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FIȘĂ DE IDENTITATE 
a programului de formare  

EDUCAȚIE TIMPURIE ANTEPREȘCOLARĂ 
CURS AVIZAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 
 

CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în 
carieră 

Public ţintă vizat 
 

Personal didactic  de predare din învățământul preșcolar  și antepreșcolar 

Justificarea ofertei 
(necesitate, utilitate) 
 

Cursul răspunde nevoii de a dezvolta abilitățile personalului didactic din 
învățământul preșcolar în proiectarea și derularea  activităților din 
învățământul antepreșcolar, conform Curriculumului pentru educație 
timpurie în vigoare. 

Durata  32 ore 

Locul de desfășurare  CCDB și filiale/platformă online 

Tip de formare Blended learning 

Curriculumul programului 
 

Scopul 
 

Dezvoltarea abilităților de a proiecta și desfășura în predare-învățare-
evaluare a activităților desfășurate cu copiii de vârstă antepreșcolară 

Competenţe vizate 
 

 
Cunoașterea procesului de dezvoltare a copiilor sub 3 ani și aprecierea 
progresului în dezvoltare și învățare a acestora 
Proiectarea activităților cu copiii antepreșcolari 
Descrierea modalităților de desfășurare a diferitelor tipuri de activități cu 
copiii antepreșcolari 

Modulele tematice  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULE NR. ORE 

Modul I:  
Dezvoltarea copilului de la naștere la 3 ani 

8 

Modul II: 
Mediul educațional și activități de învățare 
specifice în educația timpurie antepreșcolară 

12 

Modul III: 
Proiectare și evaluare în educația timpurie 
antepreșcolară 

12 

Total ore 32 

 

Repartizarea orelor 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Teorie Aplicaţii  Evaluare Total  

10 19 3 32 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Față în față Online 
asincron 

Total  

http://www.ccd-bucuresti.org/
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 20 12 32 

63% 37% 100% 
 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

evaluare de parcurs la finalul fiecărui modul (test grilă, întrebări cu 
răspunsuri deschise), test grila final curs, portofoliu în format electronic 

Modalităţi de evaluare a 
activităţilor de curs şi a 
formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs  
 
 

RESURSE UMANE 

Formatori   

Nume şi 
prenume 

Specializare Nivel de 
pregătire 

Document 
justificativ 
formator 

PREDA 
VIORICA 

Științele 
educației 

Doctorat Certificat formator 

BORȚEANU 
SILVIA 

Pedagogie 
primară și 
preșcolară 

Master 
Certificat formator 

MATEI 
GEORGETA 

Pedagogie Doctorat 
Certificat formator 

VLADU 
CARMEN 
MIHAELA 

Management 
educațional 

Master 
Certificat formator 

 

Coordonator CCDB Professor metodist: BORȚEANU SILVIA 
E-mail:  silvia.borteanu@ccdbucuresti.org 

CRITERII ECONOMICE 

Cost program / activitate 

/ cursant 

160 lei 

Înscriere Formular de înscriere 
 

http://www.ccd-bucuresti.org/
https://forms.gle/5h1wAH2L8XCosEZV7

