
 

 

 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

EDUCAȚIA TIMPURIE - 

 NOUA ABORDARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DE LA 0 LA 6 ANI 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 

EDUCAȚIA TIMPURIE - 

NOUA ABORDARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DE LA 0 

LA 6 ANI 

• Public-țintă vizat 
Cadrele didactice din învățământul preșcolar și 

antepreșcolar 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Acest curs vine în întâmpinarea necesității adaptării 

cadrelor didactice la noile reglementări privind specificul 

educației la vârstele timpurii. El asigură dezvoltarea unor 

abilități în pas cu cerințele actuale ale educației la vârstele 

timpurii (0-6 ani ).    

Tematica  este în acord cu teoriile actuale privind educația 

copiilor de vârsta 0 – 6 ani și cu domeniile de dezvoltare 

ale antepreșcolarului, fiind centrată pe conținuturile 

regăsite în Curriculum pentru Educație Timpurie 2019 și 

detaliate în Reperele fundamentale în învățarea și 

dezvoltarea copilului de la naștere la 7 ani. 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 
24 de ore 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Competențe vizate: 
1.  Dezvoltarea capacităţii de explicare şi interpretare a  

proceselor, proiectelor, precum şi a conținuturilor teoretice 

şi practice specific educaţiei timpurii; 

2. Dezvoltarea şi exersarea unor bune practici în 

proiectarea, conducerea şi evaluarea activităților 

educaționale specifice educației timpuri; 

3. Dezvoltarea capacităților de utilizare a unor metode, 

tehnici şi instrumente specific educației centrate pe copil; 

Planificarea modulelor tematice: 
1. Educația timpurie – premisă a educației (delimitări 

conceptuale, direcții de acțiune).                               5 ore 

2. Proiectarea și desfășurarea activităților în       

dezvoltarea timpurie.                                               10 ore 



 

2.1 Proiectarea și desfășurarea activitățile de dezvoltarea 

fizică, sănătate și igienă personală.                            2 ore 

2.2 Proiectarea și desfășurarea activitățile de dezvoltarea 

socio -emoţională.                                                      2 ore 

2.3 Proiectarea și desfășurarea activitățile de dezvoltarea 

cognitivă și cunoașterea lumii.                                  2 ore                                                 

2.4  Proiectarea și desfășurarea activitățile de dezvoltarea 

limbajului, a comunicării și a premiselor  

citirii și scrierii.                                                          2 ore                                                                                

2.5 Dezvoltarea capacităților și atitudini în învăţare.      2 ore 

3. Evaluarea progresului copilului la vârstele timpurii. 5 ore 

4. Evaluare.                                                                    4 ore 

Calendarul programului: 
Anul școlar 2021-2022 

5. Modalități de evaluare a 

cursanților 
Portofoliul electronic 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

Profesor înv. preșcolar Burcea Nicoleta – metodist C.C.D.  

Profesor înv. preșcolar Degeratu Georgiana – metodist 

C.C.D.  

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist C.C.D., Părpălea Carmen 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

1750 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

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

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

https://forms.gle/dnG1PpJbxe6mkGMj7

