
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI 

DE DEFINITIVAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE 

PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE 

DEFINITIVAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

ŞI LICEAL 

• Public-țintă vizat 
Cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar 

gimnazial şi liceal 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorilor în scopul 

susţinerii examenului de acordare a definitivării în 

învăţământ prin cursuri online şi activităţi aplicative, 

seminarii, în domeniile şi didactica specialităţii, în 

concordanţă cu programele disciplinelor pe baza cărora se 

desfăşoară examenul de definitivat. 

• 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: 

- 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 modulelor tematice: 

Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24 de 

ore (4 sesiuni a câte 4 ore), astfel:  

-16 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.  

• Modulul I – Metodica  predării disciplinei – 6 ore  

• Modulul II  – Metode şi strategii interactive – 6 ore 

• Modulul III – Pregătirea portofoliului personal – 6 

ore 

• Modulul IV – Aplicaţii practice – 4 ore 

• Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului  

Semestrul al II-lea, anul școlar 2021-2022: 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

Prezentare Power Point, portofoliu electronic, chestionare 

de feedback. 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

Inspectori şcolari de specialitate, metodişti I.Ș.J. 

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist C.C.D., Nina-Cristiana Gușă 

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

