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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE 

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 Cadrele didactice debutante din învăţământul 

preuniversitar gimnazial şi liceal 

Justificare Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorilor în 

scopul susţinerii examenelor de definitivat şi de 

titularizare în învăţământ, prin cursuri şi activităţi 

practice, seminarii, în domeniile specialităţii, 

didactica specialităţii, pedagogiei şi psihologiei 

educaţiei, în concordanţă cu programele disciplinelor 

pe baza cărora se desfăşoară cele două examene şi 

necesitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor 

dobândite în anii de facultate 

Durata 24 de ore 

Locul de 

desfășurare 

C.C.D. Giurgiu, online 

Curriculumul 

programului 

Scop 

 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

înscrise la examenele de definitivat şi titularizare în 

învăţământ 

Obiective - Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de 

didactică generală a specialităţii, de metodică şi 

psihopedagogie; 

- 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 etc.); 

- Să utilizeze metode interactive prin care să 

formeze competenţele vizate; 

- Să rezolve şi să conceapă subiecte de 

definitivat şi titularizare. 

Activităţi Ateliere de lucru, aplicaţii practice, 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; 
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-  Competenţe de proiectare a evaluării didactice; 

-  Competenţe de proiectare a activităţii didactice. 

Planificarea pe 

stagii/Module 

tematice-timp 

alocat 

Modulul I – Metodica predării disciplinei – două 

sesiuni a 4 ore (8 ore) 

Modulul II – Metode şi strategii interactive – două 

sesiuni a 4 ore  (8 ore) 

Modulul III – Aplicaţii practice – 6 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

An şcolar 2020-2021 

Modalităţi de 

evaluare 

Adeverinţă C.C.D. 

Rezultate Perfecţionarea pregătirii metodice a cadrelor 

didactice debutante în vederea participării la 

examenul de definitivat şi concursul naţional de 

ocupare a posturilor vacante 

Certificare Portofoliu 

II. RESURSE 

UMANE 

Formatori Elena Cezar – profesor pentru învățământul 

preșcolar, psihologie, formator cu competențe în 

domeniu; 

Monica Ciobanu – profesor pentru învățământul 

preșcolar, psihologie, formator cu competențe în 

domeniu; 

Ioana Dumitrache – profesor pentru învățământul 

preșcolar, psihologie, formator cu competențe în 

domeniu; 

Valentina Gherman – profesor pentru învățământul 

preșcolar, psihologie, formator cu competențe în 

domeniu; 

Corina Gheorghiu – profesor pentru învățământul 

primar, psihologie, formator cu competențe în 

domeniu; 

Carmen Părpălea – profesor pentru învățământul 

primar, limba română, formator cu competențe în 

domeniu; 

Nicoleta Ene – profesor limba română, formator cu 

competențe în domeniu; 

Valeria Biro – profesor limba franceză, formator cu 

competențe în domeniu; 

Bogdan Ion – profesor matematică, formator cu 

competențe în domeniu; 

Florin Bădica – profesor educație fizică, formator cu 

competențe în  domeniu; 

Nina-Cristiana Gușă – profesor geografie, formator 

cu competențe în  domeniu 

Andreea-Mihaela Știrbu Ortansa – socio-umane, 

formator cu competențe în  domeniu 
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III. CRITERII 

ECONOMICE 

Număr de 

cursanţi 

planificaţi 

1 grupă de 25 de cursanţi/disciplină 

Nr. ore de 

formare 

24 de ore/disciplină 

Costuri proiect 1750 RON din surse externe 

Costul estimat/ 

oră/cursant 

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

Coordonator Director C.C.D., prof. Leontina-Letiția Iancu 

IV. ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere. 
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