
 
             CASA CORPULUI DIDACTIC  

                                     A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAȚIONALE 
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a Programului de formare a candidaților la concursurile și examenele naționale ale cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar ( Definitivat / Titularizare / Grad didactic II) 

CURS AVIZAT 
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 

 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluție în 

carieră) 

Public țintă vizat Cadre didactice debutante / cu grad didactic definitiv / cu statut de 

suplinitor din învățământul preuniversitar  

Justificarea ofertei Necesitatea programului a fost impusă pornind de la o analiză  a 

rezultatelor la concursurile și examenele naționale ale cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar în ultimii ani şi de la realitatea concretă 

existentă în școlile bucureștene ( cadre didactice la început de carieră 

indecise în clădirea unui parcurs profesional în domeniul educațional, 

cadre didactice care provin din sectorul privat, cadre didactice care doresc 

dezvoltarea în cariera didactică etc.).  

 

Pentru pregătirea cadrelor didactice pentru concursul de titularizare și 

gradul didactic II, CCD București până în prezent a fost solicitat sporadic 

pentru a furniza un astfel de program de formare . Acest fapt ar putea avea 

următoarele cauze: 

 Slaba informare a candidaților în legătură cu posibilitatea ca aceștia să 

urmeze programul de formare; 

 Slaba informare a candidaților în legătură cu noile cerințe / prevederile 

/ calendarul  metodologiei de examen / concurs; 

 Fracturi de comunicare între candidat / inspectorul de specialitate / 

metodiști CCD; 

 Abordarea târzie a ofertei de programe avizate ale CCD București; 

 Disfuncționalități privind alocarea bugetului de formare de către 

ISMB. 

Având în vedere aceste considerente ne propunem introducerea acestui 

program în oferta CCD București și diseminarea acestuia în rețeaua 

educațională bucureșteană. 

Durata (nr. total ore de 

formare) 

16  ore 

Tip de formare Face –to-face 

2. Curriculumul programului 

Scopul  Pregătirea profesorilor  în vederea susținerii examenului / concursului de 

definitivat /titularizare / grad didactic II în învățământ 

Competențe vizate  Rezolvarea de situații-problemă specifice disciplinei de specialitate 

 Proiectarea de strategii didactice de predare-învățare-evaluare, 

respectând metodica predării disciplinei  

 Elaborarea documentelor componente ale portofoliului profesional 

Module tematice Modulul 1: Proiectarea, organizarea si desfăsurarea activităţii didactice (4h) 

Modulul 2: Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare 

(7h) 

Modulul 3: Evaluarea randamentului scolar în concordanţă cu obiectivele 

curriculare (4h) 
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Evaluare finală: (1h) 

Detalii privind 

repartizarea orelor 
Elemente 

teoretice 

Aplicații Evaluare  Total  

5 10 1 16 

30% 60% 10% 100% 

Face-to-face  Total  

16 16 
 

Strategii de formare dialog-dezbatere, studiu de caz, activităţi practice, lucru în echipă 

Modalități de evaluare evaluare de parcurs ; evaluare finală – portofoliu 

Modalităţi de evaluare a 

activităţilor de curs şi a 

formabililor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităților de curs 

3. Resurse umane 

Formatori  Nume și 

prenume 

Instituția  Funcția Module  

Gabriela Șubă CCD București Prof. Metodist / 

formator 

M3, Ev 

Iliana 

Dumitrescu 

CCD 

București/Univ 

Buc. Facultatea 

de Șt. Ale 

Educației 

Prof. 

Metodist/conferențiar 

univ. Dr. 

M2 

Inspectori 

ISMB / prof. 

Metodiști 

ISMB 

ISMB Inspectori / metodiști 

ISMB 

M1 

Vasile Molan Univ Buc. 

Facultatea de 

Șt. Ale 

Educației 

Conferențiar univ. Dr. M1 

 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Profesor metodist: Gabriela Șubă, Iliana Dumitrescu  

Email:  

gabriela.suba@ccd-bucuresti.org;  

iliana.dumitrescu@ccd-bucuresti.org 

Nr. telefon:0213134901/ 0772070093 

Înscriere  Completați formularul online: https://goo.gl/forms/CpkYHxhVfsns82Zz1 
 

4. Criterii economice 

Costul programului 60 lei / cursant 
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