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PROGRAME ACREDITATE M.E.C. 
 

1.  

Management educațional 

- Categoria 1, 120 de ore , 4 ani, 30 de 
credite profesionale transferabile, 
conform O.M. Nr. 3343/16.03.2018,  
FURNIZOR : C.C.D. Dolj, Curs cu taxă 

2.  

Managementul conflictelor în mediul școlar  

- Categoria 2, 87 de ore , 4 ani, 21 de 

credite profesionale transferabile, 

conform O.M. Nr. 3706/21.05.2018, 

 FURNIZOR : C.C.D. Dolj, Curs cu taxă 

3.  
Eficiența managementului calității și a 

sistemului de control managerial intern în 
unitățile de învățământ preuniversitar  

- Categoria 2, 100 de ore,3 ani, 25 de 

credite profesionale transferabile, 

conform O.M. Nr. 3706/21.05.2018, 

 FURNIZOR : C.C.D. Dolj, Curs cu taxă 

4.  

Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a 
V- a 

- Categoria 1, 60 ore, 15 credite 

profesionale transferabile, acreditat 

prin O.M.E.N. 4586/09.08.2017 

FURNIZOR: C.C.D. Brăila, Curs cu taxă 

5.  

JOBS - Formarea pentru orientare și 
consiliere în carieră a elevilor 

- Categoria 2, 48 ore blended learning, 

acreditat prin O.M.E.N. 4586 din 

09.08.2017, cu 12 credite profesionale 

transferabile  

FURNIZOR: Centrul Național de 
Dezvoltare a Învățământului; 
Profesional și Tehnic 

6.  

Comunicare eficientă pentru un climat 
educaţional propice învăţării 

- Categoria 3 ,40 de ore, 3 ani, 10 

credite profesionale transferabile, 

conform O.M. Nr. 5670/18.12.2017 

FURNIZOR: Asociaţia „Institutul pentru 

Dezvoltarea Evaluării în Educaţie (IDEE) 
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I. DIDACTICA SPECIALITĂȚII 
 

 

ART AND CRAFTS - VECHI ȘI NOU ÎN ARTELE VIZUALE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar primar și preprimar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Un curs de formare în domeniul artelor vizuale pentru cadrele didactice 
din învățământul preuniversitar primar și preprimar este întotdeauna o 
provocare, atât datorită vastității domeniului, cât și a limitărilor pe care și 
le pun uneori cadrele didactice în alegerea temelor și tehnicilor de lucru 
specifice Domeniului estetic-creativ, respectiv Tehnologii. 
Cadrul didactic trebuie să dispună de instrumente, metode și resurse 
procedurale adecvate, alternând metodele tradiționale cu cele moderne, 
dar care să reușească să trezească interesul și creativitatea elevilor în 
ceea ce privește manifestările artistice. 
Deși arta, ca activitate a omului care are drept scop producerea unor 
valori estetice prin utilizarea de mijloace de exprimare cu caracter 
specific, pare a nu se afla la baza competențelor cheie vizate de 
curriculumul preșcolar și primar. Aceasta poate contribui major la 
exersarea și „achiziționarea” de competențe în științe și tehnologii, chiar a 
competențelor sociale și civice, și, în special, a celor ce țin de 
sensibilizare și exprimare culturală, prin multitudinea de forme de 
manifestare. Artele vizuale însumează o serie de forme de artă, 
cuprinzând atât artele plastice, cât și sculptura, colajul, caricatura, artele 
decorative, fotografia sau cinematografia. 
Pornind de la aceste premise și de la observațiile făcute ca profesor 
coordonator al Comisiei metodice și profesor evaluator la Concursul de 
titularizare a cadrelor didactice în învățământul preprimar (foarte multe 
cadre didactice folosesc aceleași tehnici de lucru și abordează aceleași 
teme an de an, fără o variație prea mare), consider că acest curs pe care l-
am propus actualizează și sintetizează câteva dintre tehnicile de lucru 
tradiționale în abordarea unor teme noi, și prezintă  și tehnici de lucru noi, 
inovatoare, de stimulare a creativității. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: identificarea unor modalități de stimulare a creativității preșcolarilor/ 
elevilor în domeniul artelor vizuale; 
C2: identificarea tehnicilor de lucru tradiționale/moderne și adaptarea lor 
la nivelul de dezvoltare psiho-motrică și emoțională a preșcolarilor/ 
elevilor; 
C3: înțelegerea profundă a propriei culturi şi tradiții populare, în scopul 
păstrării identității naționale ca bază a respectului şi a atitudinii deschise 
față de diversitatea exprimării culturale;  
C4: dezvoltarea creativității şi a interesului pentru cultivarea capacităților 
estetice ale preșcolarilor/elevilor prin forme de expresie artistică şi prin 
participare la viața culturală; 
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C5: integrarea tehnicilor de lucru tradiționale/moderne în scopul obținerii 
de obiecte cu impact artistic din materiale reciclate, în scopul accentuării 
educației durabile. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 
meeting) 

online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Stimularea 
creativității prin 
activități din 
domeniul artelor 
vizuale la 
preșcolari și 
școlari 

4 1 - 1 2 - 

MODULUL  II 
Tehnici de lucru în 
sfera estetic-
creativă la nivel 
preșcolar și primar 

8 1 1 1 5 - 

MODULUL  III 
 Arta tradițională 
transpusă în 
contemporaneitate 

2 - 1 1 - - 

MODULUL IV 
 Artă din reciclare 
și reutilizare 
creativă a 
deșeurilor 

8 - 2 1 5 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV - anul bugetar 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

portofoliu, test online 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Alina DINCU – formator județean 
Aurelia-Camelia BĂLAN - formator național 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist BĂLAN Camelia 

 

 

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE – COMPONENTĂ A PROCESULUI DE 
ÎNVĂȚARE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare Motivarea cadrelor didactice de a aplica adecvat şi argumentat conceptele, 
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(necesitate, 
utilitate): 

metodele şi a strategiile utilizate în evaluarea rezultatelor şcolare. Cursul 
vizează cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind evaluarea 
şcolară. 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Loc de 
desfășurare 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1:  însuşirea principalelor concepte cu care operează teoria şi practica 
evaluării şcolare (evaluare, măsurare, apreciere, decizie, randament, 
performanță, rezultat, eficacitate, eficiență, progres şcolar) şi explicarea 
funcțiilor evaluării şcolare;  
C2:  aplicarea principalelor strategii evaluative (evaluarea inițială, evaluarea 
formativă, evaluarea sumativă, evaluarea criterială evaluarea normativă); 
 C3: utilizarea principalelor sisteme de apreciere a rezultatelor şcolare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODUL I 
Evaluarea 
rezultatelor 
şcolare – 
acțiune 
componentă a 
procesului de 
învățământ 

6 1 2 1 2 - 

MODUL II 
Caracteristicile 
demersurilor 
evaluative 

6 1 2 1 2 - 

MODUL III 
Metodologia 
evaluării 
rezultatelor 
şcolare 

6 1 2 1 2 - 

Modul IV 
Efectele 
aprecierii 
(notării) 
rezultatelor 
şcolare 

4 1 - 1 2  

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestre I, II, III, IV  2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

- chestionare 
- observare sistematică 
- exerciții 
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- teme  
- prezentări de proiecte individuale 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof. Laura ZAHARIA – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

COPILUL CU C.E.S., SURDOCECITATE – INTERVENȚIE ŞI EDUCAȚIE ÎN SISTEM 
ONLINE ȘI FAȚĂ ÎN FAȚĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Între toate gradele, formele, tipurile, categoriile de deficiențe, cele asociate 
apar din ce în ce mai pregnant, iar realitatea şcolară demonstrează, pe zi ce 
trece, că nu există „deficiență pură”.  
 A diagnostica „după ureche” sau la un prim contact cu copilul/elevul înseamnă 
a te descalifica. A susține informația că o dată diagnosticul pus rămâne 
definitiv sau pe termen lung înseamnă a atenta la obiectivele şi principiile 
psihopedagogiei speciale. A nu ține seama de realitatea românească, de 
formele sociale de organizare, de politicile educaționale de perspectivă, de 
încercările, căutările şi investigațiile specialiştilor români înseamnă că 
desconsideri sistemul. 
Obiectivul evaluării este de a evidenția potențialul de dezvoltare al copilului şi 
nu o însumare a eşecurilor sale. Considerăm că este deosebit de important ca 
aceste metode şi tehnici de intervenție să fie cunoscute în rândul tuturor 
persoanelor care intră în contact cu copilul pentru a-i oferi acestuia o 
diagnosticare corectă şi, implicit, un plan de intervenție conceput în funcție de 
necesitățile lui, urmărind maximul de potențial al copilului, fapt ce ne-a 
determinat să concepem şi să propunem acest curs. 
 Scopul programului este dublu. Pe de o parte, așa cum l-am descris mai sus, 
acesta urmărește cunoașterea evaluării copilului cu CES de către întreaga 
echipă de cadre didactice care intră în contact cu el pentru realizarea unei 
adaptări curriculare și al a unui P.I.P conform nevoilor copilului. Pe de altă 
parte, are în vedere dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din 
învățământul primar, gimnazial și liceal referitoare la utilizarea tehnologiei 
informației şi a comunicațiilor adaptate nevoilor copiilor cu CES Acest proces 
este necesar pentru asigurarea unui învățământ adecvat cerințelor specifice 
societății informaționale, devenind eficient prin transferul de competențe de 
organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului didactic.  
 Acest tip de comunicare asistivă prin intermediul tehnologiei și informare face 
parte și din mijloacele moderne de învățare ca sprijin pentru teme.  
 Cadrul didactic are nevoie sa fie deschis noilor tehnologii pentru a putea 
interacționa cu elevii cu CES și să utilizeze aplicațiile TIC (Tehnologia 
informației și a comunicației) pentru lecțiile de predare și învățare. 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 
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Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 
 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: însușirea strategiilor didactice pentru intervenția și evaluarea copiilor cu 
CES; 
C2: distingerea și aplicarea celor mai eficiente strategii de lucru cu copiii care 
atestă diferite categorii de CES; 
C3: adaptarea materialelor didactice în procesul de învățare al copiilor cu CES; 
C4: utilizarea mijloacelor de comunicare şi informare online; 
C5: utilizarea instrumentelor digitale și a uneltelor IT în vederea asigurării 
accesului la educație al copiilor cu CES, indiferent de gradul de deficiență; 
C6: folosirea responsabilă a mijloacelor media interactive și a internetului; 
C7: dobândirea abilității de comunicare cu copiii cu CES în alte sisteme de 
comunicare alternative. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Evaluarea 
funcțională 

6 2 - - 4 - 

MODULUL II 
Comunicarea și  
sisteme alternative 
de comunicare 

4 1 - - 3 - 

MODULUL III 
Psihomotricitatea 
şi factorii 
dezvoltării 
psihomotorii 

4 1 - - 3 - 

MODULUL IV 
Adaptarea 
curriculară, 
proiectarea 
conținuturilor 
didactice în sistem 
digital și utilizarea 
platformelor, 
uneltelor și 
instrumentelor 
digitale în procesul 
instructiv educativ 
al copilului cu 
C.E.S. în sistem 
online și față în 
față  

4 1 -  3 - 

MODULUL V 
Intervenția – 
pașaportul personal  
și Planul de 
intervenție 
personalizat 

4 1 - - 3 - 
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 EVALUARE  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: formular Google Forms din tematica abordată 
Evaluare formativă: activități practice Google Classroom 
Evaluare sumativă: realizarea unei evaluări funcționale a unui copil cu 
dizabilități utilizând metoda Planului de intervenție personalizat (proiect). 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Raluca Monica DOBRE – formator județean 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA 

 

 

PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ A ȘTIINȚELOR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice care predau fizică, chimie și biologie în învățământul 
preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depășirii granițelor artificiale 

între fizică, chimie și biologie, oferind o imagine integrată a fenomenelor care 

sunt, de regulă, analizate separat. 

Prin interdisciplinaritate se creează acoperirea rupturilor dintre științe, 

eliminarea izolării și lipsei corelațiilor între conținuturile acestora. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 
 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: proiectarea conținuturilor specifice din domeniul științelor prin 
colaborarea profesorilor de fizică, chimie și biologie, contribuind la 
constituirea unui caracter deschis al cercetării, al practicilor metodice și al 
curriculumului școlar; 
C2: utilizarea investigației ca demers fundamental al științelor și comunicarea 
înțelegerii conceptelor și a rezultatelor demersului investigativ; 
C3: stabilirea și folosirea unor conexiuni între limbaje explicative sau operații, 
prin crearea unor structuri mentale și acțional-comportamentale flexibile și 
integrate, cu potențial de transfer, în scopul diminuării diferențelor care apar 
între fizică, chimie și biologie; 
C4: dezvoltarea metodelor activ-participative de lucru la clasă și centrarea pe 
elev a procesului de predare-învățare-evaluare utilizând proiecte, rezolvarea 
de probleme și situații problemă, raționamente inductive și deductive, 
învățarea prin cooperare. 

Planificarea Modul tematic Total Teorie Aplicații Evaluare 
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modulelor 
tematice: 
 

ore 
 

 (online 
meeting) online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

Modulul I 
Dezvoltarea 
competențelor 
privind 
proiectarea 
interdisciplinară 
a conținuturilor 
de fizică, 
chimie, biologie.  

7 1 2 1 3 - 

Modulul II 
Metode active 
de predare în 
abordarea 
interdisciplinară; 
dezvoltarea 
creativității prin 
folosirea 
metodelor 
interactive. 

8 1 3 1 4 - 

Modulul III 
Evaluarea 
curentă în 
abordarea 
interdisciplinară 

7 1 2 1 7 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluarea inițială: chestionarea orală 
Evaluarea formativă: tehnici curente de ascultare 
Evaluarea finală: prezentarea unui proiect cu o temă abordată interdisciplinar 
din portofoliul. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Luminița-Filofteia GEORGESCU - formator 
Mugurel-Alin CIOBANU - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 

 
 

STRATEGII DIDACTICE DE ÎNVĂȚARE INTERACTIV-CREATIVĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PRIMAR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă Cadre didactice din învățământul primar. 
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vizat: 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Programul răspunde nevoilor cadrelor didactice urmărind dezvoltarea 

competențelor profesionale pentru o educație centrată pe elev în acord cu 

standardele profesionale și implementarea unor metode interactive de 

predare-învățare. 

 Inițierea cadrelor didactice în proiectarea centrată pe competențe. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 
 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1:proiectarea activităților de învățare prin metode interactive de predare-
învățare; 
C2: modalități de realizare a activităților prin metode interactive de 
predare,învățare, evaluare; 
C3: formarea capacității de utilizare la clasă a metodelor moderne 
necesare formării şi dezvoltării profilului spiritual al elevilor; 
C4: identificarea unor modalități de stimulare a creativității.  

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 
meeting) online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Strategii 
didactice 
interactive 

7 2 - - 5 - 

MODULUL 
II 
Metode 
moderne 
de învăţare 
interactiv-
creativă 

7 2 - - 5 - 

MODULUL 
III 
Tehnici de 
lucru în 
activitățile 
practice la 
nivel 
primar 

8 2 - - 6 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II III ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionare. 
Evaluare  formativă: prin fişe de activități, completare chestionare; 
Evaluare finală: prezentarea unei teme/ proiect din portofoliul realizat din 
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tematica parcursa la curs. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof. Coca TANCIU – formator 
Prof. Sorin DRĂGOI-HANTEA - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica Ileana CODOBAN 

 
 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR  CHEIE CU AJUTORUL PLATFORMEI BOOK 
CREATOR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice  din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

 Cursul  își propune să îmbogățească experiența profesorilor în domeniul  
creării cărților digitale și să faciliteze actul predării cu ajutorul platformei 
Book Creator. 
 Scopul programului de formare este de a sprijini cadrele didactice în 
schimbarea viziunii despre ceea ce înseamnă să fii profesor eficient, să implici 
lectura, chiar și cu ajutorul cărților digitale, la orice disciplină predată. 
  Prin urmare, profesorii își vor dezvolta acele competențe digitale necesare 
creării de resurse folosind Book Creator, cât și competențe legate de 
îndrumarea elevilor de a crea ei înșiși asemenea cărți, de a le trezi gustul 
pentru lectură, contribuind la  facilitarea actului educațional și atragerea 
elevilor spre acest domeniu, al lecturii. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

 
24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare : 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea competenței de comunicare în limba maternă prin cultivarea 
gustului pentru lectură; 
C2: stimularea creativității didactice prin elaborarea de cărți digitale în scopul 
dezvoltării competenței de a învăța să înveți; 
C3: dezvoltarea competenței digitale prin familiarizarea cu platforma Book 
Creator; 
C4: valorificarea în activitatea didactică a resurselor create cu ajutorul 
platformei Book Creator, în scopul formării competenței de sensibilizare și 
exprimare culturală. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Lectura în 
scopul 
formării 
competențelor 
cheie 

6 1 1 1 3 - 
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MODULUL II 
Lectura 
digitală - 
inovație şi 
necesitate 

8 1 1 1 5 - 

MODULUL III 
Utilizarea 
platformei 
BOOK 
CREATOR în 
stimularea 
interesului 
pentru lectură 
la elevi 

8 1 1 1 5 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

 
Trimestrele I, II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială – chestionar 
Evaluare formativă – observare curentă, exerciții, teme 
Evaluare finală –realizarea unei cărți individuale sau de grup compatibile cu 
tematica parcursă la curs, pe platforma Book Creator 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Gabriela Georgeta ARANGHEL - formator 
Simona Nicoleta GHENEA - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Mihaela GHINEA 
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II. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL/DE PROIECT 
 

 

ORGANIZAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE ŞI ÎNVĂȚARE ÎN EDUCAȚIA 
POSTMODERNĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Plecând de la ideea conform căreia capacitatea de învățare nu se poate 
preda, ci se dobândeşte în situații care pot fi organizate din punct de 
vedere instructiv-educativ, constructivismul propune o schimbare de 
perspectivă în ceea ce priveşte proiectarea didactică. Importantă în 
procesul de învățământ nu este transmiterea de cunoştințe, ci 
participarea cu interes a celui care învață la activitate şi sprijinirea lui în 
realizarea de rețele cognitive. Se solicită astfel, organizarea contextelor 
de învățare în scopul de a stimula procesele de învățare creativă şi 
autodirijată. “Învățarea autodirijată implică o atitudine marcată de 
curiozitate şi gândire matură” şi se “învață” prin autoinstruire. Reuşita 
managementului învățării, al autoinstruirii eficiente depinde de o bună 
exercitare a automanagementului cognitiv şi emoțional. 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE 
 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: C1: capacitatea de a aplica în situații concrete componente ale teoriei 
constructiviste în procesul de învățământ, pe arii curriculare/nivele de 
studiu; 
C2: abilitatea de a realiza corelații optimale între elementele 
constructivismului şi strategiile didactice interactive, în vederea aplicării 
acestora în procesul instructiv de calitate; 
C3: aplicarea elementelor definitorii ale învățării prin cooperare pentru 
stimularea activităților de grup şi creşterea nivelului creativ al elevilor 
pe nivele de studiu. 

