
 

 FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

PERSPECTIVE METODOLOGICE ÎN ABORDAREA PROCESULUI DIDACTIC LA 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 

PERSPECTIVE METODOLOGICE ÎN ABORDAREA 

PROCESULUI DIDACTIC LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR 

• Public-țintă vizat 
Cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar 

primar 

• Justificare (necesitate, utilitate 

– descriere succintă) 

     Perfecţionarea pregătirii metodice a învăţătorilor şi 

profesorilor pentru învăţământul primar debutanți în scopul 

susţinerii unui demers didactic modern și eficient, în care vor 

utiliza în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală şi 

metodică a specialităţii, vor folosi noi metode și strategii 

didactice în scopul formării de competențe, inclusiv pentru 

activitatea online și își vor adapta activitatea, astfel încât 

fiecare elev să își valorifice potențialul. 

     Prin intermediul activităților desfășurate cadrele didactice 

își vor dezvolta competenţele didactico-metodologice pentru 

activitatea face-to-face și online, competenţe de comunicare şi 

relaţionare, organizare şi conducere și evaluare a activităţii 

didactice şi a diferitelor situaţii educative, precum și 

competențe digitale. 

• Durata (număr total de ore de 

formare) 
24 de ore de formare 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul programului 

(competențe vizate, planificarea 

modulelor tematice, calendarul 

programului) 

• Programele școlare- teorie și practică – 5 ore 

• Proiectarea didactică – 5 ore 

• Aspecte teoretico-metodologice în predarea disciplinelor din 

învățământul primar – 6 ore 

• Metode şi strategii interactive  online – 4 ore 

• Evaluare – 4 ore 

 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

Ateliere de lucru, chestionare, prezentare PowerPoint/ 

portofoliu electonic, feedback 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume și 

prenume, specializare, nivelul 

de pregătire) 

Oprișan Mădălina, profesor gradul didactic I  

• Coordonatorul programului Prof.  metodist C.C.D., Carmen Părpălea 



 

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

