
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 
            METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAŢIE CENTRATE PE NEVOILE 

ELEVILOR                

O.M. nr. 3161/13.02.2019 - 14.06.2023 – 15 CPT 

               CURS ACREDITAT DFC 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 

            METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN 

EDUCAŢIE CENTRATE PE NEVOILE ELEVILOR                

O.M. nr. 3161/13.02.2019 - 14.06.2023 – 15 credite 

profesionale transferabile 

• Public-țintă vizat Personal didactic de predare 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Programul de formare continuă „Metode activ-

participative în educaţie centrate pe nevoile elevilor”, a 

fost acreditat în vederea dezvoltării şi abordării unor teme 

legate de: utilizarea metodelor activ-participative în 

activitatea didactică, modalităţi moderne de stimulare a 

învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele 

timpurii, stilurile de învăţare, elevul - participant activ, 

stimularea expresivităţii şi a creativităţii elevilor, 

dezvoltarea la elevi a unei gândiri critice şi autonome, 

dezvoltarea muncii în echipă, optimizarea procesului de 

învăţare cu valabilitate pe termen lung. 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 

62 ore / 15 credite profesionale transferabile (57% online 

meeting + 43% online) 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Competenţe vizate: 

CG 1. Competenţe metodologice în vederea aplicării 

conceptelor şi teoriilor privind aplicarea metodelor activ-

participative în educaţie centrate pe nevoile elevilor; 

CG 2. Competenţe de comunicare şi relaţionare specifice 

realizării de activităţi educaţionale centrate pe nevoile 

elevilor; 

CG 3. Competenţe transversale. 

Planificarea modulelor tematice: 

Modulul I. Precizări, delimitări şi consideraţii conceptuale 

ale strategiilor didactice, centrate pe nevoile elevilor; 

Modulul II. Specificul şi implicaţiile metodelor activ-

participative în procesul didactic. 

Calendarul programului: 



 

Modulele I și II - 4 sesiuni de formare; 

Modulele IIII, IV, V - 4 sesiuni de formare. 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

Evaluare formativă: fişe, observare direct, feed-back. 

Evaluare finală - portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

Formatorii acreditaţi în cadrul programului  

• Coordonatorul 

programului 

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

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
25-35/grupă 

• Costul programului/al 

activității 

300 lei/ cursant 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

7500 lei / 25 cursanți / 62 ore = 4,83 lei / oră / cursant  

4. ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere. 

  

https://forms.gle/J824bG86ffiLqCEb7