Planificarea 
modulelor tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Teoria 
constructivist
ă în educație 
şi metodele 
interactive 

8 1 2 2 3 - 

MODULUL II 
Tendințe de 
diversificare 
a 
metodologiei 
didactice în 
concordanță 

8 1 2 2 3 - 
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cu deziderate 
educației 
postmoderne 

MODULUL III 
Competențel
e 
profesorului 
necesare 
susținerii 
învățării prin 
cooperare 

6 1 1 1 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului bugetar 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluarea inițială, privind cunoașterea, înțelegerea și aplicarea 
conceptelor specifice, se realizează prin chestionar.  
Evaluarea formativă, pe parcursul derulării programului, se realizează 
prin aplicații practice.  
Evaluarea finală se realizează prin realizarea unui portofoliu. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Ștefan VASILE – formator 
Sorin HANTEA – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

MANAGEMENTUL GESTIONĂRII CONFLICTELOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic din învățământul 
preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Violența umană este, fără îndoială, una dintre temele recurente ale 
societăților contemporane. Violența școlară este doar una dintre 
manifestările violenței cotidiene. Dezbaterile privind relația între conceptul 
de „drept la siguranță” și mediul școlar au căpătat în Europa o dezvoltare 
continuă și constantă, cu diferențe de la țară la țară, devenind oficial o 
problemă politică în urma unei întâlniri a experților, organizată de Comisia 
Europeană la Utrecht, în anul 1997. 
Școala este o parte integrantă a comunității largi, iar problemele cu care se 
confruntă ca instituție și mediu de formare a tinerilor privesc întreaga 
societate. Violența umană, indiferent în ce context se manifestă, este 
inerentă naturii umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea 
un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii și combaterii 
acestui fenomen social. Școala ca mediu instituțional nu se sustrage acestei 
afirmații.  
Cu ce forme de violență ne întâlnim în unitățile școlare, care sunt cauzele 
care determină violența școlară, de ce unii copii adoptă modalități de 
comportament violent în relațiile lor cu colegii, cu prietenii, cu profesorii, cu 
părinții, de ce unii profesori instituie relații de putere, exprimate prin 
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violență la adresa elevilor, sunt doar unele dintre întrebările la care trebuie 
să găsim răspunsuri pentru a asigura în scoli un climat pozitiv și pentru a ține 
sub control violența interpersonală. 
Pentru răspunde problemelor cu care se confruntă școala românească, 
Ministerul Educației și Cercetării implementează Strategia națională privind 
reducerea fenomenului violenței în unitățile de învățământ preuniversitar, 
aprobată prin OMECT nr. 1409/29.06.2007. 
Acest program de formare își propune să familiarizeze cadrele didactice cu 
principiile şi recomandările formulate în cadrul Strategiei naționale privind 
reducerea fenomenului violenței în unitățile de învățământ preuniversitar, 
precum și cu metode, strategii şi instrumente eficiente de gestionare a 
situațiilor conflictuale din mediul școlar. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 
 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: formarea competențelor de analiză a relațiilor dintre conflicte şi 
aspectele definitorii ale comunicării;    
C2: formarea competențelor de a rezolva probleme şi de a gestiona 
conflicte; 
C3: formarea competențelor de a utiliza metode, strategii şi instrumente 
eficiente de gestionare a situațiilor conflictuale; 
C4: dezvoltarea competențelor de a interacționa într-un mod adecvat în 
diverse contexte sociale şi culturale – educație şi instruire, loc de muncă, 
acasă, timp liber etc. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Conflictul - 
definire, 
caracteristici, 
tipologie 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL II 
Bariere în 
comunicare - 
cauze ale 
conflictului 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL III 
Strategii de 
intervenție în 
conflict și 
rezolvare a 
conflictului 

6 1 1 1 3 
 
- 

MODULUL IV 
Disciplina 
pozitivă 

4 - 1 - 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul Trimestrele I, II, III, IV –anul bugetar 2021 
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programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială privind cunoașterea, înțelegerea și aplicarea conceptelor 
specifice, prin chestionare.  
Evaluare formativă pe parcursul derulării programului, prin aplicații 
practice.  
Evaluare sumativă, finală, prin elaborarea și prezentarea unui studiu de caz 
privind gestionarea unei situații conflictuale. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Nicoleta-Adriana FLOREA - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Camelia BĂLAN 

 

 

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE – COMPONENTĂ A PROCESULUI DE 
ÎNVĂȚARE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Prin tematicile abordate, cursul este necesar pentru motivarea cadrelor 
didactice de a aplica adecvat şi argumentat conceptele, metodele şi 
strategiile utilizate în evaluarea rezultatelor şcolare.  
Cursul vizează cunoaşterea, înțelegerea, aplicarea și transferul conceptelor 
privind evaluarea şcolară, atât ca strategie cât și ca măsurare a nivelului de  
competențe. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 
 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: însuşirea principalelor concepte cu care operează teoria şi practica 
evaluării şcolare (evaluare, măsurare, apreciere, decizie, randament, 
performanță, rezultat, eficacitate, eficiență, progres şcolar); 
C2: explicarea funcțiilor evaluării şcolare;  
C3: aplicarea principalelor strategii evaluative (evaluarea inițială, evaluarea 
formativă, evaluarea sumativă, evaluarea criterială, evaluarea normativă); 
C4: utilizarea principalelor sisteme de apreciere a rezultatelor şcolare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODUL I  
Evaluarea 
rezultatelor 
şcolare – acțiune 
componentă a 

4 1 - 1 2 - 
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procesului de 
învățământ 

MODUL II 
Caracteristicile 
demersurilor 
evaluative 

8 1 2 1 4 - 

MODUL III 
Metodologia 
evaluării 
rezultatelor 
şcolare 

8 1 2 1 4 - 

MODUL IV 
 Efectele 
aprecierii (notării) 
rezultatelor 
şcolare. Evaluare 

3 1 - 1 1 - 

EVALUARE 1 - - - - 1 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV – anul bugetar 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

- chestionare 
- observare sistematică 
- prezentări de proiecte individuale 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Laura ZAHARIA – formator 
Ștefan VASILE – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de 
îndrumare și control din învățământul preuniversitar   

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Competițiile pentru accesarea fondurilor nerambursabile sunt din ce în ce mai 
accentuate, iar înțelegerea exactă a mecanismelor de funcționare ale 
managementului proiectelor și deprinderea corectă a abilităților necesare 
pentru elaborarea și scrierea acestora devin astfel fundamentale.  
Nevoile școlilor sunt tot mai mari, banii primiți de la bugetul de stat sunt 
insuficienți, de aceea este necesar ca fiecare cadru didactic sau manager să 
realizeze aplicații și proiecte prin care să poată utiliza noi surse de finanțare 
pentru o școală modernă de tip european. 
Cursul îşi propune să vină în sprijinul cadrelor didactice cu o perspectivă 
pragmatică şi concordantă cu actualele cerințe ale instrumentelor de finanțare, 
astfel încât cei care doresc să participe la accesarea acestor fonduri să dețină 
noțiunile de bază, precum şi unele deprinderi specifice pentru a parcurge 
etapele formale şi a înțelege şi mecanismele informale, așa numitele „reguli 
nescrise” ale obținerii unor contracte finanțate din fonduri europene. 
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Participanții vor avea oportunitatea de a învăța cum să-şi transforme ideile 
într-un proiect structurat, elaborat în conformitate cu regulile unui program de 
finanțare. 
Exemplele de bune practici, studiile de caz și aplicațiile practice din cadrul 
cursului vor oferi soluții pentru scrierea corectă a proiectelor și pentru 
evaluarea rezultatelor. 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea abilităților practice de scriere a cererilor de finanțare, precum 
și a capacității manageriale de  implementare a proiectelor finanțate prin 
fonduri europene pentru cadrele didactice participante; 
C2: formarea competențelor cadrelor didactice în domeniul managementului de 
proiect; 
C3: utilizarea instrumentelor și tehnicilor de management de proiect, inclusiv 
de monitorizare și evaluare; 
C4: dobândirea cunoștințelor despre procesul general de gestionare a 
proiectelor; 
C5: utilizarea unui set de concepte specifice în realizarea analizei de nevoi a 
organizațiilor școlare din perspectiva managementului de proiect; 
C6: familiarizarea participanților cu oportunitățile de finanțare existente;  
C7: dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă la nivelul şcolii prin 
utilizarea managementului de proiect. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Concepte în 
managementul 
proiectelor 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL II 
Etapele 
proiectului 

8 1 1 1 5 - 

MODULUL III 
Managementul 
proiectelor 

8 1 1 1 5 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar Google Forms 
Evaluare formativă: fiecare participant va avea de rezolvat aplicațiile practice 
care vor constitui proiectul final ce va fi susținut în cadrul evaluării finale 
Evaluarea finală va consta în prezentarea unui proiect din portofoliul 
cursantului și în susținerea unui chestionar Google Forms 

II. RESURSE UMANE 
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Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Camelia MITRACHE - formator  
Camelia NEAGOE - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA 

 
 

SCRIEREA PROIECTELOR ERASMUS+ 

I. CRITERII  CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de 
îndrumare și control din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

În perioada actuală, termenii „proiect”, „management de proiect”,  „cerere 
de finanțare” sau „propunere de proiect” au devenit unele dintre   cele mai 
utilizate cuvinte ale comunicării, în general, şi ale vocabularului de afaceri, în 
particular. Acest lucru se întâmplă, deoarece ne confruntăm cu o explozie 
reală de proiecte la nivel mondial, dar şi regional, tendință specifică  
îndeosebi țărilor din Europa, unde atragerea de surse financiare prin proiecte 
a devenit o practică uzuală. Proiectele de orice tip, mari sau mici, de investiții 
sau soft, de anvergură sau la scară mai redusă reprezintă activitatea de bază a 
unei multitudini de organizații, modalitatea prin care multe organizații  
supraviețuiesc şi activează în mediul economic actual. 

Dacă într-un trecut nu prea îndepărtat (cu precădere începând cu anii ʾ50  ai 
sec. XX) metoda de finanțare prin intermediul proiectelor a fost o practică 
specifică mai ales organizațiilor neguvernamentale, în ultima perioadă, 
finanțarea prin proiecte s-a extins atât la nivelul administrațiilor publice, cât  
şi la nivelul unităților școlare. 
 Pentru activitatea școlilor preocupate de atragerea de fonduri prin proiecte, 
scrierea şi gestionarea acestora reprezintă una dintre activitățile   principale 
derulate pentru promovarea intereselor întregului personal şi a beneficiarilor 
lor, elevii. 
 Dar, termenul „proiect” continuă să fie necunoscut multor instituții școlare, 
fiind înțeles ca o activitate de durată, mult formalizată, complexă şi 
complicată şi este perceput ca performanță aproape ieşită din comun, care 
poate fi realizată doar de un număr restrâns de „inițiați”. Nu împărtăşim 
această opțiune şi menționăm că, deşi scrierea proiectelor nu este o activitate 
simplă, fiind abordată cu un minim de cunoştințe, poate fi dezvoltată, astfel  
încât să se ajungă la perfecțiune şi să poată fi aplicată în elaborarea şi  
implementarea unor proiecte foarte complexe, constituite din zeci de 
activități. 
Prin urmare, scopul cursului este să ofere un cadru adecvat de interacțiune și 
sprijin personalizat în vederea finalizării etapei de proiectare și completării 
unui formular de candidatură pentru un proiect în cadrul programului 
Erasmus+. Pe parcursul desfășurării cursului, pornind de la formularul de 
candidatură, vor alterna etapele de lucru individual cu cele de discuții de grup 
și clarificare a întrebărilor participanților. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 
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Curriculum-ul programului   

Competențe 
vizate: 

C1: îmbunătățirea competențelor de elaborare, planificare și scriere de 
proiecte specifice programului european de finanțare Erasmus+; 
C2: sporirea capacității de învățare a procesului de implementare a 
proiectelor Erasmus+; 
C3: creșterea motivației de a depune proiecte în cadrul programului Erasmus+, 
prin dezvoltarea competențelor digitale; 
C4: corelarea obiectivelor stabilite pentru propriul proiect cu caracteristicile 
specifice mediului școlar în care se implementează proiectul; 
C5: utilizarea instrumentelor digitale în procesul de planificare, implementare 
și evaluare a proiectelor de tip european. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații 
(online) 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Prezentarea 
programului 
Erasmus+ 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL II  
Drumul critic al 
proiectului 

8 1 1 1 5 
 
- 

MODULUL III  
Scrierea 
propunerii de 
finanțare 

8 1 1 1 5 
 
- 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar Google Forms  
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online meeting 
Evaluare finală: elaborarea unui Formular de candidatură pentru programul 
Erasmus+ 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Claudiu-Marcel GAVRILĂ - formator  
Nicoleta-Cristina SÂMCEA - formator 
Claudia-Lucia VIDA - formator național 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA 

 
 

MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII PROGRAMULUI „A DOUA ȘANSĂ” PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR INFERIOR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personal didactic din învățământul preuniversitar doljean implicat/care se va 
implica în organizarea și monitorizarea programului ”A doua șansă” 
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Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

 În prezent, multe țări din Uniunea Europeană se confruntă cu o rată tot mai 
mare a abandonului școlar timpuriu. În țara noastră, conform datelor 
Institutului Național de Statistică, în anul 2020, rata abandonului școlar era de 
1,4%. Acesta generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de 
sănătate. Sunt multe motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea 
devreme la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau 
o situație socio-economică precară, potrivit Comisiei Europene.  
 Efectele abandonului şcolar se resimt pe termen lung asupra evoluției 
societății şi creşterii economice. Cei care au părăsit timpuriu şcoala au 
tendința să participe mai puțin la procesul democratic şi sunt cetățeni mai 
puțin activi. Abandonul şcolar afectează şi procesul de inovare şi creştere, 
pentru că aceasta se bazează pe forța de muncă competentă în întreaga 
economie, nu doar pe cea din sectoarele de înaltă tehnologie. Potrivit Comisiei 
Europene, „reducerea cu numai un punct procentual a ratei europene medii de 
părăsire timpurie a şcolii ar permite economiei europene să dispună în fiecare 
an de aproape o jumătate de milion de tineri lucrători calificați”. 
Programul de tip “A doua șansă” a fost dezvoltat ca o metodă de a reintegra 
copiii și tinerii în sistemul de educație, pentru ca aceștia să obțină măcar un 
minim de calificări educaționale și profesionale.  
  Cursul propus are ca scop familiarizarea cadrelor didactice, care vor fi 
implicate în organizarea și monitorizarea programului „A doua şansă“(ADȘ) cu 
legislația în vigoare, bazându-se pe următoarele documente: metodologie, 
ordine MECT/MEN, ghiduri, planul-cadru și programele școlare pe discipline. 
Acest program (ADȘ) este diferit de cel şcolar, atât în ceea ce priveşte 
abordările organizaționale, cât şi cele pedagogice şi, de aceea, considerăm 
oportună existența unui astfel de curs în oferta CCD Dolj. 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

32 ore (10 online meeting + 20 online + 2 evaluare) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea competențelor privind implementarea programului ”A doua 
șansă” în unitatea de învățământ, respectând legislația în vigoare; 
C2: cunoașterea și aplicarea curriculumului specific programului „A doua şansă” 
pentru învățământul secundar inferior; 
C3: conștientizarea importanței implementării prevederilor și cerințelor 
metodologiei ADȘ; 
C4: dezvoltarea unei atitudini pozitive și a motivației pentru organizarea și 
monitorizarea programului „A doua șansă”; 
C5: elaborarea de proceduri necesare monitorizării programului ”A doua 
șansă”. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 
meeting) 

online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Programul ADȘ – 
necesitate, 
oportunitate, 
utilitate 

- Metodologia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011-2013/esl/esl-group-report_en.pdf
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privind  
organizarea 
programului ”A 
doua șansă” pentru 
învățământul 
secundar inferior. 
Înscrierea în 
programul „A doua 
şansă” pentru 
învățământul 
secundar inferior. 
Încheierea situației  
şcolare și absolvirea 
programului „A doua 
şansă” pentru 
învățământul 
secundar inferior  

 
 
 
8 

 
 
 
3 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
5 

 
 
 
- 

MODULUL II 
Derularea procesului 
de învățământ și 
evaluarea în cadrul 
programului „A doua 
şansă” pentru 
învățământul 
secundar inferior 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
4 

 
 
 
- 

MODULUL III 
Planuri – cadru ADȘ 
Programe școlare în  
vigoare. Standarde 
de performanță și 
de pregătire 
profesională. 
Schema orară. 
Structura 
curriculară.  Ghiduri 
pentru cadrele 
didactice 

 
 
6 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
6 

 
 
- 

MODULUL IV 
Monitorizarea 
programului „A 
doua şansă” pentru 
învățământul 
secundar inferior 
Elaborare procedură 
de monitorizare 

 
 
 
8 

 
 
 
3 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
5 

 
 
 
- 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 
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Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar Google Forms – ADȘ 
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online meeting 
Evaluare finală:  elaborarea unei proceduri de monitorizare a programului ADȘ 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Aurelia-Camelia BĂLAN - formator național 
Mihaela-Alina CIUCĂ - formator național 
Rodica-Ileana CODOBAN - formator național 
Adriana-Laura RADU - formator 
Claudia-Lucia VIDA - formator național 
Nicoleta-Cristina SÂMCEA - formator județean 
Liana CRĂCIUNOIU-DUȚĂ - formator  
Mihaela GHINEA - formator 
Delia GÎDĂR - formator național 
Carla-Raluca CRISTOFIR - formator județean 
Ana-Cristina MANEA - formator județean. 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA 

 

 

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personal didactic, didactic-auxiliar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Comunicarea managerială în unitățile școlare trebuie să fie atent 
proiectată pentru a îndeplini rolul motivator pentru care este realizată, iar 
scopul managerului este de a îmbunătăţi performanţa prin motivare.  

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

 C1: dobândirea de competențe de comunicare şi relaționare la nivel 
managerial și instituțional; 
 C2: formarea de competențe psiho-sociale; 
 C3: identificarea și valorizarea competențelor de conducere şi coordonare; 
 C4: formarea de competențe de gestionare şi administrare a resurselor; 
 C5: dobândirea de competențe care vizează dezvoltarea instituțională. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 
meeting) 

online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Comunicarea. 
Definiție. Tipuri 
de comunicare. 

6 2 - - 4 - 

MODULUL II 
Bariere în 
comunicare 

6 2 - - 4 - 

MODULUL III 
Comunicare . 

6 2 - - 4 - 
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Conflict. 
Negociere. 

MODULUL IV 
Modalități 
pentru 
eficientizarea 
comunicării 

4  1 - 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I,II,III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin 
observarea curentă a comportamentelor cursanților, completarea de 
chestionare, analiza lucrărilor. 
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului si 
completarea chestionarului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Carla CRISTOFIR  -  formator județean 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Carla CRISTOFIR 

 

 

PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ A ȘCOLII - REPERE DE ELABORARE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personalul didactic și didactic auxiliar din sistemul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Proiectul de dezvoltare instituțională a școlii se referă la dezvoltarea 
unității şcolare în direcția creşterii calității educației oferită membrilor 
comunității şi comunității în ansamblul ei. Procesul de planificare a 
dezvoltării şcolare este elementul central în asigurarea calității educației. 
Acest curs vine în întâmpinarea nevoii de formare a echipei care elaborează 
proiectul de dezvoltare instituțională a școlii. De asemenea, prin 
intermediul acestui curs, poate fi satisfăcută nevoia de formare a oricărui 
cadru didactic sau manager școlar în domeniul managementului 
educațional. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: capacitatea de a elabora și implementa un proiect; 
C2: capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei 
echipe; 
C3: abilitatea de a identifica punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și 
amenințările pentru instituția școlară; 
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C4: capacitatea de comunicare și relaționare cu membrii organizației 
școlare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Proiectul de 
dezvoltare 
instituțională 
–trăsături 
caracteristice 

3 1 - - 2 - 

MODULUL II 
Organizarea 
activității în 
cadrul 
proiectului. 
Echipa de 
proiect. 

3 1 - - 2 - 

MODUL III 
Componenta 
strategică a 
proiectului 
școlii 

12 3 - - 9 - 

MODUL IV 
Componenta 
operațională 
a proiectului 
școlii 

4 1 - - 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I,II,III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin 
observarea curentă a comportamentelor cursanților, completarea de 
chestionare, analiza lucrărilor. 
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului si 
completarea chestionarului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof. Monica PAȘCA -  formator județean 
Prof. Carla CRISTOFIR - formator județean 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Carla CRISTOFIR 

 

 

MANAGEMENTUL ADOPTĂRII DECIZIILOR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă Cadre didactice, directori, personal auxiliar din învățământul preuniversitar 
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vizat: 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Interesul pentru temă s-a  manifestat în rândul cadrelor didactice și a 
personalului auxiliar, în timpul desfăşurării inspecțiilor derulate în şcoli, 
conturând, astfel, nevoia de formare. 
Cărțile de specialitate, ghiduri pe această temă sunt puține, iar unele chiar 
inaccesibile. 
Prin urmare, considerăm că se impune o abordare la obiect în privința acestui 
aspect, deoarece decizia are un rol specific în cadrul oricărei acțiuni. 
Astfel, cursul îşi propune:  
- să vină în sprijinul grupului țintă din învățământul preuniversitar care doreşte 
să cunoască şi să aplice informațiile referitoare la managementul educațional 
și la adoptarea deciziilor; 
- să dezbată  conținutul  cadrului legislativ  pentru domeniul amintit. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare : 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1:valorificarea conceptelor şi teoriilor specifice managementului educațional; 
C2: dezvoltarea abilităților de gestionare eficientă a propriei învățări; 
C3: dezvoltarea abilităților de a pune ideile în practică prin creativitate, de a 
planifica, gestiona și asuma propriile decizii. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Managementul 
educational și 
funcțiile sale 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL II 
Decizia și 
procesul 
decizional  

8 1 1 1 5 - 

MODULUL III 
Formarea 
competenței 
decizionale 

8 1 1 1 5 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

 
Trimestrele I, II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă:  se va realiza pe parcursul derulării programului prin 
observarea continuă, realizarea unor teme/aplicații practice din tematica 
abordată; 
Evaluare finală:  susținerea unei teme/aplicații practice din portofoliul digital 

II. RESURSE UMANE 
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Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Mihaela GHINEA –formator 
Alexandru GÎDĂR –formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Mihaela GHINEA 
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III. TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI 
 

 
 

DIGITAL, CREATIV, INTERACTIV! 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

În societatea actuală au loc frecvent schimbări importante în procesul 
educativ. Astfel, actul învățării nu mai este considerat a fi efectul 
demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu 
calculatorul şi al colaborării cu profesorul.  
Calculatorul este indispensabil (elevilor și educatorilor) însă folosirea 
acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul 
instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. 
Cursul oferă profesorilor șansa de a obține competențe de lucru cu  diferite 
instrumente informatice utile pentru crearea unor lecții interesante, 
colaborative și creative. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: abilitatea de folosire responsabilă a mijloacelor media interactive - 
integrarea și utilizarea avansată a instrumentelor TIC în activitatea curentă; 
C2: elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi 
creativitatea; 
C3: facilitarea transferului  de modele integrate cu sistemele TIC în cadrul 
activităților economice, sociale, educaționale etc.; 
C4: dezvoltarea abilității de a utiliza ca mijloc de comunicare calculatorul şi 
Internetul. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I  
Despre web…   

2 1 - - 1 - 

MODULUL II 
Platforma Edmodo 

6 1 2 1 2 - 

MODULUL  III 
Padlet  

4 - 1 1 2 - 

MODULUL IV 
Mentimeter 

4 - 1 1 2 - 

MODULUL  V 
Wordwall 

6 1 1 - 4 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 

Trimestrele I,II,III, IV – anul bugetar 2021 
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anului bugetar): 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Realizarea unui proiect în grupe de lucru (realizare de prezentări / materiale  
folosind  instrumentele utilizate pe parcursul cursului)  
Chestionare 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof. Gabriela Anca PANAIT - formator 
Prof. Alexandra Manuna MARCU – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Camelia BĂLAN 

 

 

APLICAȚII PENTRU PREDAREA ȘI EVALUAREA ONLINE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public - țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Dolj 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Pe fondul schimbărilor tot mai rapide și al progresului tehnologic 
înregistrat în toate domeniile, precum şi pe fondul tendinței de 
globalizare a educației și eliminare a  granițelor dintre elevi, s-au  deschis  
noi perspective pentru  practica  educațională.  Astfel, aceasta a fost 
completată cu metode moderne de predare-învățare-evaluare, metode 
specifice societății informaționale. Aceste metode fac apel tot mai mult 
la instrumentele din generația web 2.0., instrumente atractive și intuitive 
pentru elevi și profesori. 
Astfel, cursul oferă profesorilor ocazia de a obține competențe de lucru 
cu diferite instrumente informatice utile, din generația web 2.0,  pentru 
crearea unor lecții interactive, atractive care au rolul de a stimula 
creativitatea și de a angrena în diferite activități elevii. 

