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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

       DEMERSURI DIDACTICE - 

ABORDĂRI MODERNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu 

 

I. CRITERII 

CURRICULARE 

 

Tipul de program Program propus spre avizare M.E.C. 

Public-ţintă vizat Cadrele didactice debutante din învăţământul 

preuniversitar primar 

Justificare Perfecţionarea pregătirii metodice a învăţătorilor şi 

profesorilor pentru învăţământul primar debutanți,  

în scopul susţinerii unui demers didactic modern și 

eficient 

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 aplicațiilor 

Google Meet, Zoom sau Microsoft Teams 

Curriculumul 

programului 

Scop 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

debutante în învăţământul primar  

Obiective - Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de 

didactică generală şi metodică a specialităţii; 

- Să folosească noi metode și strategii didactice în 

scopul formării de competențe, inclusiv pentru 

activitatea online; 

- Să identifice în activitatea didactică adaptări 

necesare la clasă, astfel încât fiecare elev să își 

valorifice potențialul. 

Activităţi Ateliere de lucru, webinarii,  evaluarea curentă a 

modulelor tematice, evaluarea finală a cursului 

Competenţe - Competenţe didactico-metodologice pentru 

activitatea față-în-față și online; 

- 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; 

- Competențe digitale. 
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Planificarea pe 

stagii/Module 

tematice-timp alocat 

• Programele școlare – teorie și practică – 4 ore 

• Proiectarea didactică – 4 ore 

• Aspecte teoretico-metodologice în predarea 

disciplinelor din învățământul primar – 4 ore  

• Metode şi strategii interactive  online– 4 ore 

• Activități practice individuale – 6 ore 

• Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

An şcolar 2020-2021 

Rezultate Perfecționarea pregătirii metodice a cadrelor 

debutante din învățământul primar 

Modalităţi de 

evaluare 

Ateliere de lucru, chestionare, prezentare Power 

Point/portofoliu electronic, feedback 

Certificare Adeverinţă C.C.D. 

II. RESURSE 

UMANE 

Formatori Mădălina Oprişan – profesor pentru învățământul 

primar 

 

III. CRITERII 

ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 

1 grupă de 25 de cursanţi 

Nr. ore de formare 24 de ore 

Costuri proiect 1750 lei 

Costul estimat/ 

oră/cursant 

1750 lei/25 cursanţi/24 ore = 2,91 lei/ oră/ cursant 

Coordonator Prof. metodist, Părpălea Carmen 

IV. ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere. 
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