
34. CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE DIDACTICĂ - TRANSFER DE BUNE PRACTICI 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului: 
"Creativitate şi inovaţie didactică - transfer de bune practici" 

Public ţintă vizat: Personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

Programul de formare continuă vine în sprijinul cadrelor didactice şi al personalului 

didactic auxiliar ce îşi desfăşoară activitatea în învăţământul preuniversitar.  

Sub egida moto-ului "Imaginează! Creează! Inovează!", programul de formare 

"Creativitate şi inovaţie didactică - transfer de bune practici" îşi propune să 

promoveze bune practici în predarea, evaluarea face to face şi on-line. 

În baza fundamentelor teoretice şi practice actuale, temele propuse evidenţiază faptul că 

metodele interactive de predare-învăţare au un rol deosebit în vederea unei învăţări 

eficiente, cu implicarea elevilor. 

Durata (număr total de 

ore de formare): 
30 ore (16 ore on-line sincron - 53,4%; 14 ore on-line asincron - 46,5%) 

Curriculum-ul 

programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

 Deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale;  

 Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a 

mijloacelor şi auxiliarelor didactice în procesul de învăţământ;  

 Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi 

deprinderilor practice. 

Planificarea  modulelor tematice:  

 Modulul I. Schimbare de paradigma  în şcoala românească - 10 ore; 

 Modulul II. Dezvoltarea creativităţii elevilor - 10 ore; 

Evaluare - 2 ore. 

Calendarul programului: 

 Semestrul al II-lea - 3 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 
Portofoliu de evaluare finală 

2. RESURSE UMANE 



Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire):   

 Prof. Postelnicescu Corina Georgeta, director Casa Corpului Didactic Argeş  

 Anghel Maria Magdalena, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Argeş  

 Crivac Georgeta Mihaela, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Argeş 

 Prof. învăţământ primar Costinescu Florina, grad didactic I, Şcoala Gimnazială 

"Carol I", Curtea de Argeş 

 Prof. înv. primar Dulică Daniela, grad didactic I, Şcoala Gimnazială "Tudor 

Vladimirescu", Piteşti 

 Prof. înv. primar Tomescu Ionela, grad didactic I, Şcoala Gimnazială "Virgil 

Calotescu", Bascov 

Coordonatorul 

programului 

 

Bârlogeanu Floarea, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş 

 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 4 (grupe) = 100 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021 

Costul programului/al 

activităţii 

12000 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 

4 lei 

 