Durata(număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculum-ul programului 

Competențe vizate: C1: deprinderea de folosire a mijloacelor media interactive și integrarea 
acestor instrumente TIC în activitatea didactică; 
C2: crearea unor produse utilizabile care să dezvolte creativitatea 
elevilor; 
C3: dezvoltarea abilității de a utiliza ca mijloace TIC computerul și 
Internetul. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
Online 
meeting 

Online Online 
meeting 

Online 

MODULUL I 
Spații 
colaborative 
Google Drive 
Padlet 
Linoit 
Wakelet 

8 1 5 1 1 - 

MODULUL II 6 1 3 1 1 - 
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Oferirea de 
feedback 
Answergarde
n 
Mentimeter 
Slido 

MODULUL III 
Prezentări 
interactive 
ThingLink 
Sway 

8 1 5 1 1 - 

Evaluare 
finală 

2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV – anul bugetar 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

 Evaluarea pe grupe (prezentarea produselor realizate cu ajutorul 
instrumentelor web 2.0.) 

 Chestionare 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Mihaela Alina CIUCĂ – formator 
Daniela GRECU – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Camelia BĂLAN 

 
 

LUMEA DIGITALĂ – PREZENT ȘI VIITOR ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public - țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Dolj 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

În societatea modernă este necesar să interacționăm online, să folosim 
dispozitive digitale diverse, să comunicăm prin mijloace din ce în ce mai 
variate, să practicăm forme noi de comerț și banking, să partajăm 
informație. 
 Ca urmare, cursul oferă profesorilor ocazia de a obține competențe de 
comunicare cu diferite instrumente informatice utile, din generația web 
2.0., pentru crearea unor lecții interactive și atractive care au rolul de a 
facilita activitatea didactică din punct de vedere al calității. 

Durata(număr total 
de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculum-ul programului 

Competente 
vizate: 

C1: pregătirea și utilizarea instrumentelor de colaborare online; 
C2: utilizarea aplicațiilor pentru stocare online și productivitate; 
C3: facilitarea utilizării calendarelor, rețelelor sociale, întâlnirilor online; 
C4: crearea de conținuturi informative cu ajutorul e-learning-ului și al 
tehnologiilor mobile. 



                                

Casa Corpului Didactic Dolj, 2020 - 2021 | 35 

 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicatii Evaluare 
(online 

meeting) 
Online 
meeting 

Online Online 
meeting 

Online 

MODULUL I 
Google 
Classroom 

8 1 5 1 1 - 

MODULUL II 
Spații 
colaborative 
Google Drive 

6 1 3 1 1 - 

MODULUL III 
Livresq 

8 1 5 1 1 - 

EVALUARE  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I , II, III – anul bugetar 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursantilor: 

 Evaluarea pe grupe (prezentarea produselor realizate cu ajutorul 
instrumentelor web 2.0.) 

 Chestionare 

II.RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Mihaela Alina CIUCĂ – formator 
Daniela Elena BĂLUNĂ – formator  

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Camelia BĂLAN 

 
 

SOLUTII WEB PENTRU EDUCAȚIE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Personal din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Noile tehnologii și mass-media digitală schimbă lumea și modul în care 
predăm. Computer-ul, smartphone-ul și tableta oferă oportunități 
educaționale promițătoare, odată ce avem abilități de lucru cu câteva 
programe, tehnici de lucru și elemente de securitate în mediul virtual. 
Cadrele didactice sunt încurajate să se familiarizeze cu instrumentele 
digitale, să le folosească în siguranță și cu responsabilitate, să gestioneze 
grupuri de învățare care utilizează internetul în 
siguranță,  interacționează, comunică, partajează resurse, cu o buna 
viziune asupra impactului acestora asupra grupurilor țintă. 
Este nevoie de o participare activă și responsabilă pentru găsirea celor 
mai bune soluții pentru desfășurarea activității în mediul virtual, 
adaptându-ne la evoluția educației în sensul îmbinării activităților face-
to-face și online, valorificând oferta generoasă a instrumentelor și 
serviciilor rețelei Internet. 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Loc de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: Principalele competențe cheie europene vizate prin studiul disciplinei 



                                

Casa Corpului Didactic Dolj, 2020 - 2021 | 36 

 

sunt: 
C1: competențe digitale; 
C2: competențe în matematică şi competențe de bază în ştiințe şi 
tehnologie.          
Cursul îi va sprijini pe participanți în: 
C3: stăpânirea unor tehnici și instrumente de lucru în mediul virtual; 
C4: utilizarea platformelor audiovizuale, facilitând căutarea, creând liste 
de redare despre diferite subiecte, partajând și încorporând videoclipuri 
și liste de redare; 
C5: realizarea prezentărilor vizuale, exersarea și îmbunătățirea 
abilitățile de prezentare și comunicare; 
C6: crearea unui blog didactic personal, instruirea elevilor despre cum să 
folosească blogurile pentru a crea portofolii și pentru a-și dezvolta 
autonomia de învățare; 
C7: motivarea elevilor prin jocuri digitale serioase, crearea și susținerea 
de teste online; 
C8: creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele etice 
legate de rețelele sociale și platformele web; 
C9: îmbunătățirea competențelor lingvistice și de comunicare, inclusiv 
prin social media și platforme internet.  

Planificarea 
modulelor tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Introducere 
la curs, 
prezentări 
individuale, 
exerciții de 
spargere a 
gheții pentru 
închegarea 
grupului 

2 - - 1 1 - 

MODULUL II 
Comunicare 
Web. 
Soluții TIC în 
sala de clasă; 
Comunicare 
prin WEB; 
Blog, pagina 
web, grupuri, 
Instrucțiuni, 
monitorizare, 
feedback; 

8 1 3 1 3 - 

MODULUL III 
Google; 
Activități de 
grup, 
colaborativ, 
reflecții și 

4 1 1 1 1 - 
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întrebări; 

MODULUL IV 
Instrumente 
audiovizuale 
Creare / 
utilizare 
video; 
Căutarea 
resurselor 
didactice 
utile; 
Partajarea 
materialelor 
online; 

8 1 2 1 4 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale anului 
bugetar): 

Trimestre I, II, III, IV  2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluarea cursanților se va face prin realizarea unui portofoliu de fișe 
aplicative corelate cu modulele studiate. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Alina-Marilena DICĂ, formator Asociația Edulife 
Simona Nora NEGRU, formator Asociația Edulife 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 
 

APLICAREA T.I.C. ÎN ADAPTAREA CURRICULARĂ A CONȚINUTURILOR ÎNVĂȚĂRII 
PENTRU ELEVII CU C.E.S. 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Urmărim ca învățarea digitală să devină  o componentă de bază în actul de 
predare-învățare-evaluare, dar și formarea abilităților cadrelor didactice de 
adaptare curriculară a conținuturilor învățării pentru copiii cu CES. prin 
intermediul instrumentelor și platformelor digitale, iar tehnologia să fie la 
îndemâna fiecărui cadru didactic din sistemul preuniversitar, facilitându-i 
accesul la resursele/instrumentele digitale de care are nevoie pentru a 
îmbunătăți rezultatele propriului demers educațional. Acestea pot defini 
adaptarea și realizarea Planurilor de intervenție personalizate pornind de la  
nevoile copilului cu CES.  
 Integrarea TIC în educație se impune ca o necesitate majoră în condițiile noilor 
cerințe de modernizare a învățământului, resimțite, în această perioadă, la 
nivelul întregului sistem educațional. În acest sens, integrarea tehnologiei 
informației şi comunicării în sistemele educaționale, bazate pe principii 
pedagogice, psihologice şi în conformitate cu standardele europene joacă un 
rol extrem de important. Observăm convertirea conținutului cultural din 
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întreaga lume în formă digitală, făcând astfel ca informația să fie disponibilă 
oricând, oricui şi oriunde, inclusiv adaptarea conținuturilor curriculare în 
sistem digital pentru elevii cu CES. 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 
 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative în vederea adaptării 
curriculare a conținuturilor didactice la elevii cu CES; 
C2: îmbunătățirea cunoștințelor de creare a conținuturilor informative cu 
ajutorul e-learningului și al instrumentelor IT; 
C3: dezvoltarea abilității de comunicare alternativă cu copiii cu CES;  
C4: consolidarea competențelor de comunicare și a lucrului în echipă. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Aplicarea TIC în 
proiectarea și 
pregătirea 
demersului 
didactic de 
adaptare 
curriculară a 
conținuturilor 
învățării pentru 
elevii cu CES 

 
6 

 
2 

- -  
4 

- 

MODULUL II 
Crearea online a 
conținutului 
educațional – 
Google Docs și G-
Suite 

 
4 

 
1 

 
- 

 
- 

 
3 

 
- 

MODULUL III 
Utilizarea TIC în 
derularea 
procesului 
didactic (predare-
învățare- 
evaluare) și 
adaptarea 
materialelor 
didactice și 
instrumentelor, 
strategiilor de 
lucru cu copiii cu 
CES 

4 1 - - 3 - 

MODULUL IV 
Instrumente de 

4 1 - - 3 - 
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realizare a 
prezentărilor 
(Microsoft 
PowerPoint, 
Prezi, Hărți 
mentale) 

MODULUL IV 
Platforme de e-
learning 

4 1 - - 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: formular Google Forms din tematica abordată 
Evaluare sumativă: activități practice Google Classroom 
Evaluare sumativă: realizarea adaptării curriculare a unui conținut din 
programa școlară pornind de la specificul unui copil cu dizabilități (proiect). 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Raluca Monica DOBRE – formator județean 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA 

 
 

INSTRUMENTE ȘI TEHNICI DIGITALE ÎN EDUCAȚIA ȘCOLARĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personal din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Transformările societății româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi 
răspândirea informaticii, pătrunderea elementelor moderne de comunicații 
şi tehnologii informatice în țara noastră, impun o pregătire diversificată a 
personalului din învățământul preuniversitar în acest domeniu.  
Cursul “Instrumente și tehnici digitale în educația școlară” urmărește să 
asigure participanților dobândirea unor cunoştințe de utilizare a 
calculatorului si a unor medii informatice de lucru, de tehnologia 
informației şi comunicării la nivel de cultură generală,necesare unor 
activități cu caracter aplicativ utile în mediul în care îşi desfăşoară 
activitatea. 
Programa urmărește să asigure fiecărui cursant oportunitatea de a-și 
dezvolta competențe digitale, în condițiile asigurării egalității de șanse. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 
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Competențe 
vizate: 

 C1: dezvoltarea competențelor digitale; 
 C2: dezvoltarea competențelor în matematică şi competențe de bază în 
ştiințe şi tehnologie. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Utilizarea 
mediului 
informatic. 
Sistemul de 
operare 

3 1 - - 2 

- 

MODULUL II 
Procesarea 
textelor 

4 1 - - 3 

MODULUL III 
Realizarea 
prezentărilor 

5 1 1 - 3 

MODULUL IV 
Procesarea 
tabelelor 

4 1 1 - 2 

MODULUL V 
Internet. 
Comunități 
virtuale 

6 2 - - 4 

 EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I,II,III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin 
observarea curentă a comportamentelor cursanților, completarea de 
chestionare, analiza lucrărilor. 
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului si 
completarea chestionarului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

 Marinela DEACONEASA, informatician CCD Dolj, formator 
 Alina-Marilena DICĂ - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Carla CRISTOFIR 

 

 

INSTRUMENTELE DIGITALE, PROVOCARE SAU NECESITATATE? 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personalul din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 

Folosirea tehnologiei avansate crește atractivitatea cursurilor predate 
elevilor și proactivitate lor la cursuri; prin intermediul acestora, profesorul 



                                

Casa Corpului Didactic Dolj, 2020 - 2021 | 41 

 

utilitate): realizează independent și facil materialele necesare în procesul de 
predare-învățare-evaluare. Învățarea în rețea cu ceilalți şi de la ceilalți 
este primul „best practice” al comunității, fapt ce m-a determinat să 
propun acest curs. În plus, având în vedere contextul actual, în care 
învățarea se realizează sincron sau asincron, consider necesar un astfel de 
curs. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: abilitatea de utilizare a mijloacelor de comunicare şi informare online; 
C2: dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative; 
C3: capacitatea de a utiliza și manipula instrumente tehnologice; 
C4: abilitatea de folosire responsabilă a mijloacelor media interactive. 
C5: integrarea și utilizarea avansată a instrumentelor TIC în activitatea 
curentă. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Diferențe 
între e-
learning şi m-
learning 

 
4 

 
1 

 
 
- 
 

 
- 

 
3 

 
- 

MODULUL II 
Jocurile 
interactive şi 
rolul lor în m-
learning; 
utilizarea 
platformelor 
în e-learning 

 
 
6 

 
 
2 

 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
4 

 
 
- 

MODULUL III 
Platforme 
utilizate 
pentru 
realizarea 
cărților 
digitale 

6 2 - - 4 - 

MODULUL IV 
Instrumente 
utilizate 
pentru 
evaluarea 
elevului 

6 1 1 - 4 - 

EVALUARE  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 

Trimestrele I, II, III si IV ale anului 2021 
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anului bugetar): 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin 
observarea curentă a comportamentelor cursanților, completarea de 
chestionare, analiza lucrărilor. 
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului si 
completarea chestionarului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof. STOICA-FETEA Didona-Mădălina – formator național 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Carla CRISTOFIR 

 
 
 

UTILIZAREA SOFT-ULUI EDUCAȚIONAL ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

*Public – țintă vizat: Profesori din învățământul preuniversitar 

*Justificare (necesitate, 
utilitate): 

În condițiile în care, dorind să asigure o instruire de calitate și să 
propună elevilor materiale de învățare atractive și interactive, 
cadrele didactice resimt necesitatea de a crea conținut digital 
adaptat particularităților colectivului instruit și de a utiliza 
instrumente adecvate pentru proiectarea/implementarea scenariilor 
de învățare.  
Cursul propune activități practice/de învățare prin care profesorii 
dobândesc cunoștințe și abilități de creare de conținut digital (softuri 
educaționale, proiecte didactice, instrumente de evaluare) 

*Durata (număr total de 
ore de formare): 

24 ore 

Locul de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE 

*Curriculum-ul programului  

Competențe vizate: C1: proiectarea procesului educațional prin integrarea competențelor 
cheie specifice societății cunoașterii; 
C2: integrarea TIC în procesul educațional pentru crearea unui mediu 
de instruire modern și eficient; 
C3: cunoașterea și aplicarea principiilor de proiectare a unui soft 
educațional; 
C4: utilizarea unor instrumente digitale în procesul de predare-învățare-
evaluare. 

Planificarea modulelor 
tematice: 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

Teorie 
Aplicații 
practice 

Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online 

online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Societatea 
bazată pe 
cunoaștere 

4      1 - - 3 – 

MODULUL II 
Utilizarea TIC 
în formarea 

6 1 1 - 4 – 
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profesională 

MODULUL III 
Proiectarea 
soft-ului 
educațional 

6 2 - - 4 – 

MODULUL IV 
Aplicații 
multimedia 
utile pentru 
design 
educațional 

6 2 - - 4 - 

EVALUARE  2 – – – – 2 

Calendarul programului 
(trimestre ale anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III si IV ale anului 2021 

*Modalități de evaluare 
a cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin 
observarea curentă a comportamentelor cursanților, completarea de 
chestionare, analiza lucrărilor. 
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului si 
completarea chestionarului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Prof. Mihaela Dana MARINESCU – formator 
Prof. Doinița BĂLĂȘOIU - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Carla CRISTOFIR 

 

INTEGRAREA INSTRUMENTELOR WEB 2.0 ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Într-o societate a cunoaşterii în continuă evoluție, bazată pe tehnologie 
modernă, cadrele didactice sunt deschise către metodele didactice inovative, 
învățarea prin mijloace IT. 
Participarea la acest curs de formare continuă reprezintă pentru cadrele 
didactice posibilitatea de a cunoaşte noi abordări ale actului educațional din 
perspectiva noilor tehnologii informaționale, de a experimenta metode 
moderne interactive de lucru şi metode de introducere a softurilor 
educaționale şi a jocurilor în activitățile didactice. 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: utilizarea instrumentelor web 2.0 în activitatea didactică; 
C2: construirea lecțiilor interactive utilizând software ActivInspire; 
C3: dezvoltarea de lecții și resurse educaționale utilizând instrumentele web 
2.0 și programul ActiveInspire. 
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Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Introducere în 
utilizarea 
instrumentelor 
WEB 2.0 

11 3 - - 8 - 

MODULUL II 
ActiveInspire 

11 3 - - 8 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele II, III ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar  
Evaluare formativa, chestionare Google forms, colectarea de feedback cu 
ajutorul Padlet, analiza lucrărilor.  
Evaluarea finală:portofoliul cu resurse educaționale create cu programul 
ActivInspire și instrumentele web 2.0. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof. Irina Maria ALEXANDRU – formator 
Prof. Florentina NICULEANU –formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica Ileana CODOBAN 

 
 

INSTRUMENTE INFORMATICE ON-LINE UTILIZATE IN EDUCATIE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice, personal didactic auxiliar  

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Cursul de formare continuă este necesar pentru a familiariza cadrele didactice 
cu aplicațiile digitale care le pot ușura foarte mult  activitatea didactică. 
Acest curs de formare continuă va fi util pentru a ajuta cadrele didactice să îi 
motiveze mai ușor pe elevi, să creeze conexiuni cu disciplinele predate, să 
demonstreze și să introducă concepte noi, elevilor.         
Se va urmări asigurarea unei relații funcționale între aspectele teoretice şi 
practice de predare şi învățare, evaluare. 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: formarea capacităților şi deprinderilor pentru a folosi cu uşurință o gamă 
cât mai amplă de mijloace multimedia în procesul educațional; 
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C2: dezvoltarea materialelor de predare - învățare în format digital, pentru a 
asigura calitatea ofertelor educaționale online; 

C3: integrarea noile tehnologii în educație şi valorificarea potențialului 
tehnologiilor m mediilor virtuale de învățare pentru stimularea educației de-a 
lungul întregii vieți şi pentru creşterea accesului la oportunități de formare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Instrumente 
de tehnologie 
informatică:  
- Dropbox 
- Audacity 
-Aplicația 
Blueberry 
flash express 
- Hot Patotoes 

6 1 1 1 3 - 

MODUL II  
Crearea 
tutorialelor  
-aplicatia 
Prezi 
-aplicatia 
CamStudio 

8 1 1 1 5 - 

MODUL III 
Aplicația 
GOOGLE SITES 
pentru 
crearea de 
site-uri 
educaționale 

8 1 1 1 5 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele II, III ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluarea continuă: chestionare 
Evaluarea finală: portofoliu  

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof. dr. Ileana DOGARU - formator 
Prof. Marina BREZOVAN - formator   

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica Ileana CODOBAN 
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CALCULATORUL ȘI PROIECTELE INTERDISCIPLINARE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar și personal didactic auxiliar- 
laboranți. 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Cursul urmăreşte abilitarea profesorilor pentru a fi capabili să ofere elevilor 
servicii educaționale la distanță prin intermediul aplicațiilor digitale. 
Tehnologia duce la îmbunătățirea evaluării procesului instructiv –educativ 
printr-o analiză rapidă şi feedback imediat şi permite şcolilor şi profesorilor să 
integreze evaluarea elevilor în curricula şcolară şi în pregătire.   
Pe lângă cunoştințe de bază elevii au nevoie şi de competențe în colaborare, 
comunicare şi mânuirea informației. Prin îmbinarea dintre tehnologie, 
rezolvarea de probleme, lucrul în echipa şi un context atrăgător, elevii trec 
printr-o transformare a învățării care le va rămâne mult după terminarea 
anului şcolar. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Loc de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: C1: proiectarea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de 
comunicare la distanță în activitatea didactică, ținând cont de stilurile de 
învățare ale elevilor;  
C2: antrenarea creativității şi abilității de a îmbina mijloacele 
tradiționale cu cele digitale în cadrul lecției; 
C3: promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări 
didactice necesare ridicării standardelor calității procesului educațional; 
C4: colaborarea în realizarea de resurse educaționale cu ajutorul 
instrumentelor online; 
C5: dezvoltarea deprinderilor de a utiliza în procesul de predare învățare 
- evaluare noi metode folosind tehnologia informației. 

Planificarea 
modulelor tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Instrumente 
de predare-
învățare-
evaluare 
online 

4 1 - - 3 - 

MODULUL II 
Facilitarea 
învățării prin 
cooperare. 
Facilitator 
versus 
profesor. 

6 1 - 1 4 - 

MODULUL III 6 1 - 1 4  
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Abordări 
interdisciplina
re. Proiectul 
“Eroi”. 

