
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE 

DEFINITIVAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

CURS AVIZAT M.E. NR. 32667/08.11.2022 

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 PRIMAR 

• Public-țintă vizat Cadre didactice debutante din învăţământul primar 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin definitivare în 

învăţământ urmărește consolidarea pregătirii în domeniul 

specialității și metodicii, precum și dezvoltarea 

competențelor de a realiza cu bune rezultate funcția 

didactică. Cadrele didactice stagiare au datoria să 

aprofundeze didactica disciplinei, conţinutul de 

specialitate, programele școlare. Pentru tinerii debutanţi, 

promovarea examenului de definitivat este punctul de 

plecare în construirea viitoarei cariere profesionale, de 

aceea este necesară informarea corectă, consilierea şi 

sprijinirea lor în vederea obţinerii unor rezultate foarte 

bune la acest examen. Programul este conceput pentru a 

crește gradul de cunoaştere a conţinuturilor ştiinţifice 

fundamentale din domeniile necesare pentru obținerea 

definitivării în învățământ, a tendinţelor în evoluţia 

disciplinelor, precum şi a capacităţii de aplicare a acestora 

în proiectarea, derularea şi evaluarea activităţilor didactice. 

• 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) 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice înscrise la 

examenul de acordare a definitivării în învăţământ 

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 organiza: 

- în sistem blended-learning(incluzând componenta față-în-

față și componenta online); 

- în sistem online (incluzând componenta sincron și 

componenta asincron). 

• Aspecte teoretico-metodologice în predarea 

matematicii – 6 ore 

• Aspecte teoretico-metodologice în predarea limbii 

române – 6 ore 

• Metode şi strategii interactive – 6 ore 

• Portofoliul profesional – instrument de evaluare a 

activităţii cadrului didactic – 4 ore 

• Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului: 

Modulele III, IV, V, anul școlar 2022-2023 

• 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) 

-Mădălina Oprișan – profesor pentru învățământul primar,  

formator cu competențe în domeniu 

-Dana Mihaela Ciobanu – profesor pentru învățământul 

primar, formator cu competențe în domeniu 

• Coordonatorul 

programului 

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

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

2250 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2250 lei / 25 cursanţi / 24 ore = 3,75 lei/oră/cursant 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

https://forms.gle/NJy3zbkMiyhhM3Rd8

