
18. METODE DIDACTICE ALTERNATIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
"Metode didactice alternative în învățământul 

preșcolar" 

Public ţintă vizat: 
Cadre didactice din învățământul preșcolar 

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

O bună conștientizare în ceea ce privește abordarea 

alternativă a didacticii în învățământul preuniversitar are 

consecințe în planul dezvoltării personale a elevilor. 

În acest context, este necesar ca tot personalul din 
învățământul preșcolar să dobândească competențe 
în ceea ce privește modul de abordare alternativă a 
educației, fapt care devine relevant tot mai mult în 
viața preșcolarilor, dar și în asigurarea calității 
educației azi. 

Durata (număr total de ore de 

formare): 
24 ore (online - 60% sincron + 40% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
Blended learning 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, planificarea 

modulelor tematice, calendarul 

programului) 

Competenţe vizate: 

• înțelegerea metodelor alternative ca metodede 

educație specifice dezvoltării personale a 

preșcolarilor în societatea contemporană; 
• cunoașterea modurilor în care se pot aplica 

metodele alternative în educația preșcolarilor; 
• formarea de competențe necesare pentru 

aplicarea metodelor didactice alternative. 
Planificarea  modulelor tematice: 

•  Metode didactice alternative în învățământul 

preșcolar.         - 12 ore; 
• Factorii care favorizează aplicarea metodelor 

didactice alternative în învățământul 

preuniversitar - 8 ore; 
• Elaborarea unei strategii de utilizare a metodelor 

didactice alternative în învățământul preșcolar. 

Practici utilizate în domeniul dezvoltării 

personale a preșcolarilor - 8 ore; 
• Prezentare de platforme și resurse educaționale 

online -16 ore; 
• Evaluare finală - 4 ore. 

Calendarul programului: 
• Semestrul II - 4 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Evaluare formativă curentă 

Evaluare finală: portofoliu electronic 

2. RESURSE UMANE 



*Formatori implicaţi (nume și 

prenume, specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind calitatea de 

formator):   

Prof. dr. Mirela Vasilica Oanea, Școala Gimnazială de 

Excelență "Sfânta Muceniță Filoteea", Pitești, certificat 

de formator 

Prof. înv. primar Daniela Tufeanu, Școala Gimnazială 

"Matei Basarab",  Pitești 

Coordonatorul programului 
 
Florin Baltac, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi planificaţi 25/35(cursanţi) x 4 (grupe) = 100/140 cursanţi/an şcolar 2021- 

2022 
Costul  

programului/al activităţii 
10000/14000 lei 

Cost estimativ/ ora/participant 4,16 lei 
 


