
36. ABORDAREA EFICIENTĂ A CURRICULUM-ULUI PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE 

ÎN ACORD CU MODIFICĂRILE ACTUALE 

1. CRITERII CURRICULARE 

 

Denumirea programului: 
Abordarea eficientă a curriculum-ului pentru educație timpurie în acord 

cu modificările actuale 

Public ţintă vizat: Cadre didactice din învățământul preșcoloar 

Justificare (necesitate, 

utilitate - descriere 

succintă): 

Programul de formare continua este esențial oricărui cadru didactic din 

învățământul preșcolar. 

Prin intermediul acestui program personalul didactic din învățământul peșcolar 

va dobândi cunoștințe teoretice și practice de bază referitoare la proiectarea și 

aplicarea curriculum-ului, la identificarea situațiilor de învățare și adoptarea 

măsurilor ce se impun în vederea obținerii unui act educațional de calitate. 

Durata (număr total de ore 

de formare): 
24 (online - 50% sincron + 50% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
online 

Curriculum-ul 

programului (competenţe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul, programului) 

Competenţe vizate: 

• Dobândirea/consolidarea noțiunilor de bază și a deprinderilor practice 

referitoare la proiectarea activităţii educaționale - competenţe psiho-

pedagogice pe module; 

• Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a preșcolarilor- 

competenţe psiho-pedagogice, competenţe de consiliere;  

• Managementul grupei de copii - competenţe referitoare la 

managementul clasei; 

• Dezvoltare profesională proprie (perfecţionarea continuă) – 

competenţa de a învăţa; 

• Lucrul în echipă; 

• Competenţe sociale (comunicare) şi civice. 

Planificarea  modulelor tematice:  

• Modul 1. Noțiuni de bază privind proiectarea curriculară pe module, 

conform cerințelor actuale - 4 ore; 

• Modul 2. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a 

preșcolarilor - 5 ore;  

• Modul 3. Managementul grupei de copii - 5 ore; 

• Modul 4. Activități practice- proiectare curriculară - 8 ore; 

Evaluare - 2 ore.  

Calendarul programului: 4 sesiuni de formare.  

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Evaluare formativă curentă; Evaluare finală: portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

 

Formatori implicaţi 

(nume și prenume, 

specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind 

calitatea de formator): 

• Toma Georgeta, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 

Anghel Magdalena Maria, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 

Prof. Minciună Teodor Ionuț, inspector școlar pentru Educație timpurie 

Coordonatorul 

programului 

Toma Georgeta, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 

 

 

 



3. CRITERII ECONOMICE 

 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 4 (grupe) = 100 cursanţi/an şcolar 2022 - 2023 

Costul programului/al 

activităţii 
12000 lei 

Cost estimate al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

5 lei 

 