MODULUL IV 
Proiecte 
comune şcoală 
– familie – 
comunitate pe 
probleme 
educative. 
Proiectul 
„Oraşe 
poluate până 
când?”  

6 1 1 - 4 - 

EVALUARE 2 - - - - - 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluarea inițială: chestionarea orală. 
Evaluarea formativă: tehnici curente de comunicare. 
Evaluarea finală: portofoliu. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof. Rodica CODOBAN - formator național 
Prof. Angelica NEGRILĂ - formator 
Prof. Adriana RADU - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 
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IV. EDUCAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

ROLUL EDUCAȚIEI PENTRU MEDIU ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII UMANE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Pentru a accentua importanța menținerii și îmbunătățirii relației OM – 
NATURĂ, Națiunile Unite au declarat ca  ultimul deceniul al acestui secol să 
fie al “EDUCAȚIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ”. În acest context, 
educația pentru dezvoltare durabilă aduce în același timp o nouă motivare a 
actului educațional, dând posibilitate “actorilor” implicați în actele 
educaționale să participe creativ la găsirea variantelor și evaluarea 
alternativelor pentru un viitor sustenabil. Deoarece învățământul 
preuniversitar este centrat pe beneficiari, educația, pe lângă faptul că este 
un drept al omului, este o premisă pentru obținerea dezvoltării durabile și 
un instrument esențial pentru o bună administrare, pentru adoptarea unor 
decizii în cunoștință de cauză și promovarea democrației. De aceea, 
educația pentru o dezvoltare durabilă poate ajuta să transforme perspectiva 
noastră în realitate. Educația pentru dezvoltare durabilă dezvoltă și 
îmbunătățește capacitatea indivizilor, a grupurilor, a comunităților, a 
organizațiilor și a țărilor de a gândi și a acționa în favoarea dezvoltării 
durabile. Sondajele realizate în şcolile din municipiu şi din județ 
demonstrează o mare nevoie de educație a elevilor și părinților în acest 
domeniu. Pentru a se putea realiza cu succes această parte a procesului 
educațional este nevoie de cadre didactice care să stăpânească bine 
strategiile, metodele şi mijloacele de educație durabilă. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: planificare eficientă a activităților de protecție a mediului; 
C2: sprijinirea activităților de educație informală și non-formală pentru 
dezvoltare durabilă ; 
C3: abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea capacităților, oferind 
cunoștințe și influențând atitudinile și comportamentul pentru dezvoltare 
durabilă; 
C4: abilitarea cadrelor didactice de a avea o viziune asupra educației 
durabile;  
C5: cunoaşterea strategiilor, metodelor și mijloacelor de educație durabilă 
ca parte integrantă a procesului educațional; 
C6: diseminarea programului educațional, a conceptelor și principiilor de 
dezvoltare durabilă care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului fără a 
compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile 
nevoi.  

Planificarea Modul tematic Total Teorie Aplicații Evaluare 
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modulelor 
tematice: 
 

ore online 
meeting 

online online 
meeting 

online (online 
meeting) 

MODULUL I 
Conceptul de 
”educație pentru 
dezvoltare 
durabilă” 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL II                          
De la educația 
ecologică la 
educația pentru 
dezvoltare durabilă 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL III 
Educația durabilă - 
o realitate a zilelor 
noastre pentru o 
cetățenie 
democratică 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL IV 
Protecția mediului 
– pilon al 
dezvoltării 
durabile 

4 - 1 - 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III – anul bugetar 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială/predictivă privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea 
conceptelor specifice, prin chestionare 
Evaluare formativă  pe parcursul derulării programului prin aplicații 
practice 
Evaluare finală – realizarea unui plan de activitate de consiliere a părinților 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Elena GRIGORE – formator 
Roxana POPESCU - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Camelia BĂLAN 

 
 

CONFLICTUL ÎN EDUCAȚIE – REALITĂȚI ȘI ABORDĂRI 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personal didactic și auxiliar din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

„În orice moment ales, oriunde, în lume, există aproximativ două miliarde 
de copii ce trăiesc printre noi. Două miliarde de trupuri şi minţi tinere ce 
adăpostesc un potenţial enorm şi pe care noi îi considerăm a fi demni de 
grija noastră.” 
Trăim înconjurați de frumusețea și minunile creației, de miracolul vieții și 
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de potențialul enorm al oamenilor de a îmbogăți viața transformând-o într-o 
binecuvântare deplină. Și, în același timp, trăim într-o lume în care violența 
și războiul, sărăcia și nedreptatea sunt endemice. 
Conflictul reprezintă „un punct de vedere comportamental ca o formă de 
opoziție centrată pe adversar” (H. Stern). Baza conflictului o reprezintă 
incompatibilitatea scopurilor intențiilor sau valorilor părților implicate, 
fiind o stare tensionată generată de interferența dintre două sau mai multe 
probleme majore. Acesta reprezintă o realitate a lumii în care trăim și, de 
aceea, considerăm oportună prezența unui astfel de curs în oferta CCD. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: conştientizarea cauzelor şi consecințelor conflictelor; 
C2: dezvoltarea abilităților de cunoaştere, consiliere şi tratare diferențiată 
a elevilor; 
C3: rezolvarea conflictelor dintre elevi şi a crizelor educaționale; 
C4: dezvoltarea și valorificarea comunicării educaționale. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Învățând să 
trăim 
împreună 

8 2 - - 6 - 

MODULUL II 
Înțelegerea de 
sine și a 
celorlalți 

8 2 - - 6 - 

MODULUL III 
Transformând 
lumea 
împreună 

8 2 - - 6 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar Google Forms privind tematica abordată 
Evaluare formativă: aplicații practice 
Evaluare finală:  prezentare online de proiecte individuale și/sau de grup 
compatibile cu tematica parcursă  

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Claudia-Lucia VIDA - formator național 
Asineta PREDUŞ - formator  
Aurelia-Camelia BĂLAN - formator național 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA 
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EDUCAȚIA ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Personal didactic și auxiliar din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

 Educația pentru dezvoltare durabilă dezvoltă și îmbunătățește 

capacitatea indivizilor, a grupurilor, a comunităților, a organizațiilor de a 

gândi și a acționa în favoarea dezvoltării durabile. Ea poate genera o 

schimbare în mentalitățile oamenilor, potențând capacitatea acestora de 

a crea o lume mai sigură, mai sănătoasă și mult mai prosperă, 

îmbunătățind astfel calitatea vieții. Educația pentru o dezvoltare durabilă 

oferă o abordare critică, un grad sporit de conștientizare și puterea de a 

explora și dezvolta noi concepte, viziuni, metode și instrumente. 

Educația pentru dezvoltare durabilă impune o reorientare a sistemului 
curent, bazat exclusiv pe oferirea de informații, către unul bazat pe 
tratarea de probleme și identificarea soluțiilor posibile, pe formarea de 
atitudini, care descriu modul în care se raportează cel care învață la 
propria activitate, preponderent din perspectiva responsabilității şi 
autonomiei. 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: C1: diferențierea între conceptele de dezvoltare şi dezvoltare durabilă;  
C2: identificarea domeniilor de aplicare a dezvoltării durabile în context 
educațional; 
C3:aplicarea în practică a principiilor dezvoltării durabile şi ale ecologiei; 
C4: dezvoltarea capacității de a iniția şi dezvolta proiecte educaționale 
care să integreze conceptele de durabilitate, sustenabilitate, ecologie, 
poluare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Introducere în 
teoria 
dezvoltării 
durabile. 
Concepte, 
definiţii, medii 
fundamentale. 

4 1 - - 3 - 

MODULUL II 
Dezvoltarea 
durabilă  
Formulele 
dezvoltării 
durabile şi 

6 1 - 1 4 - 
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dezvoltarea 
nedurabilă. 

MODULUL III 
Resursele 
umane şi 
dezvoltarea 
durabilă. 

6 1 - 1 4 - 

MODULUL IV 
Activități de 
educație 
informală și 
non-formală 
pentru 
dezvoltare 
durabilă. 

6 1 1 - 4 - 

EVALUARE 2 - - - - - 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluarea inițială: chestionarea orală 
Evaluarea formativă: tehnici curente de ascultare 
Evaluarea finală: portofoliu (prin proiect educativ realizat pe baza 
conceptului de dezvoltare durabilă). 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof.Maria SÎRBU -  formator 
Prof. Rodica Ileana CODOBAN - formator 
Prof. Antoanela COTOC -  formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 

 

GESTIONAREA RELAȚIILOR EDUCAȚIONALE CU IMPLICAREA ELEVILOR ÎN 
MANAGEMENTUL CLASEI 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din  învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Din perspectiva managementului participativ şi implicativ, elevul este 
considerat ca fiind coparticipant la procesul de conducere a clasei.  
Responsabilitatea privind antrenarea elevilor în procesul conducerii revine, în 
mod evident, profesorului, care trebuie să realizeze o „inițiere” treptată a 
elevilor în aceste probleme, să le dezvolte capacitățile şi competențele 
necesare, să-i stimuleze şi motiveze corespunzător. Profesorul poate apela fie 
la varianta implicării individuale, conform trăsăturilor psiho-individuale şi 
conform posibilităților fiecărui elev, fie la varianta delegării responsabilității 
unui grup de elevi din clasă. 
Libertatea şi autoritateareprezintă concepte corelate, aflate într-o relație de 
strictă dependență, determinare, ele constituindu-se într-o pereche 
dihotomică, separabilă doar din rațiuni didactice. Ele au fost definite diferit, în 
funcție de diverse criterii, dar şi în funcție de perspectiva din care au fost 
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analizate. În primul rând, problema libertății şi a autorității poate fi analizată 
din perspectivă antropologico - filosofică şi socială, relația dintre libertate şi 
autoritate manifestându-se în cadrul organizațiilor, microgrupurilor, 
colectivităților etc., această relație fiind cea care reglementează şi 
echilibrează relațiile dintre oameni. 
Raportată la autoritate, libertatea înseamnă: a şti cui, când şi cât să te 
subordonezi; a putea alege şi a putea sta sub o altă autoritate care nu este atât 
de constrângătoare; capacitatea şi posibilitatea schimbării unei autorități cu 
alta, de a ieşi de sub o autoritate care s-a epuizat. 
Concluzionând, putem spune că libertatea şi autoritatea nu se află în raport de 
excludere, ci de complementaritate. 
Viața într-o organizație, colectivitate, grup implică în mod inevitabil apariția 
unor stări sau situații tensionale, conflictuale. Relațiile interumane nu sunt, 
aşadar, ferite de acest aspect care denotă carențele care pot apărea în viața 
cotidiană a unei colectivități.  
În general, apariția conflictelor într-o organizație şcolară, în clasa de elevi este 
consecința nefavorabilă a unui management defectuos al clasei, a insuficientei 
sau incorectei aplicări, de către profesor, a leadership-ului. 
Conceput şi structurat ca un instrument de lucru operațional, prin conținutul 
teoretic propus, prin sarcinile de lucru, itemii de evaluare/autoevaluare 
recomandate, suportul de curs poate fi util tuturor celor interesați de 
gestionarea relațiilor educaționale cu implicarea elevilor în managementul 
clasei. 
Materialul suport îmbină într-o structură coerentă aspectele teoretice legate de 
managementul clasei cu cele practic – aplicative. 

Durata 
(număr total 
de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare)+ 16 ore online 

Locul de 
desfășurare : 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: identificarea unor concluzii/informații esențiale privind managementul 
clasei; 
C2: aplicarea la clasă a metodelor și mijloacelor necesare gestionării relațiilor 
educaționale cu implicarea elevilor în managementul clasei; 
C3: realizarea de proiecte diverse pe tema managementului clasei, prin 
folosirea mijloacelor TIC în expunerea unor situații și găsirea de soluții pentru 
ameliorarea unor conflicte. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Participarea 
şi 
implicarea 
elevilor la 
managemen
tul clasei 

8 1 1 1 5 - 

MODULUL II 8 1 1 1 5 - 
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Autoritate 
şi libertate 
în clasa de 
elevi 

MODULUL 
III 
Managemen
tul 
situațiilor 
tensionale 
şi 
conflictuale 
din clasa de 
elevi 

6 1 1 1 3  

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

 
Trimestrele I, II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială- chestionar; 
Evaluare formativă se realizează pe parcursul derulării programului prin 
observarea continuă, teme/aplicații practice; 
Evaluare finală – prezentarea unei teme privind implicarea elevilor în 
managementul clasei, completarea unui chestionar GOOGLE FORMS 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Geanina Violeta BICICĂ - formator 
Cristina Marilena GHERGHINESCU - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Mihaela GHINEA 
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V. EDUCAȚIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE 
 

 

ȘCOALA INCLUZIVĂ – INSTRUIREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU NEVOILE 
COPIILOR CU CES 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată 

copiilor care nu reușesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele 

educative și sociale corespunzătoare vârstei. 

Cerințe/nevoi educative speciale – CES - cerințele în plan educativ ale unor 

categorii de persoane, ca urmare a unor disfuncții sau deficiențe de natură 

intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții 

psihoafective, socioeconomice sau de altă natură. 

 Aceste cerințe educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe 

poziția capacității elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și 

valorifica conținutul învățării, și nu de pe poziția profesorului sau educatorului 

care desfășoară activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase 

omogene sau pseudo-omogene de elevi.  

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: cunoaşterea conceptului de educație incluzivă, elementele și specificul 
acesteia; 
C2:utilizarea metodelor educaționale de integrare;  
C3: dezvoltarea competențelor de management al gestionării, în școală. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Tehnici de 
construire a 
abordării 
psihopedagogice 
pentru elevii cu 
CES 

8 2 - - 6 - 

MODULUL II  
Practici 
educaționale în 
serviciile de 
educație adaptate 
copiilor cu CES  

8 2 - - 6 - 
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MODUL III  
Susținerea 
psihopedagogică a 
copiilor care se 
confruntă cu 
probleme  

6 2 - - 4 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar  
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin observarea 
curentă a comportamentelor cursanților, completarea de chestionare, analiza 
activităților practice.  
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului și 
completarea chestionarului.  

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Irina Maria ALEXANDRU – formator de formatori 
Mariana PĂDUREANU – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia VIDA 

 

IMPACTUL NOILOR EDUCAȚII ASUPRA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personalul din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Intr-o societate aflată mereu în schimbare, individul trebuie să facă față 
schimbărilor și să învețe să se adapteze fiecărui mediu. Noile educații sunt noi 
tipuri de conținuturi generate de „problematica lumii contemporane", prin care 
se încearcă formarea abilităților de viață ale elevilor. Ele corespund unor 
trebuințe de ordin sociopedagogic, fiind integrative si cumulative și generând o 
învățare interactivă ce conduce la formarea de atitudini și comportamente, 
contribuind astfel la formarea și dezvoltarea personalității elevilor. 

Durata 
(număr total 
de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

 Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

 C1:  dezvoltarea competențelor de analiză a caracteristicilor societății 
contemporane;  
 C2: introducerea si adaptarea conținutului noilor educații în cadrul disciplinelor 
şcolare predate;  
 C3: dezvoltarea abilității de predare interdisciplinară în vederea dobândirii de 
către elevi a competențelor cheie prevăzute de curriculum actual; 
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 C4. formarea deprinderilor de proiectare a unor activități specifice noilor 
educații; 
 C5: stimularea creativității în vederea creșterii capacității de inovare în actul 
didactic. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Educația – 
repere 
conceptuale 

4 1 - - 3 - 

MODULUL II 
Formele 
educației 

4 1 - - 3 - 

MODULUL III 
Noile educații 

6 1 1 - 4 - 

MODULUL IV 
Proiecte 
interdisciplinare 
Exemple de 
bune practici 

8 3 - - 5 - 

EVALUARE  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre 
ale anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III si IV ale anului 2021 

Modalități 
de evaluare 
a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin 
observarea curentă a comportamentelor cursanților, completarea de chestionare, 
analiza lucrărilor. 
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului si 
completarea chestionarului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Didona-Mădălina STOICA-FETEA – formator național 
Carla CRISTOFIR - formator județean 

Coordonatoru
l programului 

Profesor metodist Carla CRISTOFIR 

 
 

 

MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personalul didactic din sistemul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

În sistemul social de educație, profesorii trebuie să se raporteze la cei pe 
care îi educă. Ei nu educă numai la catedră și în clasă, ci prin fiecare contact 
relațional cu copiii și părinții, desfășoară o muncă de creștere și dezvoltare, 
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de conducere și direcționare. Activitatea cadrelor didactice se desfășoară în 
fața unor individualități psihice umane în formare. De aici derivă necesitatea 
unei maxime responsabilități în ceea ce privește comportamentele și 
intervențiile educatorului. Procesul instructiv-educativ desfășurat de cadrul 
didactic în clasă implică o puternică înrâurire managerială, atât sub raportul 
funcțiilor manageriale fundamentale, cât și din perspectiva managementului 
organizațional, implicat de structura clasei de elevi ca organizație. Pornind 
de la aceste considerente, se poate aprecia că perspectivele de abordare a 
activităților din clasa de elevi într-o formulă nouă și modernă, aceea a 
managementului clasei, vin în întâmpinarea unei nevoi obiective de 
perfecționare și de eficiență. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: abilitatea de organizare și conducere a clasei de elevi; 
C2: capacitatea de a comunica instructive în situații sociale/ educaționale 
diferite; 
C3: capacitatea de crea încredere și empatie în elevi; 
C4: capacitatea de a rezolva conflictele dintre elevi și crizele educaționale. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Caracterizarea 
situațiilor de 
criză 
educațională 

4 1 - - 3 - 

MODULUL II 
Gestionarea 
situațiilor de 
criză 
educațională 

4 1 - - 3 - 

MODULUL III 
Stiluri de 
intervenție ale 
cadrului 
didactic în 
situațiile de 
criză 
educațională. 

4 1 - - 3 - 

MODULUL IV 
Strategii de 
intervenție ale 
cadrului 
didactic în 
situații de criză 
educațională 

6 2 - - 4 - 

MODULUL V 4 1 - - 3 - 
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Învățarea 
online și 
situațiile de 
criză 
educațională. 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I,II,III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin 
observarea curentă a comportamentelor cursanților, completarea de 
chestionare, analiza lucrărilor. 
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului şi 
completarea chestionarului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof. Monica PAȘCA - formator județean 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Carla CRISTOFIR 

 

 

EDUCAȚIA PĂRINȚILOR O MODALITATE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A SITUAȚIEI COPILULUI 
ÎN FAMILIE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar. 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

      În condițiile în care şcoala reprezintă pionul principal al educației 
tinerei generații, dar nu suficient, educația de tip familial devine necesară 
cu atât mai mult cu cât  bazele formării personalității se pun în mediul 
familial. Parteneriatul şcoală – familie-comunitate este realizat pentru a 
asigura un climat familial armonios.  

Îmbunătățirea relației şcoală-familie-comunitate este un obiectiv 
prioritar la nivelul învățământului românesc. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: îmbunătățirea capacității de comunicare eficientă şi ascultare 
activă,gestionrea eficientă a conflictelor; 
C2 : identificarea şi aplicarea unor instrumente pentru a sprijini părinții să 
își formuleze așteptările față de educația copiilor; 
C3 : elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului şcoală-familie;  
C4 : colaborarea cu părinții și comunitatea în scopul realizării unui autentic 
parteneriat în educație. 
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Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Școala și 
partenerii săi. 
Exigențe la 
nivelul școlii. 

