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https://formare.upsc.md/sesiuni/formare-continua/
ORARUL
activităților didactice online conform programului de formare profesională continuă (10 credite)
la PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMĂNTULUI PRIMAR (grupa română)
perioada 15.11.2021 - 27.11.2021

Zilele
Nr.
săptămânii d/o

Orele de
activitate

Conținutul activităților didactice

Ore
realizate

Cadrele didactice
formatoare

Prelegeri Sem/
activ. pr

Luni,
1
15.11.2021

1410 -1510

Identificarea nevoilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice. Informare, comunicare.

Marți,
1
16.11.2021 2
3
4
Miercuri, 1
17.11.2021 2
3
Joi
1
18.11.2021 2
3

1400 -1500
1510 -1610
1620–1720
1730–1830
1400 -1500
1510 -1610
1620–1720
1400 -1500
1510 -1610
1620–1720

Dezvoltarea calităților motrice.
Formarea deprinderilor și priceperilor motrice.
Perspectiva structurantă a disciplinei Limba și literatura română. Specific și actualitate.
Perspectiva structurantă a disciplinei Limba și literatura română. Specific și actualitate.
Educația tehnologică în context contemporan. Sugestii metodologice de variere a conținuturilor
curriculare prin valorificarea tehnicilor contemporane de realizare a obiectelor și accesoriilor utilitare.
Proiectarea didactică eșalonată.
Aspecte teoretico-aplicative de proiectare a demersurilor didactice la educația muzicală în clasele
primare. Metodologia desfășurării activităților didactice la educația muzicală.
Atestarea cadrelor didactice.

1

3

2

2

2

4

2

4

Vacarciuc M., dr., conf.
univ.

Vineri,
1
19.11.2021 2
3
4
Sâmbătă, 1
20.11.2021 2
3
4

1400 -1500
1510 -1610
1620–1720
1730–1830
900 -1000
1010 -1110
1120 -1220
1230-1330

Metodologia receptării textului literar/nonliterar în clasele primare.
Metodologia formării competenței de comunicare. Componenta lingvistică.
Elemente de proiectare a demersurilor didactice la Limba și literatura română în clasele primare.
Elemente de proiectare a demersurilor didactice la Limba și literatura română în clasele primare.
Repere conceptual-strategice ale cursului primar de matematică. Cerințe și tendințe actuale.
Aspecte teoretico-aplicative de proiectare a demersurilor didactice la matematică în clasele primare.
Metodologia formării competențelor de rezolvare și formulare a problemelor în clasele primare.
Metodologia formării capacităților de calcul la elevii claselor I-IV.

2

6

Ciobanu V., dr., conf.
univ

2

6

Cîrlan L., lector univ.

Coordonatorul programului de formare:
Tel.: 060687761
E-mail: lileacirlan@mail.ru

1

Cîrlan Lilia, lector univ.

2

Mihailov Veronica,
lector univ., șef secție
CFC UPSC.
Ciorbă C., dr.hab.,
prof. univ.
Ciobanu V., dr., conf.
univ
Vitcovschi A., dr.,
conf.univ.
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https://formare.upsc.md/sesiuni/formare-continua/
ORARUL
activităților didactice online conform programului de formare profesională continuă (10 credite)
la PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMĂNTULUI PRIMAR (grupa română)
perioada 15.11.2021 - 27.11.2021

Zilele
Nr. Orele de
săptămânii d/o activitate
Luni,
1
22.11.2021 2
3
Marți,
1
23.11.2021 2
3
4
Miercuri, 1
24.11.2021 2
3
4
Joi
1
25.11.2021 2
3
4
Vineri,
1
26.11.2021 2

1400 -1500
1510 -1610
1620–1720
1400 -1500
1510 -1610
1620–1720
1730–1830
1400 -1500
1510 -1610
1620–1720
1730–1830
1400 -1500
1510 -1610
1620–1720
1730–1830
1400 -1500
1510 -1610

3
4
Sâmbătă, 1
27.11.2021 2
3

1620–1720
1730–1830
0900 -1000
1010 -1110
1120–1220

Conținutul activităților didactice

Ore
realizate

Cadrele didactice
formatoare

Prele
geri

Sem/ac
tiv. pr

Metodologia formării noțiunilor de istorie în clasele primare.
Strategii didactice în studiul istoriei în clasa a IV-a.
Tehnologii moderne de predare - învățare și evaluare în clasele primare.
Educația plastică în context contemporan.
Sugestii metodologice de valorificare a conținuturilor curriculare prin stimularea potențialului
creativ al elevilor.
Proiectarea didactică eșalonată.
Dimensiunea structurantă și metodologică a disciplinei Științe în clasele primare.
Specificul predării disciplinei Științe în clasele primare.
Metodologia receptării textului literar/nonliterar în clasele primare.
Atestarea cadrelor didactice.
Metodologia formării capacităților de calcul la elevii claselor I-IV.
Evaluarea criterială prin descriptori în clasele primare.

2

4

Lisnic, A., dr., conf. univ.

4

2

Vitcovschi A., dr., conf.univ.

2

6

Teleman A.., dr., conf. univ.

2

4

Dubineanschi T., dr.,
conf.univ.

Metodologia de proiectare a lecţiei EMS: centrată pe elev în dezvoltarea calităţilor morale şi
spirituale. Metodologia de proiectare a lecţiei EMS: centrată pe elev în dezvoltarea calităţilor
morale şi spirituale.
Repere conceptual-strategice ale cursului primar de matematică. Cerințe și tendințe actuale
Aspecte teoretico-aplicative de proiectare a demersurilor didactice la matematică în cl. primare
Evaluare la modul.

2

2

Popa N., dr., lector univ.

4

Cîrlan L., lector univ

5

Cîrlan L., lector univ

Coordonatorul programului de formare:
Tel.: 060687761
E-mail: lileacirlan@mail.ru
2

Cîrlan Lilia, lector univ.

