore 

- Metode şi strategii interactive – 6 ore 

- Portofoliul profesional – instrument de evaluare 

a activităţii cadrului didactic – 4 ore 

- Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021 

Modalităţi de 

evaluare 

Prezentare Power Point, portofoliu electronic, 

chestionare de feedback 

Rezultate Pregătirea cadrelor didactice înscrise pentru 

susținerea examenului de definitivat în învățământ 

Certificare Adeverinţă C.C.D. 

II. RESURSE 

UMANE 

Formatori -Mădălina Oprișan - formator cu competențe în 

domeniu 

-Dana-Mihaela Ciobanu - formator cu competențe 

în domeniu 

III. CRITERII 

ECONOMICE 

Număr de 

cursanţi 

1 grupă de 25 de cursanţi 
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planificaţi 

Nr. ore de 

formare 

24 de ore 

Costuri proiect 1750 RON din surse externe 

Costul estimat/ 

oră/cursant 

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

Coordonator Prof. metodist, Carmen Părpălea 

IV. ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere. 
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