4 1 - 1 2 - 

MODULUL II 
Procesul 
comunicării în 
prevenirea 
absenteismului 
și părăsirii 
timpurii a 
școlii 

6 2 - - 4 - 

MODULUL III 
Gestionarea 
eficientă a 
conflictelor și 
medierea 
școlară  în 
activitățile cu 
elevii 
predispuși 
eșecului școlar 

6 1 1 - 4 - 

MODULUL IV 
Strategii 
eficiente ale 
parteneriatului 
şcoală-familie 
în scopul 
prevenirii 
abandonului 
școlar 

6 2 - - 4 - 

EVALUARE 2 - - - 2 - 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele  II, III ale anului 2021 
 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionare 
Evaluare formativă: activități interactive , aplicații practice. 
Evaluarea finală se realizează prin susținerea unei teme din portofoliu  

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof. Mădălina NEAȚU - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 
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ABANDONUL ȘCOLAR ȘI IMPLICAȚIILE SALE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din  învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul 
societății. Ea are în acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator 
şi de socializare. Ca orice instituție şi şcoala prezintă o serie de dificultăți, 
abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar are consecințe 
negative atât asupra tânărului care abandonează cât şi asupra societății.  
Abandonul şcolar este o realitate social complexă, cu o multitudine de cauze 
şi având nevoie de răspunsuri diversificate. Convingerea că trebuie promovate 
şi aplicate, în cel mai scurt timp posibil, acțiuni de prevenire a abandonului 
şcolar, voința de a susține eforturile de diversificare ale metodelor de 
predare-învățare, preocuparea pentru orientarea şcolară şi profesională a 
elevilor, toate acestea reprezintă principalele motivații pentru elevi de a 
evita abandonul şcolar, dându-le în acelaşi timp posibilitatea de a se implica 
în proiecte diverse şi de a lucra în echipă. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

 
24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

 
Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: identificarea unor concluzii/informații esențiale privind fenomenul de 
abandon școlar și prevenirea acestuia;  
C2: aplicarea la clasă a metodelor și mijloacelor necesare prevenirii 
abandonului școlar; 
C3: realizarea de proiecte diverse pe tema soluționării unor situații școlare de 
abandon; 
C4: dezvoltarea competențelor digitale, prin folosirea mijloacelor TIC în 
expunerea unor situații de abandon școlar și găsirea de soluții pentru 
ameliorarea acestora. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Noțiuni 
introductive
- Cauzele 
abandonului 
școlar 

8 1 1 1 5 - 

MODULUL II 
Activități 
educative 
care 
combat  
abandonul 
școlar 

8 1 1 1 5 - 
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MODULUL 
III 
Prevenirea 
și reducerea 
abandonului 
școlar 

6 1 1 1 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

 
Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar; 
Evaluare formativă: se va realiza pe parcursul derulării programului prin 
observarea continuă, teme/aplicații practice; 
Evaluare finală: prezentarea unei teme/aplicații practice privind 
problematica abandonului școlar, completarea unui chestionar Google Forms. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Carmen Veronica POPESCU -  formator 
Roxana  MĂRINICĂ -  formator  

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Mihaela GHINEA 

 

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ, O ȘANSĂ PENTRU TOȚI! 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice, personal   didactic   auxiliar,  personal   de   conducere,   de 
îndrumare și control din învățământul preuniversitar  

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Un factor important în asistența copiilor cu CES îl constituie identificarea celor 
mai adecvate strategii educaționale. În acest context, este absolut necesar ca 
specialiștii în domeniu, să cunoască clasificarea tehnologiilor didactice, 
modalitățile de adecvare a acestora la necesitățile copiilor, să monitorizeze și 
să estimeze impactul utilizării unei anumite metode/procedeu în lucrul cu 
copilul și, respectiv, să decidă care sunt cele mai relevante, mai eficiente, 
pentru a le promova în activitățile de incluziune educațională. 
Principala misiune a acestui curs este de a oferi cadrelor didactice un suport în 
selectarea strategiilor educaționale pentru copilul cu CES. 
Cursul are ca obiectiv general dezvoltarea și formarea profesională continuă a 
specialiștilor implicați în procesul instructiv/educativ din învățământul 
preuniversitar, precum și îmbunătățirea calificării acestei categorii de capital 
uman, prin furnizarea unor competențe cheie privind incluziunea școlară a 
elvilor cu CES. 
 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 
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Competențe 
vizate: 

C1: îmbunătățirea capacității  cursanților de a utiliza metode interactive de 
predare /învățare/evaluare pentru copiii cu CES; 
C2: înțelegerea modalităților de proiectare/elaborare, a adaptărilor 
(ambientale, curriculare, a materialelor didactice) pentru elevul cu CES; 
C3: formarea de noi competențe și asigurarea de abilități care să crească și să 
faciliteze șansele de adaptare rapidă a specialiștilor la exigențele și cerințele 
unei educații incluzive ; 
C4: dezvoltarea competențelor de abordare a sprijinului individualizat în 
învățare, prin elaborarea şi aplicarea practică a strategiilor de intervenție 
personalizată;  
C5: dobândirea unor abilități didactice în vederea gestionarii unor situații de 
risc pentru elevii cu CES integrați în școlile de masă. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I  
Evoluția 
concepțiilor 
în 
ascensiunea 
educației 
incluzive 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL II   
Bazele 
educației 
incluzive  

8 1 1 1 5 - 

MODULUL III  
Metode si 
tehnici 
specifice de 
intervenție 
la elevii cu 
C.E.S  

8 1 1 1 5 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

 
Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: privind cunoaşterea și aplicarea conceptelor specifice, 
prin chestionare  
Evaluare formative: se va realiza prin observarea sistematică a cursanților,  
rezolvarea aplicațiilor practice;  
Evaluarea finală: se va realiza prin fișe de lucru, portofoliul personal al 
cursantului, realizarea unui program de intervenție personalizată la disciplina 
predată din portofoliul cursantului și susținerea unui chestionar Google Forms 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Adrian NICOLI - formator 
Camelia MITRACHE - formator  
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Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Mihaela GHINEA 

 

EDUCAȚIA FĂRĂ DISCRIMINARE-PROMOTOAREA INCLUZIUNII SOCIALE ACTIVE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau în județul Dolj    

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Am pornit la elaborarea acestui curs de la numeroasele cazuri de discriminare 
întâlnite în practica de la clasă, în cotidian, în experiența personală. Toate 
aceste situații ridică problema comunicării şi cunoaşterea drepturilor pe care 
sistemul legislativ le dă tuturor, dar mai ales anumitor categorii sociale, care 
sunt izolate sau tratate diferit prin simpla apartenență la un grup/comunitate 
sau neşansa de a se fi născut cu o nevoie specială. 
Un alt argument obiectiv este dat de fracțiunea de 5% pe care etnia romă o 
deține la nivelul populației județului, procent ce depăşeşte media națională, şi 
care face necesară conştientizarea cadrelor didactice asupra riscurilor de 
discriminare în rândul acestei etnii. 
Totodată, politica de integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale în 
învățământul de masă concură la obligativitatea cunoaşterii de către cadrele 
didactice în mod direct, dar şi de către părinți şi elevi, indirect, a conceptelor 
şi situațiilor discriminatorii, precum şi soluționarea acestora în virtutea 
drepturilor legale. 
Utilitatea acestui curs constă tocmai în cunoaşterea situațiilor de discriminare 
în care te afli sau ai putea pune pe alții, fie din ignoranță, fie din insuficienta 
cunoaştere a legislației cu privire la fenomenul diversității şi al discriminării. 
 Supraargumentul cursului este necesitatea informării (pentru început a 
cadrelor didactice) cu privire la existența şi rolul Consiliului Național pentru 
Combaterea Discriminării, instituție abilitată să analizeze şi să soluționeze 
diferitele situații dezavantajante. 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

 
24 ore (8 ore online meeting , din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea comunicării prin diversele dezbateri propuse, care să 
evidențieze discriminarea în relație cu incluziunea; 
C2: dezvoltarea competențelor digitale prin folosirea documentelor 
colaborative sau a diferitelor funcții ale platformei sau diverse extensii: Share 
Screen, Breakout Rooms, Meet Attendance etc.; 
C3: formarea capacității de a reflecta critic asupra obiectului și scopului 
învățării; 
C4: dezvoltarea capacității de a manifesta solidaritate și responsabilitate în a 
rezolva problemele privind discriminarea și prejudecățile, care afectează 
comunitatea locală sau comunitatea largă;  
C5: dezvoltarea capacității de a adapta modul de evaluare la dezvoltarea 
globală şi de a utiliza informațiile evaluative pentru a realiza un proiect care să 
vizeze soluționarea unei situații de  discriminare întâlnită. 

Planificarea Modul tematic Total Teorie Aplicații Evaluare 
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modulelor 
tematice: 
 

ore 
 

 (online 
meeting) online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Concepte cheie 
din domeniul 
nediscriminării 
și egalității de 
șanse 

8 1 1 1 5 - 

MODULUL II 
Cunoaştere, 
comunicare, 
eliminarea 
prejudecăților- 
perspective 
privind 
egalitatea de 
șanse 

8 1 1 1 5 - 

MODULUL III 
Studii de caz și 
exemple de 
bună practică 
în proiecte 
implementate 
la nivel 
european 

6 1 1 1 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

 
Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: se realizează prin privind chestionare orală privind  
cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor specifice; 
Evaluare formativă: se realizează pe parcursul derulării programului prin 
aplicații practice; 
Evaluare finală: se realizează prin prezentarea unei teme propuse privind 
educația fără discriminare-promotoarea incluziunii sociale active. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Diana Victoria COTESCU – formator 
Cristina Marilena GHERGHINESCU - formator 
Diana CONSTANTIN – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Mihaela GHINEA 
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VI. EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ 
 

ANTREPRENORIATUL- METACOMPETENȚĂ ÎN SECOLUL XXI 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Conform DEX, cuvântul ”antreprenor” este de proveniență franceză și pune 
accent pe funcția primară a antreprenorului:”Antreprenor, -oare, 
antreprenori, -oare, s.m. și s.f. Persoană care conduce o antrepriză – Din fr. 
entrepreneur”. Potrivit Wikipedia, antreprenoriatul a început să fie 
recunoscut în timpul monarhului francez Ludovic al XIV-lea, care obișnuia să 
afirme că „burghezii și meșteșugarii vor deveni artizanii bogăției”.  
 Antreprenoriatul reprezintă un proces care constă în identificarea și 
urmărirea unei oportunități de afaceri, în scopul valorificării acesteia. Mai 
mult este văzut ca metacompetență care îi va ajuta pe oamenii cu 
mentalitate antreprenorială ca, peste 20-30 de ani, trăind într-un viitor 
impredictibil, destul de volatil, să își construiască nișa  în care să 
performeze, să se angajeze pe sine și să angajeze pe alții, pentru a valorifica 
oportunitățile descoperite.  
 Schimbările din societatea actuală au evidențiat nevoia dezvoltării  
competențelor antreprenoriale de la vârste cât mai mici. În aceste condiții, 
pentru a putea valorifica cunoștințele pe care le au elevii, în sensul de a-i 
ajuta să descopere oportunități, trebuie să le dezvoltăm profesorilor 
mentalitatea antreprenorială. 
 Astfel, formarea continuă în domeniul antreprenoriatului devine necesară şi 
utilă pentru cadrele didactice, indiferent de disciplina predată și inclusiv 
pentru profesorii cu atribuții de diriginte, care în cadrul orelor de Consiliere 
şi orientare, trebuie să asigure parcurgerea modulelor ”Proiectarea carierei” 
şi ”Educație antreprenorială”.  

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

Competențe profesional-științifice: 
C1: cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice antreprenoriatului; 
C2: analizează critic și constructiv circumstanțe și cazuri prezentate în 
vederea conștientizării unor concepte specifice antreprenoriatului; 
C3: proiectarea sintetică a unui plan de afaceri. 
Competențe psiho-pedagogice: 
C4: aprecierea calităților personale în vederea autocunoașterii și orientării 
profesionale; 
C5: dezvoltarea mentalității antreprenoriale, care să permită valorificarea 
eficientă a propriului potențial; 
Competențe digitale: 
C6: experimentarea unor instrumente web2.0 și a unor metode în vederea 
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dezvoltării inițiativei, creativității și inovării;  
C7: dezvoltarea creativității cu ajutorul instrumentelor web 2.0. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Competențe 
antreprenoriale. 
Formele și 
tipologia 
antreprenoriatului 

5 1 - 2 2 - 

MODULUL  II 
Rolul 
antreprenorului. 
Exemple de bune 
practici 
antreprenoriale 

6 1 - 1 4 - 

MODULUL III 
Creativitate și 
inovare în 
antreprenoriat. 
Instrumente 
digitale în 
dezvoltarea 
competențelor 
antreprenporiale 

5 1 - - 4 - 

MODULUL IV 
Elaborarea 
planului de 
afaceri 

6 - 2 - 4 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV – anul bugetar 2021 
 
 
  

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: Brainstorming -”Ce este antreprenoriatul?” 
Evaluare curentă: observarea sistematică a cursanților prin acordarea de 
feedback aplicațiilor practice încărcate pe Google Classroom  
Evaluare finală: prezentare temă de evaluare finală 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Aurelia-Camelia BĂLAN - formator național 
Claudia-Lucia VIDA - formator național 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA 
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ELEMENTE DE ANTREPRENORIAT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIIVERSITAR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar. 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Evoluția, schimbările și interacțiunea domeniilor de activitate din societatea 
modernă actuală au evidențiat necesitatea cunoașterii și dezvoltării 
competențelor antreprenoriale pe întreg parcursul procesului educațional. 
Plecând de la această motivație și adăugând actuala reformă a planurilor-
cadru, de la un model generic la variante multiple bazat pe solicitările pieței 
forței de muncă , opțiunile elevilor, caracteristicile zonale și alinierea 
normele europene, se impune ca o nevoie o formare profesională 
antreprenorială utilă și benefică pentru cadrele didactice din întreg sistemul 
de învățământ preuniversitar, dar și pentru cadrele didactice cu atribuții de 
diriginte care, în cadrul orelor de consiliere și orientare parcurg modulele de 
educație antreprenorială și orientare a carierei, acest curs venind astfel ca un 
instrument pentru formarea și fixarea abilităților și competențelor cadrelor 
didactice în domeniul antreprenorial. 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului  

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea aptitudinilor anteprenoriale care să determine punerea în 
valoare a propriului potențial;  
C2: identificarea competențelor și calităților de anteprenoriat; 
C3: identificare și însușire elementelor de etică și legislație în afaceri; 
C4: cunoașterea instrumentelor în activitatea anteprenorială și a resurselor 
firmei; 
C5: elaborarea de modalități de promovare a produselor de anteprenoriat; 
C6: dezvoltarea aptitudinilor de comunicare profesională și îmbunătățire 
capacității de comunicare prin metode informatice și elemente de 
specialitate. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Noțiuni de 
anteprenoriat; 
competențe și 
calități ale 
anteprenorului. 

3 1 - - 2 - 

MODULUL II 
Etica în afaceri și 
legislație în 
activități de 
anteprenoriat. 

4 1 - - 3 - 
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MODULUL III 
Piața și resursele 
firmei. 

3 1 - - 2 - 

MODULUL IV 
Instrumente în 
activitatea 
anteprenorială: 
analiza SWOT și 
planul de afaceri. 

5 1 1 - 3 - 

MODULUL V 
Modalități de 
promovare a 
produselor de către 
firmă. 

3 1 - - 2 - 

MODULUL VI 
Comunicarea 
profesională în 
organizații – forme, 
metode informatice 
și elemnte de 
specialitate 

4 1 - - 3 - 

 EVALUARE  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II , III ale anului 2021 
 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar privind cunoașterea și aplicarea conceptelor de 
specialitate. 
Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin activități 
interactive , aplicații practice și observații sistematice ale cursanților 
Evaluarea finală se realizează prin susținerea unui portofoliu sau a unei 
lucrări de specialitate  elaborate în acest scop. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof.Nirvana MÂNDRULEANU - formator 
Prof. dr.  Oana Lavinia ZAHARIE - formator 
Prof. Marilena TUCĂ - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 
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VII. EDUCAȚIE PENTRU NOILE MASS-MEDIA AUDIOVIZUALE 
 

 

EDUCAȚIA, MASS-MEDIA ȘI MULTIMEDIA 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Dezvoltarea sistemului mass-media a condus la o accelerare 
considerabilă a ritmului activităților umane de comunicare. Permanenta 
difuzare a unei cantități tot mai mari de informație şi, mai ales, 
extinderea acestei difuzări prin înlăturarea barierelor spațio-temporale 
şi sociale permite angajarea în diverse cate de comunicare a unui număr 
impresionant de oameni. Un rezultat semnificativ al progresului 
înregistrat în domeniul mijloacelor de comunicare de masă tradiționale 
şi, mai recent, în cel al sistemelor informatice, este reprezentat de 
globalizarea comunicării, un fenomen determinant pentru tranziția la 
societatea informațională. Caracteristice acestui tip de societate sunt 
posibilitățile multiple de transmitere a informației şi de receptare a sa 
fără prea multe dificultăți de către un număr foarte mare de oameni. 
Mass-media sunt o prezență constantă în decorul vieții cotidiene, 
publică şi privată, producând prin abundența informațională oferită 
profunde restructurări şi transformări la nivelul celor două planuri ale 
existenței umane, inclusiv în ceea ce priveşte realizarea educației. Între 
educație şi sistemul mass-media există de multă vreme legături 
indisolubile, care s-au întărit continuu în ultimul timp, îndeosebi odată 
cu dezvoltarea rețelelor informatice. Interacțiunile dintre cele două 
domenii constituie o preocupare pentru pedagogi, şi nu numai pentru ei, 
deoarece impactul comunicării de masă asupra personalității umane nu 
poate fi ignorat.  

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: C1: identificarea posibilităților de integrare a mass-media/multimedia 
în tehnologia didactică; 
C2: identificarea contribuției pe care mass-media o poate avea la 
realizarea educației non-formale şi informale; 
C3: determinarea competențelor necesare folosirii raționale a mass-
media; 
C4: determinarea responsabilităților ce revin familiei în educarea 
copiilor pentru o utilizare rațională a mass-media. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Sistemul 
mass-media 

8 3 - - 5 - 

MODULUL II 
Valențele 
educative 

6 1 1 - 4 - 
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ale mass-
media în 
şcoală şi în 
afara 
acesteia 

MODULUL III 
Educația 
pentru 
folosirea 
rațională a 
mass-media 

8 2 1 - 5 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III şi IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin 
observarea curentă a comportamentelor cursanților, completarea de 
chestionare, analiza lucrărilor. 
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului si 
completarea chestionarului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof. Mihaela Dana MARINESCU – metodist ISJ 
Prof. Doinița BĂLĂȘOIU - metodist ISJ 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Carla CRISTOFIR 
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VIII. ALTE PROGRAME 
 

VIII.1.  DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
 

 

CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A TINERILOR ȘI ADULȚILOR CARE AU 
PĂRĂSIT TIMPURIU ŞCOALA 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public-țintă 
vizat: 

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar implicate în furnizarea de 
servicii de consiliere și orientare a carierei pentru tinerii și adulții care nu și-
au finalizat educația obligatorie 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Reușita în viață înseamnă adaptarea la societate, iar adaptarea la societate 
nu poate fi separată de alegerea corectă a unei cariere. 
Consilierea carierei semnifică procesul de compatibilizare maximă între 
resursele, cerințele, aspirațiile, valorile şi interesele unui individ şi oferta 
reală din domeniul educației, formării şi integrării socio-profesionale. 
Realitatea socială, noile dinamici ale pieței forței de muncă, dezvoltarea 
economică sau ofertele de educație şi formare fac operațional, dau conținut 
şi utilitate conceptului de consiliere de-a lungul întregii vieți. Cu necesitate, 
în acest caz, vor fi abordate aspecte ce țin cont de dezvoltarea individului în 
timp (pe plan psihologic, al intereselor, deprinderilor dobândite datorită 
învățării inițiale, continue şi experienței muncii) şi de cele intervenite pe 
plan social, tehnologic, economic, organizațional etc. 
Aceasta presupune o abordare globală a individului, continuă, flexibilă şi 
derulată de-a lungul tuturor ciclurilor vieții personale (finalizarea studiilor, 
încadrarea în muncă, inserția socială, asumarea de roluri comunitare, 
schimbarea slujbei, schimbarea statutului familial, recalificarea etc.). 
Consilierea carierei este un serviciu social care inițiază o abordare globală a 
individului, sub toate aspectele semnificative ale vieții şi rolurilor asumate în 
şcoală, profesie, viață socială sau comunitară, familie, timp liber etc. şi se 
materializează prin toate categoriile de servicii de informare, consiliere şi 
orientare oferite solicitanților de către consilieri. 
Procesul consilierii carierei implică, totodată, o raportare permanentă la 
realitatea ofertei şcolare, la dinamica dezvoltării socio-economice în plan 
local, regional, național şi european, la evoluția cererii pieței forței de 
muncă pe termen mediu şi lung, dinamica profesiilor în diferite ramuri ale 
economiei sau la rute profesionale speciale, precum şi la unele categorii de 
nevoi particulare ale unor grupuri (persoane defavorizate, marginalizate sau 
discriminate pe criterii de vârstă, sex, apartenență etnică, rasă, cultură, 
valori, poziție socio-economică, statut marital, stare de handicap etc.). 
Educația pentru carieră este o intervenție educațională de dezvoltare a 
abilităților şi deprinderilor necesare pentru dezvoltarea propriei cariere. 
Consilierea privind cariera vizează activitățile educaționale prin care sunt 
dezvoltate abilități, se acordă ajutor, îndrumare, sprijin în rezolvarea unei 
anumite probleme legate de carieră sau luarea unei decizii legate de carieră 
(indecizie, nelinişte legată de carieră, insatisfacție academică, elaborarea 
unui plan de carieră etc.). 
Rezultatele cercetărilor arată că pentru tinerii și adulții care sunt angrenați 
în programe de consiliere a carierei, există cinci potențiale beneficii în 
vederea unei bune adaptări şcolare şi, în viitor, a angajării pe piața muncii 
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(Schargel & Smink, 2001): 
- creşterea motivației şi optimizarea învățării; 
- dezvoltarea competențelor personale şi sociale; 
- înțelegerea clară a lumii ocupațiilor; 
- explorarea şi planificarea carierei; 
- achiziționarea cunoştințelor şi formarea abilităților, referitoare la 

angajare, şi competențele necesare învățării şi muncii în general. 
Din acest motiv, serviciile de consiliere a carierei trebuie să compatibilizeze 
valorile, abilitățile şi atitudinea celor care îşi caută un job cu cerințele 
postului, valorile şi cultura organizațională a locului de muncă spre care 
aspiră. 
Acest program de formare își propune să familiarizeze cadrele didactice cu 
metode și tehnici de consiliere a carierei, astfel încât să faciliteze  
integrarea activă în societate a tinerilor și adulților cuprinși în programul „A 
doua șansă”. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

32 ore (10 online meeting + 20 online + 2 evaluare online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculum-ul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea competențelor de a forma tinerilor și adulților abilități de 
management al stilului de viață pentru creșterea calității vieții socio-
profesionale; 
C2: dezvoltarea competențelor de a stimula autocunoașterea tinerilor și 
adulților ca element de bază în vederea orientării în carieră; 
C3: dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare interpersonală 
în mediul educațional și profesional; 
C4: dezvoltarea competențelor de a sprijini tinerii și adulții cuprinși în 
programul „A doua șansă”, pentru realizarea unor planuri de carieră realiste, 
în acord cu propriile interese, aptitudini, dar și cu cerințele pieței muncii. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 

Modul tematic Total 
ore 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
meeting 
online 

online meeting 
online 

online 

MODULUL I 
Consilierea 
carierei tinerilor 
și adulților – 
specific, definire, 
caracteristici 

5 1 1 1 2 - 

MODULUL II 
Abilități, 
atitudini în 
consilierea 
carierei, profilul 
consilierului 

5 1 1 1 2 - 

MODULUL III  
Metode, tehnici și 
instrumente 
utlizate în 
consilierea 

10 1 3 2 4 - 
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carierei tinerilor 
și adulților 

MODULUL IV 
Procesul de 
planificare a 
carierei 

10 1 3 2 4 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar) 

Trimestrele I, II, III, IV - anul bugetar 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială - tehnici curente de ascultare 
Evaluare formativă – aplicații 
Evaluare finală - elaborarea unui portofoliu (studiu de caz) 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică Nicoleta-Adriana 
FLOREA - formator 
Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică Elena COCOȘ  -  
formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Camelia BĂLAN 

 
 
 

PROIECTE EUROPENE PRIN ERASMUS+ - DIMENSIUNE EUROPEANĂ PENTRU 
ȘCOALA TA! 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, utilitate): 

Odată cu începerea noului program Erasmus+ pentru educabili de-a 
lungul Europei, apare necesitatea formării cadrelor didactice 
însărcinate cu proiectele europene la nivelul unităților şcolare, dar şi 
a cadrelor didactice dornice de perfecționare la nivel european. 
Modificările apărute sunt de suficientă amploare pentru a justifica 
timpul alocat. În funcție de componența grupei se va adapta nivelul de 
competență. 
De asemenea, proiectele educaționale abordate de programul 
Erasmus+ necesită din partea cadrelor didactice instrumente 
specializate de lucru (European Skills Passport, Planul European de 
Dezvoltare) şi un minim de competență în managementul de proiect. 
Cursul de formare dezvoltă și nuanțează competentele de bază 
formate prin participarea la cursurile de scriere proiecte europene 
anterior desfășurate și introduce competențe cu privire la acreditarea 
Erasmus+. 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Loculul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: C1: utilizarea instrumentelor specializate de lucru, specifice 
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programului Erasmus+ (proiecte de mobilitate, proiecte de parteneriat 
strategic, acreditări Erasmus), mobilității în spațiul european 
(European Skills Passport) şi planificării proiectelor educaționale la 
nivel local; 
C2:  proiectarea şi implementarea proiectelor europene; 
C3:  utilizarea instrumentelor digitale de proiectare necesare 
proiectelor Erasmus+ (formulare de aplicație, completare diagrame 
GANTT etc.); 
C4:  capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei 
echipe. 

