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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

 

FIȘĂ DE IDENTITATE 
a programului de formare DEFINITIVAT 2018 

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

1. Criterii curriculare 

Tipul de program Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră) 

Public țintă vizat Cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar 
Grupul țintă este desemnat de către ISMB pe baza depunerii dosarelor de 
examen la inspectoratele teritoriale. 

Justificarea ofertei Necesitatea programului a fost impusă pornind de la o analiză comparativă a 
rezultatelor la examenul de obţinere a gradului definitiv în învăţământ în ultimii 
ani şi de la realitatea concretă existentă în şcolile bucureştene ( cadre didactice 
la început de carieră indecise în clădirea unui parcurs profesional în domeniul 
educaţional, inexistenţa unui suport instituţionalizat pentru cadrele didactice 
debutante, etc.). Astfel, deși în anul 2017, prin modificarea metodologiei de 
examen, candidații au beneficiat de o abordare mai concretă și aplicată a 
cerințelor de examen, totuși rezultatele au fost, la nivel național, mai slabe decât 
în anul 2016. În figura de mai jos este redată evoluția ratei de promovabilitate în 
ultimii 3 ani. 

 
 
 

http://www.ccd-bucuresti.org/
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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

 
Rata de promovabilitate_ București 
 
În anul 2017,  CCD București a furnizat programul de formare pentru un număr 
total de 167 cadre didactice, astfel: 

Nr. Crt. Nr. grupe Nr. Cadre 
didactice 

Disciplina 

1.  2 53 Educatoare 

2.  1 26 Învățătoare 

3.  1 27 Prof. Educație fizică 

4.  1 28 Prof. Limba și 
literatura engleză 

5.  1 33 Profesori de diverse 
discipline 

Dacă analizăm pe un eșantion semnificativ format din educatoare, învățătoare și 
profesori pentru învățământ primar și preșcolar ( și care au constituit 
majoritatea cadrelor didactice în furnizarea programului de formare) se constată 
următoarele: 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. Cadre 
didactice care au 
susținut 
examenul în 
București 

Nr. Cadre 
didactice care au 
parcurs 
programul de 
formare CCD 

Procent cadre 
didactice ce au 
parcurs 
programul de 
formare CCD 

Disciplina 

1.   141 53 37.58% Educatoare 

2.   64 26 40.62% Învățătoare 

 
Se observă astfel că CCD a furnizat formare pentru mai puțin de 50% din total 
candidați care au susținut examenul. 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; 

http://www.ccd-bucuresti.org/
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 Fracturi de comunicare între candidat / inspectorul de specialitate / 
metodiști CCD; 

 Abrobarea 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 mărirea numărului de cadre 
didactice care vor participa la acest program în anul 2018 
 

Durata (nr. total ore de 
formare) 

16  ore 

Tip de formare Face –to-face 

2. Curriculumul programului 

Scopul  Pregătirea profesorilor debutanți în vederea susținerii examenului de 
definitivare în învățământ 

Competențe vizate  Rezolvarea de situații-problemă specifice disciplinei de specialitate  

 Proiectarea de strategii didactice de predare-învățareevaluare, respectând 
metodica predării disciplinei  

 Elaborarea documentelor componente ale portofoliului professional 

Module tematice Modulul 1: Noțiuni și tehnici de metodica predării disciplinei / activităților 
instructiv – educative (8h); 
Modulul 2: Proiectare curriculară (4h); 
Modulul 3: Managementul lecției (4h). 
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 activităţilor 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 

http://www.ccd-bucuresti.org/


 

             CASA CORPULUI DIDACTIC  

                                     A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

Splaiul Independenței  Nr. 315A Sector 6, București, România www.ccd-bucuresti.org                                       Pagina 

Tel    0040213134901 Fax   0040213134927    ccdbuc@gmail.com 

4 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

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:0724481804 

4. Criterii economice 

Nr. Cursanți / grupă 25cursanți/grupă , Total:175 cursanți / 7 grupe, estimativ repartizate astfel: 
3 grupe- educatoare / 1 grupă - învățătoare / 1 grupă - profesori educație fizică 
și sport / 1 grupă – profesori de limba și literatura engleză / 1 grupă – profesori 
de alte discipline. 

Costul programului 16 ore x 3,5 lei/ora de formare = 9800 lei  

 

http://www.ccd-bucuresti.org/
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