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Nr. 

crt. 

Activitatea – temă şi obiective Participanţi Perioada de 

realizare 

 1. Starea sistemului naţional de învăţământ şi legea manualului 

şcolar (masă rotundă) 

 Identificarea punctelor tari, a punctelor slabe şi a direcţiilor 

de dezvoltare a  învăţământului românesc; 

 Formularea de argumente privind necesitatea menţinerii 

manualelor alternative; 

Cadre didactice care au calitatea de 

titular pentru disciplinele din cadrul 

Programelor de formare 

Psihopedagogică şi Pedagogia 

învăţământului Primar şi Preşcolar 

Octombrie  2017 

2.  Elaborarea fişei disciplinei 

 Stabilirea unor principii/reguli comune de elaborare a fişelor 

disciplinei; 

 Analiza principalelor dificultăţi întâmpinate în procesul de 

elaborare a fişei disciplinei; 

Cadre didactice titulare ale 

Universităţii Valahia din Târgovişte 

Decembrie 2017 

Ianuarie 2018 

3. Practica pedagogică – între probleme şi soluţii (masă rotundă) 

 Identificarea unor soluții de optimizare a organizării și 

desfășurării activităților de practică pedagogică; 

 Stabilirea unui cadru conceptual comun aferent activităților 

de practică pedagogică. 

Cadre didactice care au calitatea 

de titular pentru disciplinele 

Didactica specialităţii şi Practica 

pedagogică, invitaţi de la ISJ 

Dâmboviţa (inspector şcolari, 

metodişti, profesori mentori) 

Februarie 2018 



4. Strategiile didactice interactive (work-shop) 

 Identificarea rolului strategiilor didactice interactive în 

eficientizarea procesului educational, la nivel academic; 

 Familizarea cu elemente de natură teoretică si 

metodologică/aplicativă specifică diferitelor specificul şi 

categoriile de strategii didactice interactive şi exersarea unor 

astfel de strategii; 

 Optimizarea procesului educaţional, prin utilizarea unor 

strategii didactice interactive în cadrul activităţilor cu 

studenţii; 

Cadre didactice titulare ale 

Universităţii Valahia din 

Târgovişte 

Martie 2018 

Aprilie 2018 

5. Importanţa evaluării în procesul didactic (masă rotundă) 

 analiza celor mai adecvate strategii/tipuri, metode, 

instrumente de evaluare ce pot fi utilizate în învăţământul 

superior; 

 identificarea unor modalităţi concrete de optimizare a 

procesului evaluării în cadrul activităţilor de curs şi seminar; 

Cadre didactice titulare ale 

Universităţii Valahia din 

Târgovişte 

Aprilie 2018 

Mai 2018 

 Particularităţui ale instruirii în contextual învăţământului 

primar şi preşcolar (work-shop) 

 Identificarea caracteristicilor psihoindividuale ale vârstelor 

preşcolară, şcolară mica şi şcolară mijlocie; 

 Identificarea implicaţiilor de natură educaţională pentru 

fiecare vârstă; 

Cadre didactice care au calitatea de 

titular pentru disciplinele din cadrul 

Programelor de formare 

Psihopedagogică şi Pedagogia 

Învăţământului Primar şi Preşcolar 

Februarie 2018 

6.  Oportunităţi de dezvoltare instituţională prin intermediul 

proiectelor naţionale/europene(masă rotundă) 

 Optimizarea managementului organizaţional prin activităţi –

suport desfăşurate în cadrul proiectelor naţionale/europene; 

 Creşterea calităţii serviciilor educaţionale  - strategii de 

acţiune la nivelul U.V.T.; 

cadre didactice ale Universităţii 

Valahia din Târgovişte 

Iunie 2018 

7.  Invitarea unor specialişti din domeniul Ştiinţelor Educaţiei 

 Susţinere de prelegeri, lansări de carte, 

cursurisauconferinţeinvitate etc. 

cadre didactice ale Universităţii 

Valahia din Târgovişte 

Periodic 

 



 