Planificarea 
modulelor tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Erasmus+ - 
prezentare 
generală; 
noutăți în noul 
program. 
Utilizarea 
European 
Skills Passport 

7 2 - - 5 - 

MODULUL II 
Acreditarea 
Erasmus+. 

7 2 - - 5 - 

MODULUL III 
Scrierea 
propunerilor 
de finanțare și 
managementul 
proiectelor în 
context 
Erasmus+. 
Proiecte de 
mobilitate – 
formularele 
KA1 și KA2 

8 2 - - 6 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV – anul bugetar 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar on-line 
Evaluare continuă: proiect de grup – schița acreditare Erasmus+ 
Evaluare finală: proiect individual la alegerea cursantului 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Prof. Ani DRĂGHICI – formator 
Prof. Silvia Ana-Maria PĂTRU – formator 
Prof. Ana ȘERBAN – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Camelia BĂLAN 
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VALORIFICAREA PEDAGOGICĂ A PARTENERIATELOR ȘCOLARE eTWINNING 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

 Proiectele eTwinning și-au demonstrat, în timp, valoarea pedagogică, 
concretizată în special prin inovarea practicilor didactice, încurajarea 
lucrului în grup/parteneriat și a învățării între egali, utilizarea noilor 
tehnologii ale informației și comunicării (TIC) pentru susținerea procesului 
didactic, stimularea participării elevilor la activitățile de predare-
învățare-evaluare, diversificarea activităților de învățare prin 
valorificarea proiectelor în curriculumul formal. eTwinning a fost lansat la 
14 ianuarie 2005, cu scopul inițial de a facilita parteneriatele între 
instituții de învățământ preuniversitar din Europa. Ulterior, scopurile 
acțiunii s-au consolidat, platforma etwinning.net devenind o comunitate a 
şcolilor din Europa, reunind acum peste 350000 de cadre didactice. 
Profesorii care propun sau se alătură unei echipe în proiectele eTwinning 
folosesc o varietate de metode, tehnici și material suport, în activități 
sau scenarii didactice care urmăresc să facă învățarea relevantă și 
atractivă. 
 eTwinning nu este doar un portal, este o rețea profesională, care 
oferă numeroase resurse metodologice și în care profesorii învață unii de 
la alții. 
 Temele abordate în acest curs urmăresc să evidențieze potențialul 
eTwinning de a sprijini dezvoltarea profesională continuă a personalului 
didactic, de a inova practicile didactice si  de a face învățarea atractivă și 
relevantă pentru elevi. Scopul final este de a demonstra valoarea 
pedagogică a acestei inițiative europene și de a inspira profesorii în 
activitatea viitoare.  

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: C1: explicarea oportunităților de dezvoltare profesională oferite prin 
acțiunea eTwinning;  
C2: respectarea normelor de comunicare, de conduită şi de bune practici 
eTwinning;  
C3: explicarea modalităților de valorificare a proiectelor eTwinning în 
curriculumul școlar; 
C4: utilizarea instrumentelor eTwinning pentru activități didactice și de 
promovare/ diseminare;  
C5: facilitarea inițierii și derulării parteneriatelor școlare de tip 
eTwinning;  
C6: elaborarea unui proiect semnificativ pentru promovarea acțiunii 
eTwinning în rândul cadrelor didactice. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I  8 1 2 1 4 - 
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eTwinning în 
școala mea 

MODULUL II  
Instrumente 

8 1 2 1 4 - 

MODULUL III 
Comunicare 
și 
diseminare 

6 1 1 1 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV – anul bugetar 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea  
conceptelor specifice, prin Brainstorming. 
Evaluare formativă - pe parcursul programului de formare prin observarea 
sistematică, analiza produselor activității. 
Evaluare sumativă - prin crearea și prezentarea unor proiecte individuale 
compatibile cu tematica parcursă în cadrul cursului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Adriana STĂNOI – formator 
Maria Magdalena DUMITRAȘCU – formator de formatori 
Delia Magdalena RUICU – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Camelia BĂLAN 

 
 

ÎNVĂȚAREA ÎN AFARA SĂLII DE CLASĂ PRIN PEDAGOGIA ALTERNATIVĂ-OUTDOORS 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preșcolar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Cursul vizează nevoia de a înțelege și pune în act conceptul de pedagogie 
alternativa-outdoors; renunțarea la reticiențele pe care unele cadre 
didactice/preșcolarii, părinții le au față de acest mod educațional. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: realizarea lecțiilor în care natura este ca o virtuală sală de grupă, ca un 
spațiu de învățare; 
C2: folosirea învățării, bazată pe experiență și pe conștiința senzorială ca 
suport al formării preșcolarilor în grădiniță; 
C3: culegerea de informații despre bazele teoretice ale pedagogiei 
outdoors; 
C4: valorificarea beneficiarilor pe care învățarea outdoors o are asupra 
sănătății fizice, intelectuale, emoționale. 

Planificarea Modul tematic Total Teorie Aplicații Evaluare 
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modulelor 
tematice: 
 

ore 
 

online 
meetin

g 

online online 
meeting 

online (online 
meeting) 

MODULUL I 
Conceptul de 
pedagogie 
outdoors-
educație în aer 
liber bazată pe 
experiență 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL II 
Reflecția ca 
fundament al 
pedagogiei 
outdoors 

8 1 1 2 4 - 

MODULUL III 
Realizarea 
unui plan de 
activitate 
individual în 
contextual 
pedagogiei 
outdoors 

8 1 1 2 4 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

proiectul, portofoliul 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof. Nicoleta - Anda CĂPITĂNESCU – formator județean 
Prof. Aurelia Ileana SAVA – formator județean 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

 

DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN ACȚIUNI DE VOLUNTARIAT 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Voluntariatul poate fi o sursă bogată de învățare, atunci când există atât 
dorința de a învăța din partea voluntarului, cât și preocupare pentru 
motivația voluntarului din partea organizației la care acesta activează. 
Implicându-se în diverse proiecte și activități, lucrând în echipă sau de 
unii singuri, confruntându-se cu diverse situații și probleme, voluntarii 
dobândesc implicit noi abilități, noi cunoștințe, noi atitudini - într-un 
cuvânt, noi competențe. Voluntariatul a devenit un aspect important al 
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vieții la orice nivel – local, național, european și internațional. 
 În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea 
competițiilor de orice fel – părinții, educatorii, oamenii de afaceri, 
comunitățile locale, statele și guvernele naționale se străduiesc împreună să 
încurajeze sistemele de îmbunătățire a educației, pentru a-i ajuta pe copii 
să se dezvolte. Voluntariatul reprezintă o formă distinctă de activitate 
educațională al cărei scop este să pregătească tinerii pentru participarea în 
calitate de cetățeni activi, utilizând astfel forme de învățare distincte. 
Profesorii trebuie să cunoască foarte bine aceste forme de învățare și să le 
poată pune în practică în diferite situații.  

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: conștientizarea importanței desfășurării unor activități de voluntariat;  
C2: cunoașterea drepturilor și responsabilităților voluntarilor; 
C3: dezvoltarea cunoștințelor și înțelegerii, abilităților, atitudinilor și 
valorilor în ceea ce privește activitatea de voluntariat; 
C4: dezvoltarea de competențe specifice care să contribuie la pregătirea 
tinerilor în vederea participării la activități/acțiuni de voluntariat; 
C5: stimularea acțiunilor participative prin instrumente online. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Contextul 
actual al 
activităților 
de voluntariat 
ca dimensiune 
a dezvoltării 
personale 

5 1 - 1 3 - 

MODULUL 
II 
Managementul 
resurselor în 
activitatea de 
voluntariat 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL 
III 
Noi 
competențe 
în domeniul 
educației prin 
acțiuni de 
voluntariat 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL 
IV 
Instrumente 

5 1 - 1 3 - 
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online și 
offline de 
proiectare și 
implementare 
a unor acțiuni 
de voluntariat    

EVALUARE  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar google.forms 
Evaluare formativă: aplicații platformă  
Evaluare finală: prezentare portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Aurelia-Camelia BĂLAN - formator național 
Claudia-Lucia VIDA - formator național 
Alina-Mariana ZARIA - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

 

COMUNICAREA ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personal din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Pandemia de COVID-19 a cauzat în Europa o perturbare semnificativă a ofertei 
educaționale. Noile modalități de predare și învățare necesită soluții 
inovatoare, creative și favorabile incluziunii, iar deprinderile de comunicare şi 
relaționare eficientă reprezintă un factor important în demersul didactic. În 
plus, comunicarea presupune încredere și acceptare a ideilor și sentimentelor 
celorlalți, căci fiecare percepe lumea exterioară prin prisma propriilor valori 
sau convingeri. De aceea, cursul are ca scop formarea și exersarea abilităților 
de a comunica eficient pe parcursul procesului instructiv-educativ, precum și 
cunoașterea și gestionarea efectelor și consecințelor comunicării în funcție de 
specificul fiecărei situații. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: asigurarea unei educații incluzive de calitate pentru toți copiii şi 
adolescenții; 
C2: dezvoltarea competențelor de relaționare şi comunicare cu elevii; 
C3: formarea competențelor interpersonale, interculturale şi sociale în 
vederea aplicării unor strategii de comunicare  asertivă; 
C4: organizarea de situații şi activități de învățare într-o manieră flexibilă, 
creativă cu resurse TIC; 
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MANAGEMENT ȘI CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Programul vizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 
dobândirea de competențe complementare în domeniul consilierii 
educaționale, răspunzând nevoilor de profesionalizare a cadrelor didactice în 
raport cu cerințele învățământului centrat pe elev. Programul îşi propune o 
abordare sintetică a problematicii consilierii educaționale în vederea 

C5: rezolvarea conflictelor dintre elevi şi a crizelor educaționale. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Importanța 
comunicării în 
mediul 
educațional 

5 1 - - 4 - 

MODULUL II 
Comunicarea 
verbală, 
nonverbală şi 
paraverbală 

5 1 - - 4 - 

MODULUL III 
E-comunicarea. 
Avantaje şi 
limitări în e-
learning 

6 2 - - 4 - 

MODULUL IV 
Comunicare și 
conflict în 
mediul online 

6 2 - - 4 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar Google Forms 
Evaluare formativă: aplicații practice 
Evaluare finală: realizarea unei prezentări PPT, pornind de la una dintre 
temele studiate 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Claudia-Lucia VIDA - formator național 
Alina Felicia DUMITRU - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA 
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optimizării activităților educaționale din învățământul preuniversitar. 
 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: utilizarea /operarea conceptelor şi teoriilor psihopedagogice din 
domeniul consilierii educaționale; 
C2: gestionarea relațiilor de comunicare în cadrul grupurilor 
şcolare/extraşcolare prin utilizarea adecvată a strategiilor de consiliere; 
C3: utilizarea /operarea tehnicilor și instrumentelor utilizate în consilierea 
educațională. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Consiliere 
educațională 
în mediul 
educațional 
românesc 

7 2 - - 5 - 

MODULUL II 
Atitudini și 
abilități în 
consilierea 
educațională 

7 2 - - 5 - 

MODULUL III 
Metode, 
tehnici și 
instrumente 
utilizate în 
consilierea 
educațională 

8 2 - - 6 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

- Chestionar on-line 

- Proiect individual la alegerea cursantului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Georgiana FIRESCU – formator 
Daniela CIOBANU – formator 
Cristina Florentina PASCU – formator 
Melania ENACHE – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 
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MODALITĂȚI DE ABORDARE A MANAGEMENTULUI CONFLICTELOR ÎN CLASA DE 
ELEVI 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Cunoaşterea şi transpunerea în practică de către profesor a elementelor 
fundamentale de management al conflictului  pot să devină aspecte 
definitorii ale stilului său  specific de intervenție ameliorativă la nivelul 
clasei sau instituției şcolare. Managementul clasei, ca disciplină din 
sistemului ştiințelor educației, vizează aspectul esențial al muncii 
profesorului; administrarea eficientă, sub semnul valorilor civic-
democratice a activităților specifice sălii de clasă, plecând de la premisa că 
şcoala anticipează şi pregăteşte absolvenții în vederea implicării în viața 
socială, dar şi pentru a reacționa adecvat în rezolvarea conflictelor interne 
unei societăți democratice. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

 
24 ore (8 ore online Meeting, din care 2 ore evaluare+ 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul  programului 

Competențe 
vizate: 

C1: valorificarea conceptelor şi teoriilor specifice managementului 
conflictelor; 
C2: dezvoltarea abilității de adaptare la situații educaționale diverse 
apărute în activitățile manageriale ale profesorului; 
C3: dezvoltarea competențelor manageriale prin însușirea unor strategii 
moderne în gestionarea conflictelor la nivelul clasei de elevi.  

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Managementul 
conflictului 

 
6 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

- 

MODUUL II 
Activitățile 
manageriale 
ale 
profesorului 

 
 
8 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
5 

 
- 

MODULUL III 
Situații 
conflictuale și 
de criză în 
clasa de elevi 

 
 
8 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
5 

- 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 

 
Trimestrele I, II, III, IV ale anului 2021 
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(trimestre ale 
anului bugetar): 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială : chestionar 
Evaluare formativă: observarea curentă, exerciții aplicative 
Evaluare finală: prezentarea unei piese din portofoliul personal 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Carmen Titina POPA - formator 
Victoria Tasi FUGACIU - formator 
Mihaela GHINEA – formator național 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Mihaela GHINEA  
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VIII.2. DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 

 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – STANDARD EUROPEAN ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Inteligența emoțională este unul din cei mai importanți parametri definitorii 
pentru succesul profesional. 
Oamenii definesc succesul în moduri destul de diferite, astfel încât pentru 
unii succesul înseamnă atingerea unor obiective financiare şi profesionale 
sigure, pe când alții tratează succesul din punctul de vedere al impactului 
avut asupra celor din jur fie ei asociații, familie, sau discipoli. Ceea ce îi 
aduce la acelaşi numitor comun deopotrivă pe cei din prima categorie cât şi 
pe ceilalți este însă o serie de trăsături definitorii specifice persoanelor care 
nu concep să renunțe în vreun fel la nişte standarde fixate anterior. 
Programul vizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 
dobândirea de competențe complementare pentru actul educațional, 
răspunzând nevoilor de profesionalizare a cadrelor didactice în raport cu 
cerințele învățământului centrat pe elev. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: gestionarea relațiilor de comunicare în cadrul grupurilor 
şcolare/extraşcolare prin utilizarea adecvată a conceptelor inteligenței 
emoționale; 
C2: utilizarea/operarea conceptelor şi teoriilor inteligenței emoționale în 
actul didactic; 
C3: adoptarea de strategii eficiente care să permită realizarea unui actul 
educațional la standard european. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 
meeting) 

online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Conceptul de 
„inteligență 
emoțională” 
în educație 

7 2 - - 5 - 

MODULUL II 
Rolul 
inteligenței 
emoționale în 
actul 
educațional  

7 2 - - 5 - 

MODULUL III 
Inteligența 
emoțională – 

8 2 - - 6 - 
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exemple de 
bune practici 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I,II,III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin 
observarea curentă a comportamentelor cursanților, completarea de 
chestionare, analiza lucrărilor. 
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului si 
completarea chestionarului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof. dr. Elena COCOȘ - formator 
Prof. Georgiana FIRESCU – formator 
Prof. Daniela CIOBANU – formator 
Prof. Cristina Florentina PASCU – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Carla CRISTOFIR 

 

 

 

ROLUL FAMILIEI ŞI ȘCOLII, ÎN CONTEXTUL PANDEMIC, CÂND COPIII ÎNVAȚĂ 
ONLINE, DE ACASĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Cursul de formare este conceput spre a veni în sprijinul cadrelor didactice 
care se confruntă cu numeroase schimbări cum ar fi şcoala online. E o 
adaptare rapidă la un ritm incert atât pentru părinți, elevi sau profesori, 
care privesc cu îngrijorare către viitor. 
În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile familiei și ale 
școlii, în educația copiilor? 
 Astfel, se justifică prezența acestui curs în oferta CCD Dolj, prin 
intermediul căruia venim în sprijinul tuturor cadrelor didactice  cu câteva 
resurse care  pot ajuta să faceți o tranziție mai ușoară către educația de 
acasă.  
Vom discuta despre cum arată parteneriatul familie-școală, cum pot fi 
copiii susținuți în dezvoltarea lor educațională, afectată de pandemie și ce 
pot face părinții cu ajutorul cadrelor didactice pentru a gestiona cu bine 
perioada. 
Beneficiarii acestui curs vor vedea cât de importantă este păstrarea 
legăturii cu familia şi, totodată, ce bine este să faci parte din diferite  
comunități de profesori, să te ajuți reciproc, pentru o educație online de 
calitate. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 
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Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea capacităților şi atitudinilor de relaționare şi comunicare cu 
cadrele didactice şi familiile elevilor; 
C2: îmbunătățirea capacității de a soluționa problemele specifice 
contextului pandemic; 
C3: dezvoltarea competențelor de comunicare şi relaționare în cadrul 
comunităților de profesori; 
C4: dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor digitale la 
disciplinele predate, pentru a avea educație online de calitate. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Probleme ce 
apar odată cu 
trecerea la 
școala online. 

 
6 

 
2 

 
- 

 
 
- 
 

 
4 

 
- 

MODULUL II 
Parteneriat 
familie-școală-
comunitate  . 

 
4 

 
1 

- 
 
- 
 

 
3 

- 

MODULUL III 
Părinții și 
mediul 
educațional 
online.Moduri 
de colaborare. 

 
6 

 
1 

 
1 

 
 
 
- 
 
 

 
4 

 
- 

MODULUL IV 
Comunitățile 
de profesori, 
în context 
pandemic 

 
6 

 
2 

 
- 

 
 
- 
 

 
4 

 
- 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I,II,III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin 
observarea curentă a comportamentelor cursanților, completarea de 
chestionare, analiza lucrărilor. 
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului și 
completarea chestionarului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof. Carla-Raluca CRISTOFIR - formator județean 
Prof. Gabriela ACHIM - formator județean 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Carla CRISTOFIR 
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EDUCAȚIA RAȚIONAL –EMOTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preșcolar și primar. 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Abordarea actuală a curriculumului în procesul de învățământ duce la 
adaptarea, flexibilitatea proiectării didactice prin utilizarea diferitelor 
principii, strategii în actul educațional, creşte motivația, responsabilizarea 
educabililor pentru învățare pe parcursul întregii vieți, în funcție de 
potențialul fiecăruia, de ritmul, interesele și abilitățile fiecăruia . 
  Cursul de formare vizează cunoaşterea , înțelegerea şi aplicarea regulilor 
pentru părinții care nu sunt pregătiți să se implice în educația copiilor, 
colaborarea cu şcoala şi comunitatea, înregistrând carențe care se reflectă 
în performanțele şcolare şi conduita psihosocială a copiilor.  

