
 

AGENDA CURSULUI  

Pregătirea pentru susţinerea examenelor de definitivat şi titularizare în 

învăţământ a cadrelor didactice din învăţământul preșcolar (PDTP) 

 

Formatori: Nicolae Irinela/Stoian Beatrice/Cosmeanu Luminița/Dumitrescu Tania Ileana 

NUME, 
PRENUME/ 

SEMNĂTURĂ 

FORMATOR 

 

DATA 
(se va 

completa în 

momentul 

desfășurării 
cursului) 

INTERVAL 
ORAR 

(se va 

completa în 

momentul 
desfășurării 

cursului) 

 
 

TEMA 

TIPUL ACTIVITĂȚII 
(teoretică, practică, 

tutoriat) 

MODALITĂȚI DE 
LUCRU 

(prezentare, Meet, 

doc.colab, tutorial, 

activitate 
individuală/echipe 

ETC.) 

 

Nicolae Irinela 

 

Stoian Beatrice 

 

ZI 1 

 

4 ore 

 

26 martie  

9 - 13 Prezentarea Programelor de 

definitivat și titularizare. 

Principii de facilitare a 

învățării în spațiul virtual - 

Instrumente și aplicații 

digitale ca suport in 

activitatea didactica on-line 

Formarea și dezvoltarea 

cunoștințelor privind 

pedagogia preșcolară 

Redactați un eseu 
argumentativ de 200-300 

de cuvinte pe un subiect 

la alegere 

Prezentare, Meet, 

Activitate individuală 

Stoian Beatrice ZI 2 

 

4 ore 
27 martie  

9 - 13 Repere teoretice 

- tematică pedagogia 

preșcolară și elemente de 
psihologie 

Structura eseului 

argumentativ 

Amenajați spațiul 

educațional în sistem 

hibrid/on-line 

Meet, Activități 

individuale și pe echipe 

Cosmeanu 

Luminița  

ZI 3 

2 ore 

31 martie 

17-19 Dimensiuni teoretice- 

basmul, nuvela, poezia 

Structura eseului 
argumentativ în literatura 

română 

Eseul argumentativ/ 

structurat, Caracterizarea 

personajului……. 

Meet, Activități 

individuale și pe echipe 

Cosmeanu 

Luminița  

ZI 4 

2 ore 

01 aprilie 

17-19 Gramatica limbii române- cf. 

tematicii prezentate în 

program def și titularizare 

Elemente de gramatica - 

Dificultati, controverse, 

noi interpretari 

Meet, Activități 

individuale și pe echipe 

 

Nicolae Irinela 
 

Cosmeanu 

Luminița 

 

ZI 8 

3 ore 
 

02 aprilie 

9 - 12 Gramatica limbii române- cf. 

tematicii prezentate în 
program def și titularizare 

Găsește sensul 

cuvintelor.............. 

Prezentare, Meet, 

Activitate individuală 

 

Nicolae Irinela 
 

Dumitrescu 

Tania Ileana 

 

ZI 5 

 
2 ore 

 

04 aprilie 

17 19 Tematica metodica 

activităților instructiv-
educativ în grădinița de copii  

Jocul didactic: etapele/ 

evenimentele/momentele 
demersului didactic; 

elementele specifice 

jocului didactic. 

Descrie un joc didactic la 
alegere 

Prezentare, Meet, 

Activitate individuală 

Dumitrescu 
Tania Ileana 

 

ZI 6 
2 ore 

 

05 aprilie 

17-19 Abordarea elementelor  de 
metodica  

Formele de evaluare in 
gradinita  

Enumerati 3 

metode/procedee/tehnici 

de evaluare a progresului, 
folosite in gradinita? 

Meet, Activități 
individuale și pe echipe 

Dumitrescu 
Tania Ileana 

 

ZI 7 
3 ore 

 

09 aprilie 

 
 

17-20 Abordarea elementelor  de 
metodica 

Strategii didactice 
Enumerati sase metode de 

invatamant utilizate in 

gradinita (trei 

traditionale/ trei 
moderne) si activitati in 

care se pot utiliza 

Prezentare, Meet, 
Activitate individuală 

 


