
46. MENTORI ȘI DISCIPOLI, PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: Mentori și discipoli, parteneriat pentru educație în învățământul primar 

Public ţintă vizat: 

Cadre didactice care predau la clasa pregătitoare și nu au participat la cursuri 

ce au vizat activitatea didactică de la clasa pregătitoare 

Cadre didactice care predau în învățământul primar 

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

În contextul actual, având în vedere adaptările și schimbările produse asupra 

curriculumului, este binevenită pregătirea, perfecționarea cadrelor didactice 

care predau la clasa pregătitoare și nu au participat la cursuri ce au vizat 

activitatea didactică de la clasa pregătitoare, precum și a cadrelor didactice 

care predau în învățământul primar. În acest sens, pentru a veni în sprijinul 

cadrelor didactice debutante, absolvenți ai Facultății de Științe ale Educației, 

dar și pentru cadrele didactice care doresc să își actualizeze cunoștințele 

privind abordarea curriculară, propunem acest program de formare. 

Durata (număr total de ore  

de formare): 
24 ore (50% sincron + 50% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
online 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competențe vizate: 

• familiarizarea cu documentele curriculare în vigoare (programe 

școlare, planuri-cadru, regulamente, metodologii); 

• conceperea proiectelor didactice; 

• activități practice, care pot fi derulate cu elevii de la clasa 

pregătitoare; 

• activități practice, care pot fi derulate cu elevii din învățământul 

primar, cu accent pe transmiterea și însușirea competențelor-cheie, 

generale și specifice. 

Planificarea modulelor tematice: 

• Modulul 1. legislație (documente curriculare actuale) - 4 ore 

• Modulul 2. Aplicații practice (conceperea proiectelor didactice, 

activități demonstrative) - 14 de ore; 

• Modulul 3. Sesiune de întrebări și răspunsuri - 2 ore.  

Calendarul programului: 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Evaluare formative. Evaluare finală- portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi  

(nume și prenume,  

specializare, nivel de  

pregătire, documente 

justificative privind  

calitatea de formator)   

• Prof. dr. Briceag Adriana, inspector școlar, grad didactic I, Inspectoratul 

Școlar Județean Argeș 

Coordonatorul  

programului 

Anghel Maria-Magdalena, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 



3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 2 (grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2022 - 2023 

Costul  

programului/al activităţii 

 

6000 lei 

Cost estimat al unei ore de 

formare pentru fiecare 

participant 

5 lei 

 