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea  competențelor de comunicare şi colaborare în aplicarea 
unei  educații de calitate; 
C2: abilitatea de recunoaştere, exprimare şi gestionare sănătoasă a 
emoțiilor în spațiul clasei; 
C3: consolidarea colaborării între familie şi grădiniță/şcoală în beneficiul 
copilului; 
C4: ascultarea activă în vederea unei relaționări corecte şi eficiente. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Bariere în 
comunicarea 
cu părinții 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL II 
Parteneriatul 
educațional 
şcoală-
familie-
comunitate 

8 1 1 1 5 - 

MODULUL III 
Negocierea 
conflictelor. 
Activități de 
consiliere a 
părinților 

8 2 1 - 5 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 

Trimestrele I, II III ale anului 2021 
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anului bugetar): 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionare. 
Evaluare  formativă: prin fişe de activități, completare chestionare; 
Evaluare finală: prezentarea unei teme/ proiecte din portofoliul realizat 
din tematica parcursa la curs. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof. Nicoleta-Anda CĂPITĂNESCU – formator 
Prof. Mădălina PĂTRAȘCU – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica Ileana CODOBAN 
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VIII.3. PERFECȚIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 
 
 
 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DE SECRETARIAT ÎN UNITĂȚILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Secretari/personal didactic auxiliar cu atribuții de secretariat 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Programul de formare continuă a fost elaborat cu scopul de a răspunde 
modificărilor permanente în ceea ce priveşte legislația muncii şi 
salarizarea personalului din unitățile de învățământ. 
 În contextul actual, activitatea de secretariat din unitățile de 
învățământ a căpătat transformări vizibile, ceea ce impune ca 
personalul cu atribuții în domeniu să fie în permanență instruit în ceea 
ce priveşte modificările legislative şi informațiile/ tehnicile nou 
apărute în domeniu. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea competențelor de comunicare şi relații publice în 

activitățile de secretariat; 

C2:  abilitarea personalului în vederea completării corecte a actelor de 

studii şi a documentelor şcolare;  

C3: actualizarea cunoştințelor în domeniu şi aplicarea legislației privind 
încadrarea şi salarizarea personalului din învățământul preuniversitar. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic 
Total 
ore 

 

Teorie 
Aplicații 

 
Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Comunicare şi 
relații publice 
în activitățile 
de secretariat  

6 1 1 - 4 

 
 
- 

MODULUL II 
Completarea 
actelor de 
studii şi a 
documentelor 
şcolare 

6 2 - - 4 - 

MODULUL III 
Cunoaşterea şi 
aplicarea 
legislației 

10 2 1 1 6 - 
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privind 
încadrarea şi 
salarizarea 
personalului 
din 
învățământul 
preuniversitar. 
Discuții şi 
studii de caz 
pe marginea 
legislației 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele II, II, IV ale anuui 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionare 
Evaluare formativă: activități interactive. 
Evaluarea finală: susținerea unei teme din portofoliu  

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Economist Aurelia ILIUȚĂ- Economist I.S.J.Dolj 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 

 
 
 

ORGANIZAREA CONTABILITATII IN INSTITUTIILE DE ADMINISTRATIE PUBLICA 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Administratori financiari, personal didactic auxiliari 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Cursul îşi propune formarea continuă  a administratorilor financiari, 
administratorilor de patrimoniu si casieri din perspectiva descentralizării 
financiare a învățământului preuniversitar, în condițiile în care educația 
din Romania a fost circumscrisă Legii Calității. 
Necesitatea cunoașterii noului cadru legal, instituțional și financiar și a 
impactului schimbărilor generate de inovațiile promovate în sistem impun 
actualizarea formării continue a administratorilor financiari, 
administratorilor de patrimoniu,casierilor şi îmbunătățirea competențelor 
şi a cunoştințelor acestora. 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: C1: cunoaşterea şi respectarea legislației in domeniul financiar-contabil; 
C2: organizarea, desfășurarea și evaluarea activității din punct de vedere 
al managementului financiar și al contabilității de angajament;   
C3: formarea şi dezvoltarea competențelor de a folosi rezultatele 
evaluării complexe în elaborarea, aplicarea şi evaluarea unor proiectări 
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bugetare eficiente;  
C4: organizarea managementului economico-financiar şi  administrativ 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 
meeting) online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Managementul 
financiar 
contabil 

4 1 - 1 2 - 

MODULUL II 
Structura 
bugetului. 
Continutul 
sectiunii de 
functionare: 
venituri si 
cheltuieli 

6 2 - - 4 - 

MODULUL III 
Raportare 
FOREXEBUG 

6 1 1 - 4 - 

MODULUL IV 
Raportare, 
monitorizare si 
executia 
bugetara 

6 2 - - 4 - 

EVALUARE 2 - - - 2 - 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele II, II, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionare 
Evaluare formativă: activități interactive, aplicații practice. 
Evaluarea finală se realizează prin susținerea unei teme din portofoliu . 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Daniela SURUGIU – Administrator financiar C.C.D. Dolj, formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 
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VIII.4. EDUCAȚIE NONFORMALĂ 
 

EDUCAȚIA NONFORMALĂ – CONTEXT EDUCAȚIONAL PENTRU FORMAREA 
COMPETENȚELOR CHEIE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Învățarea pe tot parcursul vieții a fost considerată un element cheie al 
strategiei de a transforma Europa în „cea mai competitivă şi dinamică 
economie din lume bazată pe cunoaştere” până în anul 2010 - sintagmă 
preacunoscută ca obiectiv principal al Strategiei Lisabona (din martie 2000, 
revizuită ulterior).  
În acest program de formare, vor fi vizate două perspective asupra educației: 
una, care face referire la etapele de educație şi formare (cicluri sau stadii), 
iar a doua, care pune accentul pe cele trei tipuri complementare de 
educație: formală, nonformală şi informală. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

 
24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul  programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea atitudinii proactive învățării; 
C2: dezvoltarea abilităților de a aprecia importanța exprimării creative a 
ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii; 
C3: implicarea în mod activ și democratic în soluționarea situațiilor de caz, 
utilizând metode nonformale. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 
meeting) online 

meeting 
online online 

meeting 
onlin

e 

MODULUL I 

Educația 

nonformală și 

învățarea  pe 

tot parcursul 

 vieții

8 1 1 1 5 - 

MODULUL II 
Competențele 
cheie – pentru 
o învățare 
durabilă 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL III 
Metode 
nonformale de 
lucru cu copii 
și tineri 

8 1 1 1 5 - 
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EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

 
Trimestrele I, II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă: observarea continuă; teme la finalul fiecărui modul  
Evaluare finală: prezentarea/aplicarea unei metode de educație 
nonformală. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Mihaela GHINEA – formator  
Marlena MELINESCU – formator  

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Mihaela GHINEA  
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IX. PROGRAME LA RECOMANDAREA M.E.C. 
 

 

 

IX.1. DEZVOLTARE COMPETENȚE DE BAZĂ CADRE DIDACTICE 
 

 

NORME DE CONDUITĂ MORALĂ, ETICĂ ŞI DE INTEGRITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personal didactic şi didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

În contextul eforturilor României de prevenire și combatere a corupției din 
ultimii ani, dar și al necesității adecvării acestor eforturi în vederea adoptării 
unei abordări bine planificate și sustenabile pe termen mediu și lung în 
domeniul prevenirii corupției, rolul sectorului educațional se conturează a fi 
unul fundamental pentru asigurarea succesului acestor demersuri.  
 Începând cu anul 2007, în paralel cu aderarea României la Uniunea 
Europeană, Comisia Europeană a instituit Mecanismul de Cooperare și 
Verificare, mecanism ce vizează monitorizarea progreselor realizate de 
România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în 
domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupției și care 
se materializează prin publicarea periodică a unor rapoarte de progres. 
Inițiativele aferente sectorului educațional se încadrează în Condiționalitatea 
4 - Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a 
corupţiei, în special în cadrul administrației locale și au menționat pozitiv 
până în prezent unele inițiative și proiecte ale Ministerului Educației în 
domeniul prevenirii corupției. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: creşterea gradului de informare a personalului şcolii cu privire la 
consecințele actelor de corupție; 
C2: promovarea responsabilității morale, civice, sociale şi profesionale a 
personalului implicat în sistemul educațional; 
C3: asigurarea vizibilității şi accesibilității deciziilor, cu informarea şi 
coparticiparea societății civile; 
C4: identificarea situațiilor care constituie abateri disciplinare în învățământ; 
C5: declanşarea şi parcurgerea corectă a etapelor procedurale în cazul 
abaterilor disciplinare; 
C6: dezvoltarea si implementarea de strategii anticorupție la nivel local. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 6 2 - - 4 - 
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Politici publice şi 
legislație  
Funcționarea 
organizațiilor 
şcolare.  
Legislație (cadru 
juridic) 

MODULUL II 
Codul de Etică şi 
Deontologie 
profesională. 
Norme de aplicare 
a codului de etică 
şi deontologie 
profesională 
Domeniul de 
aplicare  
Obiectivele 
Codului 
Valorile şi 
principiile eticii 
profesionale 
Respectarea sau 
încălcarea eticii 
profesionale 
Încălcări ale 
normelor de 
conduită 

5 1 - - 3 - 

MODULUL III 
Corupția în 
organizațiile 
şcolare 

4 1 - - 3 - 

MODULUL IV 
Răspunderea 
disciplinară în 
învățământ 
Premise.  
Abaterea 
disciplinară 
Declanşarea 
procedurii de 
sancționare 
Comisia de 
cercetare a 
prezumtivelor 
abateri 
disciplinare 
Sancționarea şi 
decizia de 
sancționare. 
Contestații 

7 2 - - 5 - 
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EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar Google Forms  
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online 
meeting 
Evaluare finală: proiect/temă (prelegere/PPT), prezentând cazuri concrete 
din unitățile şcolare unde îşi desfăşoară activitatea. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Alexandrina NĂSTASE – formator național 
Ştefan VASILE – formator național 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA 

 

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau geografie  

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Geografia ajută elevii la cunoașterea spațiului de viață propriu şi la 
capacitatea de a-l respecta pe al altora, la lupta împotriva unor prejudecăți 
despre lumea în care trăim, în continuă schimbare. 
 Dezvoltă spiritul de observație, curiozitatea ştiințifică, virtuți ca toleranța şi 
spiritul civic, pregătirea pentru acțiuni cotidiene: să călătorească, să fie 
cetățean responsabil, să înțeleagă informațiile din mass-media, deprinderi 
atât intelectuale cât şi practice. 
Conținuturile abordate facilitează învățarea unor tehnici utile: citirea unei 
fotografii, a unor grafice matematice, a computerului etc. 
Numărul mare de copii care participă la concursurile școlare de geografie, în 
condițiile unui număr mic de ore de studiu săptămânal al disciplinei, necesită 
o bună pregătire metodică a cadrelor didactice și în specialitate. 
 În contextul actual, al creșterii exigențelor școlare, elevii au nevoie de o 
îndrumare competentă și eficientă în procesul de pregătire la disciplina 
geografie.  
Cursul de față vine în ajutorul elevilor, prin intermediul profesorilor lor, 
ajutându-i să-și selecteze conținuturile, să-și formeze competențele evaluate, 
să-și elaboreze corect și complet răspunsurile, să crească randamentul 
învățării folosind resurse de timp reduse, asigurând astfel rezultate bune și 
foarte bune la evaluări. 

Durata 
(număr total 
de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare -16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 
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Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: competențe de corelare a conținuturilor geografice cu programa școlară, 
programele concursurilor/examenelor școlare; 

C2: competențe specifice legate de utilizarea diferitelor metode tradiționale și 
moderne de evaluare în vederea creșterii performanțelor; 
C3: competențe de elaborare corectă a baremelor; 
C4: dezvoltarea disponibilității de lucru cu elevii, pentru creşterea 
randamentului şcolar şi obținerea unui învățământ de calitate; 
C5: utilizarea tehnologiei IT în procesul de evaluare și autoevaluare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Competențe/abili
tăți  de elaborare 
a răspunsurilor. 

4 1 - - 3 - 

MODULUL II 
Relația evaluare 
curentă – 
concursuri/exam
ene școlare. 

6 1 - 1 4 - 

MODULUL III 
 Evaluarea 
rezultatelor 
învățării la 
disciplina  
geografie. 

6 1 - 1 4 - 

MODULUL IV 
Strategii, 
mijloace şi forme 
de 
selectare/realiza
re a 
conținuturilor  
activităților 
geografice. 

6 1 1 - 4 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele II, III ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială privind cunoaşterea şi aplicarea conceptelor specifice prin 
observarea sistematică a cursanților. 
Evaluare formativă, pe parcursul programului de formare prin observarea 
sistematică, analiza produselor activității. 
Evaluare sumativă – prin crearea și prezentarea unor proiecte individuale şi 
de grup compatibile cu tematica parcursă în cadrul cursului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori Prof. Maria CIOBANU – formator de formatori 
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(nivelul de 
pregătire): 

Prof. Gabriela GICĂ – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica Ileana CODOBAN 
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IX.2. PROGRAME DE FORMARE ÎN DOMENIUL ABILITĂRII CURRICULARE 
 

 

DEZVOLTAREA COMPETENȚENȚELOR ÎN RELAȚIE CU PROFILUL DE FORMARE A 
ABSOLVENTULUI 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Prezentul program de formare continuă se adresează cadrelor didactice 
din învățământul preuniversitar. În centrul cursului sunt conceptele 
”competențe-cheie” și ”profilul de formare” a absolventului de la 
diferite niveluri de dezvoltare. Fiind un curs de abilitare curriculară, 
activitățile teoretice și practice urmăresc conștientizarea rolului setului 
competențelor-cheie în realizarea profilului de formare. Activitățile 
practic-aplicative corelează componentele programei școlare cu cele 
opt competențe cheie. Cursul oferă cadrelor didactice posibilitatea de 
identificare a principalelor modificări ale curriculumului precum şi a 
aspectelor de stabilitate şi aprofundarea strategiilor de implementare. 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: C1: identificarea tendințelor de adecvare a sistemelor de educație și 
formare la societatea cunoașterii, din perspectiva achiziției 
competențelor-cheie; 
C2: compararea documentelor curriculare specifice noului curriculum 
național în relație cu profilul de formare a absolventului; 
C3: identificarea reperelor de realizare a proiectării unui demers 
didactic care conduce la experiențe de învățare semnificative. 

Planificarea 
modulelor tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 
meeting) 

online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Clarificări 
conceptuale 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL II 
Profilul de 
formare a 
absolventului în 
învățământul 
preuniversitar 

6 2 0,5 0,5 3 - 

MODULUL III 
Relația 
competență-
cheie –
competență 
generală – 
competența 

10 1 0,5 0,5 8 - 
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specifică 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II – an bugetar 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluarea continuă: prin observare sistematică 
Evaluarea finală: prezentarea portofoliului de evaluare 
finală/chestionar 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Ana CIOABĂ – formator județean 
Prof. Irina Simona PETRE – formator județean 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Camelia BĂLAN 

 

 

 

ABILITAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU ELABORAREA DE MATERIALE DE 
PREDARE, ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE PENTRU PROGRAMUL ”A DOUA ȘANSĂ” – 

ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar și unitățile conexe din 
județul Dolj  

Justificare(necesit
ate, utilitate): 

 Cursul de formare este conceput spre a veni în sprijinul cadrelor 
didactice care sunt implicate sau vor să se implice în elaborarea de 
materiale de predare-învățare-evaluare pentru programul ”A doua 
șansă”(ADȘ). 
Beneficiarii acestui tip de program (ADȘ) sunt tineri şi adulți din județul 
Dolj, care au părăsit timpuriu şcoala și care prin participarea la 
programul “A doua şansă” pentru învățământ secundar inferior, pot 
finaliza învățământul obligatoriu și astfel, au șanse crescute de ocupare 
și integrare durabilă pe piața muncii. 
Având la bază metodologia de lucru în programul ”A doua șansă”, cursul 
de formare propus încurajează cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar să participe la acest program, să-l promoveze în școli și în 
comunități, contribuind astfel la reducerea analfabetismului și la 
reintegrarea socială a persoanelor participante. 
Materialele educaționale de predare-învățare-evaluare vor contribui la 
facilitarea procesului educațional pentru persoanele care au părăsit 
timpuriu școala, în vederea incluziunii sociale pe termen lung. 
Justificarea și necesitatea avizării unui astfel de curs de formare și 
introducerea acestuia în oferta de formare continuă a C.C.D. Dolj  se 
conturează atât în raport cu situația generală a abandonului școlar în 
România, cât și cu imposibilitatea obținerii unei calificări/a unui loc de 
muncă bine plătit pentru tinerii și adulții care nu au finalizat 
învățământul obligatoriu. 
Nesoluționarea la timp a acestor probleme identificate ar avea 
consecințe grave atât la nivel individual, cât și la nivelul unei generații 
și națiuni, creând un cerc vicios în care elevii abandonează sistemul de 
învățământ obligatoriu. Ei devin tineri care nu pot beneficia de 
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calificare în vederea obținerii unor locuri de muncă decent plătite, fiind 
angajați pe posturi sub-calificate sau fiind implicați în activități de tip 
sezonier, slab remunerate, care uneori nu le satisfac nici nevoile 
primare. La rândul lor, aceștia devin adulți și întemeind o familie, 
există riscul să contribuie la perpetuarea acestui cerc vicios, formând o 
nouă generație care este expusă aceluiași risc de a nu finaliza 
învățământul obligatoriu și care va manifesta aceleași nevoi. 
Prin urmare, scopul acestui curs de formare continuă, prin modulele 
sale, este acela de a răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice 
care doresc să predea în programul amintit și urmărește dezvoltarea 
competențelor profesionale ale acestora, prin implicarea în elaborarea 
materialelor educaționale specifice, pentru adaptarea procesului de 
predare, învățare și evaluare la nevoile persoanelor vulnerabile care au 
depășit vârsta școlară. 

Durata 
(număr total de ore 
de formare): 

32 ore (10 online meeting + 20 online + 2 evaluare online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculum-ul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: cunoașterea și aplicarea metodologiei ADȘ, a ghidurilor, planurilor 
cadru și a programelor pe discipline ADȘ; 
C2: îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 
preuniversitar în vederea promovării unei școli incluzive și a unor 
servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor; 
C3: dezvoltarea competențelor necesare cadrelor didactice în 
elaborarea și proiectarea de  materiale educaționale specifice predării-
învățării-evaluării în cadrul programului ”A două șansă”; 
C4: aplicarea, în lucrul cu tinerii și adulții participanți la programul ADȘ, 
a unor strategii de formare specifice educației adulților; 
C5: dezvoltarea competențelor cadrelor didactice necesare elaborării 
de materiale pentru sesiunile de evaluare a competențelor dobândite 
anterior/pe parcursul programului, de către participanții la programul 
ADȘ; 
C6: dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor TIC 
(aplicații digitale) la disciplinele predate în cadrul programului ADȘ, 
competențe care permit abordarea interdisciplinară a conținuturilor 
învățării. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 
meeting) 

online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Legislație 
specifică 
programului ”A 
doua șansă” 

- Caracteristici 
curriculum 
elaborat pentru 
educația de bază 
și pregătirea 

6 2 - - 4 - 



                                

Casa Corpului Didactic Dolj, 2020 - 2021 | 103 

 

profesională 
- Metode și 
strategii de 
formare specifice 
educației adulților 

MODULUL II  
Curriculum 
adaptat pentru 
programul ADȘ - 
învățământul 
secundar inferior 
- Elaborarea de 
materiale de 
predare-învățare 
specifice fiecărei 
discipline din 
programele 
școlare pentru 
programul ”A doua 
șansă” 
- Elaborarea de 
materiale 
educaționale 
pentru predarea 
disciplinelor 
opționale  inter- și 
transdisciplinare 
prevăzute în anul 
IV de studiu(CDȘ) 

12 1 - 3 8 - 

 MODULUL III 
Evaluarea în 
cadrul 
Programului "A 
doua șansă" 
pentru 
învățământul 
secundar inferior 
- Forme de 
evaluare utilizate 
în ADȘ 
- Conceperea  
probelor de 
evaluare de 
modul, pe baza 
standardelor de 
performanță 
specifice fiecărei 
discipline 

12 1 - 3 8 - 

EVALUARE  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 

Trimestrele I, II, III, IV ale anului bugetar 2021 
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(trimestre ale 
anului bugetar): 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: Chestionar Google Forms – ADȘ 
Evaluare formativă: Aplicații practice – elaborare de materiale 
educaționale de predare - învățare – evaluare pentru programul ”A doua 
șansă”, învățământ secundar inferior 
Evaluare finală:  Selectarea unei teme dintre cele două propuse: 
Tema 1: Proiectarea unei unități de învățare. 
Tema 2: Elaborarea unei activități de învățare. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Aurelia-Camelia BĂLAN - formator național 
Mihaela-Alina CIUCĂ - formator național 
Rodica-Ileana CODOBAN - formator național 
Adriana-Laura RADU - formator 
Claudia-Lucia VIDA - formator național 
Nicoleta-Cristina SÂMCEA - formator județean 
Liana-Mădălina-Adriana CRĂCIUNOIU-DUȚĂ – formator 
Mihaela GHINEA - formator 
Delia GÎDĂR - formator național 
Carla-Raluca CRISTOFIR - formator județean 
Ana-Cristina MANEA 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist VASILE Ștefan 
Profesor metodist Camelia BĂLAN 

 

 

ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU PROFESORII CARE PREDAU LA GIMNAZIU 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice care predau la gimnaziu 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Noua Programă școlară pentru disciplinele predate în gimnaziu  impune 
o abordare interdisciplinară și transdisciplinară a conținuturilor 
transmise. Potențialul formativ al metodelor alternative de predare-
evaluare susține individualizarea actului educațional prin sprijin acordat 
elevului, valorificând astfel aptitudinile, aspirațiile, interesul și 
posibilitățile pe care le are. Cunoaşterea şi aplicarea corectă a noilor 
cerințe curriculare, deşablonizarea practicilor educative prin 
excluziunea modelului unic şi cultivarea capacității de selecție, a 
inovației personale va duce la evitarea disfuncțiilor ce pot apărea în 
secvențele de predare-evaluare şi notare a performanțelor educaților. 
Conceptul de ”școala secolului XXI-școala prietenoasă” presupune 
crearea unui mediu atractiv, care să implice conștient elevii în procesul 
de predare-învățare-evaluare. 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: C1: cunoașterea și aplicarea strategiilor didactice recomandate de noua 
programă școlară pentru disciplinele de gimnaziu; 
C2: dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative; 
C3: capacitatea de a utiliza și compara metodele, tehnicile şi 
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instrumentele de predare-evaluare tradiționale şi complementare din 
perspectiva oportunităților şi a limitelor; 
C4: abilitatea de predare interdisciplinară în vederea dobândirii de 
către elevi a competențelor cheie prevăzute de noua programă școlară; 
C5: gestionarea bugetului de timp personal al elevilor alocat învățării. 

Planificarea 
modulelor tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 
meeting) 

online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Concepte 
fundamenta
le de 
abordare 
interdiscipli
nară și 
transdiscipli
nară a 
tuturor 
disciplinelor 
în gimnaziu 

5 1 1 1 2 - 

MODULUL II 
Curriculum 
național. 
Didactica 
specialități. 
Strategii 
didactice 
inovative 

7 1 2 1 3 - 

MODULUL 
III 
Metode și 
tehnici de 
predare - 
evaluare 
alternative. 

6 1 1 1 2 - 

MODULUL 
IV 
Disfuncții 
ale predării-
evaluării 
didactice şi 
modalități 
de limitare 
a acestora 

4 1 - 1 2 - 

EVALUARE  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV  ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 

Chestionar, activități practice, portofoliu 
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cursanților: 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof. Leontina-Monica SUNĂ - formator 
Prof. Ștefan VASILE -  formator național 
Prof. Carla CRISTOFIR - formator județean 
Prof. Claudia-Lucia VIDA - formator județean 
Prof. Camelia BĂLAN - formator național 
Prof. Rodica CODOBAN - formator național 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

 

FORMAREA COMPETENȚELOR PRIN PEDAGOGIA DIGITALĂ ȘI STAREA DE BINE ÎN 
PROGRAMUL SCOALA DUPĂ ȘCOALĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Profesori pentru învățământul preşcolar, primar, gimnazial  şi liceal 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

1. ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare a 
Programului „Școala după școală”, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5349/2011 În conformitate cu 
prevederile art. 58 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu 
modificările ulterioare, în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 secțiunea a 
15-a  
2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 
2- (1) Programul „Școala după școală”, denumit în continuare Programul SDS, 
este un program complementar programului școlar obligatoriu care, prin 
modalități integrate de sprijin, are ca scop prevenirea abandonului școlar și a 
părăsirii timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea 
remedială, accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de 
timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și menținerea 
elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în 
medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant.” 2. La 
articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(2) 
Oferta de Program SDS este proiectată astfel încât să răspundă nevoilor 
tuturor elevilor și, cu prioritate, nevoilor elevilor aparținând grupurilor 
dezavantajate. (3) Organizarea programului se face pe baza unui regulament 
intern de organizare a Programului SDS, elaborat de fiecare unitate de 
învățământ, denumit, în continuare, regulament intern de organizare.” 
    3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 6 - (1) În 
învățământul primar, Programul SDS cuprinde activități de educație, 
complementare activității didactice, care se corelează cu activități de 
susținere și de dezvoltare personală a elevilor. (2) Activitățile de educație, 
complementare activității didactice, cuprind următoarele tipuri de 
intervenții: a) supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor; b) recuperare 
pentru elevii cu dificultăți cognitive. (3) Activitățile de susținere și de 
dezvoltare personală a elevilor, cuprind următoarele tipuri de intervenții: a) 
recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburări de limbaj prin 
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activități remediale, consiliere, alte activități specifice; b) activități de 
dezvoltare pentru elevii capabili de performanță; c) activități de încurajare a 
lecturii independente; d) autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de 
dezvoltare emoțională și socială; e) activități practic-aplicative pe diferite 
domenii (arte,științe, tehnologii, sport etc.); f) proiecte tematice, propuse de 
către elevi sau părinți, cadre didactice etc.; g) activități fizice și mișcare; h) 
drumeții/excursii/vizionări de spectacole și altele asemenea. (4) Fiecare 
unitate de învățământ, în funcție de grupul-țintă, constituie module de 
pachete de activități din activitățile menționate la alin. (3) sau prin 
combinarea activităților menționate la alin. (3) cu cele de la alin. (2). 
Modificările intervenite în structura modulelor de pachete de activități se 
aduc la cunoștința părinților.” 
     4. În anii şcolari trecuți acest program a fost aplicat în şcoli din județ. 
Interesul pentru teme s-a manifestat în rândul cadrelor didactice. Noua 
pedagogie digitală impune cunoașterea a noi metode de aplicare. 
Cărțile de specialitate, culegerile, ghidurile pe această temă sunt puține, iar 
unele chiar inaccesibile, urmând a fi publicate de către instituțiile 
coordonatoare. 
  Prin urmare, considerăm că se impune o popularizare mai largă şi o abordare 
la obiect în privința acestui aspect. 
Astfel, cursul îşi propune:  
- Să vină în sprijinul cadrelor din învățământul preprimar, primar şi secundar 
care doresc să cunoască şi să aplice informațiile referitoare la programul 
„Şcoală după şcoală”, să coreleze activitățile de la clasă cu cele din program, 
formând competențele din programa școlară printr-o stare de bine, atât a 
profesorilor, cât și a elevilor. 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului competente vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul 
programului) 

Competențe 
vizate: 

C1: cunoașterea și formarea competențelor cheie folosind pedagogia digitală, 
lucrul in echipa și starea de bine în Programul SDS. Introducerea elementelor 
de antreprenoriat în pachetele de activități; 
C2: folosirea ideilor şi soluțiilor care vin de la echipa de proiect; stimularea 
producerii de idei şi soluții creative care să fie subordonate utilului;  
C3: posibilitatea de a schimba şi restructura în funcție de cerințele şi nevoile 
procesului de învățare, existența pachetelor educaționale şi a modulelor; 
C4: capacitatea profesorului de a-și adapta demersul didactic cerințelor 
pedagogiei digitale și abordarea lecțiilor din perspectiva acțională, 
determinată de nevoia de schimbare, căutarea de soluții şi spontaneitate în 
actul proiectării şi cel didactic, întreținând starea de bine în școală; 
C5: accesarea informațiilor în mod eficient şi eficace, evaluarea informațiilor 
în mod critic şi competent şi utilizarea informațiilor cu precizie şi în mod 
creativ pentru situația sau problema în cauză.  

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 2 1 - 1 - - 
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1 Introducere. 
Prezentare 
Prezentarea 
agendei 

MODULUL I 
2.Competențe 
3.Cadrul 
legislativ 
4.Prezentarea 
metodologiei 
 

4 - 2 - 2 - 

MODULUL II 
Elementele 
programului 
(echipa, 
strategia, 
locația,fișa de 
avizare, 
contracte) 

5 1 1 1 2 - 

MODULUL III 
1.Stagiul de 
lucru1 
Modul cum se 
implementează 
prin pedagogia 
digitala și 
„starea de 
bine” 

5 1 - 1 3 - 

MODULUL III 
2.Stagiul de 
lucru 2 
Produse de 
pachete 
de activități 
lucrate la curs 

6 - 1,5  4,5 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV  ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială privind cunoașterea conceptelor 
Evaluare formativă prin observare sistematică, evaluare de produse lucrate 
online, cu aplicații digitale 
Evaluare sumativă online 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Diana ASPROIU – formator național 
 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 
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COMPETENȚE CENTRATE PE NOILE PROGRAME ȘCOLARE PENTRU LIMBI 
MODERNE LA CLASELE a V –a și a VI- a 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cursul se adresează profesorilor de limbi moderne care doresc să fie la 
curent cu modificările din noile programe școlare pentru clasele a V-a și 
a VI-a. De asemenea, cursul își propune să familiarizeze profesorii cu 
adaptarea planificărilor și lecțiilor la noile programe. 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Cursul își propune să formeze cadrelor didactice de limbi moderne 
instrumente de lucru (planificări și modele de activități) care să fie 
utilizate în cadrul orelor de curs. 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: C1: familiarizarea cu noile programe școlare pentru limbi moderne; 
C2: crearea unor instrumente de lucru pentru toți profesorii de limbi 
moderne; 
C3: crearea unor modele de planificări pentru clasa a V-a și a VI-a. 

Planificarea 
modulelor tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Introducere 
în noile 
programe 
pentru limbi 
moderne 

6 1 1 1 3 - 

Aplicarea 
competențe
lor în cadrul 
orelor de 
curs 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL II 
Utilizarea 
noilor 
programe 
şcolare în 
proiectarea 
didactică 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL 
III 
Calibrarea 
testelor 
inițiale cu 
programa 
școlară 
pentru 

4 1 1 1 1 - 
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clasele V-VI 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

 Evaluare inițială pornind de la comparația dintre vechea și noua 
programă 
Evaluare formativă: pe parcursul programului de formare 
Evaluare sumativă – prin crearea unor instrumente de lucru utilizabile 
la clasă și în proiectarea didactică 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Prof. Adriana Emanuela SĂLCEANU - formator  
Prof. dr. Oana Lavinia ZAHARIE – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

DEZBATERE, ORATORIE ȘI RETORICĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar  

Justificare 
(necesitate, utilitate): 

Ceea ce caracterizează, în general, învățarea umană este explorarea 
vie și selectivă a situațiilor, cu posibilitatea de a elabora forme noi 
de adaptare, precum si intenția deliberată a individului de a învăța. 
Dezbaterile academice, indiferent de formatul ales, oferă un cadru 
optim pentru realizarea eficientă a procesului de învățare:  
- răspund nevoilor și intenției deliberate de a învăța prin 

posibilitatea de a selecta moțiunile supuse dezbaterii; 
- asigură elementul de neprevăzut prin confruntarea unor poziții 

argumentative diferite; 
- stimulează permanent discernământul și gândirea critică prin 

accentul pus pe relevanța argumentelor/contraargumentelor; 
- asigură un grad înalt de interactivitate și de motivație în direcția 

autodepășirii datorită caracterului competițional. 
În altă ordine de idei, în anul 2011, MECTS a acreditat opționalul 
„Dezbatere, oratorie și retorică” și tot din același an organizează, 
împreună cu ARDOR România, Concursul Național „Tinerii Dezbat”, 
concurs devenit olimpiadă școlară (începând cu anul școlar 2017-
2018). 
Nu în ultimul rând, trebuie menționat numărul semnificativ de 
concursuri de dezbateri și interesul sporit față de acestea în rândul 
adolescenților (există cluburi de dezbateri afiliate ARDOR în Craiova, 
iar probele de Oratorie și Dezbateri apar și în calendarul Competiției 
Tinereții). 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: selectarea și prelucrarea conținuturilor în vederea accesibilizării 
informației; 
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C2:  exersarea gândirii critice; 
C3: proiectarea, conducerea și realizarea procesului de a organiza o 
dezbatere; 
C4:  manifestarea capacității de a folosi dezbaterea ca metodă didactică 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Formatul World 
Schools. 
Moțiunea 

3 1 - 1 1 - 

MODULUL II 
Argumentare/Con
traargumentare. 
Modelul ARDEI 

4 1 - 1 2 - 

MODULUL III 
Rolurile 
vorbitorilor 

4 - 1 1 2 - 

MODULUL IV 
Construcția de 
caz 

4 1 - 1 2 - 

MODULUL V 
Elemente de 
arbitraj 

4 - 1 - 3  

MODULUL VI 
Etica în 
dezbateri. 
Activitatea de 
club. 

3 1 - - 2 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV  ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluarea se va realiza pe parcursul derulării programului prin observarea 
curentă a comportamentelor cursanților,  fişa de evaluare, completarea de 
chestionare, auto/interevaluare, portofoliul. 
Portofoliul individual al cursantului va fi construit pe durata cursului, cu 
asistența formatorului.  

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Ani DRĂGHICI – formator național  
Cătălin POPA – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 
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FORMAREA CADRELOR DIDACTICE CARE FAC PARTE DIN COMISIA JUDEȚEANĂ DE 
ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBELOR PRACTICE/ORALE ÎN PROFILUL 

POSTULUI ȘI A INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice, metodiști I.S.J. 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Cursul este organizat la solicitarea M.E.N. nr. 1852/DGMP/08.08.2017 și este 
necesar și util pentru dezvoltarea competențelor profesional – științifice ale 
profesorului metodist/cadrului didactic care face parte din Comisia județeană 
de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a 
inspecțiilor speciale la clasă, conform prevederilor Anexei la Metodologia-
cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 
preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5739/2016, cu modificările 
ulterioare. 

Durata 
(număr total 
de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: familiarizarea cu legislația în vigoare referitoare la mobilitatea 
personalului didactic din învățământul preuniversitar; 
C2: întocmirea procesului verbal și completarea fișelor de evaluare la 
inspecțiile în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă; 
C3: actualizarea terminologiei specifice didacticii specialității la care se 
efectuează inspecția ; 
C4: identificarea principalelor tipuri de lecție utilizate în timpul desfășurării 
probelor practice/orale în profilul postului; 
C5: identificarea principalelor etape în proiectarea unei lecții. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Prelucrarea 
legislației aferente 
mobilității 
personalului 
didactic 

5 1 1 1 2 - 

MODULUL II 
Procesul verbal. 
Fișa de evaluare 

5 1 1 1 2 - 

MODULUL III 
Strategii didactice 
(resurse 
procedurale, 
resurse materiale, 
forme de 
organizare) 

6 1 1 1 3 - 
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MODULUL IV 
Tipuri de lecție. 
Forme de evaluare 

6 1 1 1 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Portofoliul 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof. Camelia BĂLAN – metodist C.C.D. Dolj, certificat formator 
Prof. Rodica CODOBAN – metodist C.C.D. Dolj, certificat formator 
Prof. Carla CRISTOFIR – metodist C.C.D. Dolj, certificat formator 
Prof. Claudia VIDA – metodist C.C.D. Dolj, certificat formator 
Prof. VASILE Ștefan – metodist Casa Corpului Didactic Dolj, formator, 
certificat formator  
Prof. Irina VÎNTURIȘ - inspector pentru dezvoltarea resursei umane, formator, 
certificat formator 
Prof. CIORBAGIU NAON Diana-Maria - inspector școlar Biologie, formator, 
certificat formator 
Prof. Alina DUMITRU - inspector școlar Limba și literatura română, certificat 
formator 
Prof. Anca PRICINĂ - inspector școlar Limba și literatura română, certificat 
formator 
Prof. Adriana SĂLCEANU - inspector școlar Limba franceză, germană, 
italiană, certificat formator 
Prof. dr. Oana Lavinia ZAHARIE - inspector școlar Limba engleză, certificat 
formator 
Prof. Alin VANCEA - inspector școlar Educație fizică și sport, certificat 
formator 
Prof. Nicoleta LIȚOIU - inspector școlar Chimie, certificat formator 
Prof. Anca BĂRBULESCU - inspector școlar Fizică, certificat formator 
Prof. Monica TĂNASIE - inspector școlar Arte, certificat formator 
Prof. Mihaela GHINEA - inspector școlar Învățământ primar, certificat 
formator 
Prof. Coca TANCIU - inspector școlar Învățământ primar, certificat formator 
Prof. Zoia CICIU - inspector școlar Învățământ preprimar și Educație 
timpurie, certificat formator 
Prof. Simona CIULU - inspector școlar Tehnice, certificat formator 
Prof. Cristina UNGUREANU – inspector școlar Matematică, certificat formator 
Prof. Irina MILOTINESCU - inspector școlar Istorie, certificat formator 
Prof. Maria CIOBANU - inspector școlar Geografie, certificat formator  
Prof. Marilena DUMITRESCU - inspector școlar Socio-Umane, certificat 
formator 
Prof. Roxana TÎMPLARU - inspector școlar Informatică, certificat formator 
Prof. Iuliana GHEORGHE – inspector școlar Religie, certificat formator 

Coordonatoru
l programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 
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ISTORIA ȘI TRADIȚIA RROMILOR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personal din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Având în vedere o serie de documente naționale și internaționale, care solicită 
intervenția eficientă a personalului autorizat în ceea ce privește abordarea 
didactică în unitățile de învățământ în cazul grupurilor de dezavantajate, 
grupurile de copii și elevi rromi constituind criteriul prioritar de evaluare și 
monitorizare a politicilor educaționale românești la nivel internațional, 
național și regional, prin raportările periodice solicitate  de diverse organisme, 
structuri și organizații interguvernamentale, guvernamentale, 
nonguvernamentale. 
Măsura 3.3 din ”Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor 
români aparținând minorității rrome pentru perioada 2015 – 2020” în care se 
prevede ”Implicarea CCD-urilor în susținerea non-discriminării, a egalității de 
șanse, multiculturalității, interculturalității și educației inclusive, prin 
organizarea de cursuri în domeniul romanipenului educațional (ansamblul de 
cutume și valori fundamentale ale rromilor), a cursurilor privind diversitatea 
sub toate aspectele ei etc., la nivel județean, local/unitate de învățământ cu 
elevi rromi (minim 15%), cât și  din perspective utilizării setului de măsuri ce 
privesc educația incluzivă, atitudinile și valorile nondiscriminatorii, 
nonsegregaționiste, ale alterității și interculturalității ș.a.” 
Necesitatea înțelegerii trecutului şi tradițiilor comunității etnice rromani. 
Acestea promovează valori morale şi civice prin intermediul cărora se 
construieşte identitatea şi se promovează dialogul intercultural. 
Formarea continua a cadrelor didactice care predau în şcolile cu pondere mare 
a copiilor rromi (în vederea adaptării metodelor de predare-învățare, 
metodelor incluzive, interactive). 

Durata 
(număr total 
de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1:  dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice de a utiliza 
metode didactice interactive, de a contribui la formarea și dezvoltarea 
capacității de învățare a limbii rromani; 
C2: utilizarea de tehnici de stimulare a creativității și a motivației în învățare; 
C3: cunoașterea și dezvoltarea capacității și a motivației în învățare; 
C4: competențe de explorarea a unei varietăți de surse istorice pentru a 
explica fapte şi evenimente relevante pentru istoria rromilor; 
C5: competențe de elaborare şi desfăşurare a unor proiecte despre trecutul şi 
prezentul comunității; 
C6: capacitatea de construi un model de relaționare mai eficient cu elevii de 
etnie rromă, cu părinții acestora și cu comunitatea din care fac parte;  
C7: capacitatea de aplica metode și strategii didactice pentru reducerea 
absenteismului și abandonului școlar. 
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Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Originea romilor  

5 1 1 1 2 - 

MODULUL II 
Apariția în Europa 
și statutul social-
politic-juridic-
moral 

5 1 1 1 2 - 

MODULUL III 
Rromi sedentary și 
rromi nomazi 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL IV 
Tradiții (judecata 
țigănească, 
căsătoria, 
organizarea 
familiei și a 
comunității) versus 
prejudecăți 
(discriminare, 
rasism, 
marginalizare, 
segregare) 

6 1 1 1 3 - 

EVALUARE  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV  ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Portofoliu cu structura dată 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Prof. Ana Maria CRISTEA RADU, inspector școlar minorități, certificat 
formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

CURS DE INIȚIERE ÎN LIMBA RROMANI 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personal din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Având în vedere o serie de documente naționale și internaționale, care 
facilitează intervenția eficientă a personalului autorizat în ceea ce privește 
abordarea didactică în unitățile de învățământ în cazul grupurilor  
dezavantajate, grupurile de copii și elevi rromi constituind obiectiv prioritar 
de evaluare și monitorizare a politicilor educaționale românești la nivel 
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internațional,  național și regional, prin raportările periodice solicitate de 
diverse organisme și organizații interguvernamentale, guvernamentale, 
nonguvernamentale. 
Necesitatea cunoașterii de către personalul din învățământul preuniversitar a 
vocabularului minim necesar desfășurării optime a activităților școlii, pentru o 
bună comunicare la clasă cu copiii/elevii rromi și crearea unui climat prietenos 
pentru părinții acestora. 
Cursul vine în întâmpinarea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii limbii 
rromani pentru un impact pozitiv în activitatea didactică şi nedidactică cu 
copiii şi părinții rromi. 
Cursul oferă cadrelor didactice competențele minimale de comunicare în 
limba rromani. 

Durata 
(număr total 
de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: identificarea specificului comunicării cu populația rromani; 
C2: însuşirea unui număr minim de cuvinte ale limbii rromani; 
C3: formarea minimală a abilităților de comunicare în lima rromani. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 
meeting) 

online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Introducere. 
Expresii uzuale 

5 1 1 1 2 - 

MODULUL II 
Elemente de 
morfologia limbii 
rromani 

7 1 1 1 4 - 

MODULUL III 
Elemente de lexic 
ale limbii rromani 

7 1 1 1 4 - 

MODULUL IV 
Texte 
reprezentative 

3 - - - 3 - 

EVALUARE  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV  ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Portofoliu cu structura dată 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Darius MATACHE, formator limba și cultura rromani, certificat 
formator 

Coordonatorul Profesor metodist Ștefan VASILE 
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programului 
 

 

RROMANIPEN EDUCAȚIONAL 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Personal din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Având în vedere o serie de documente naționale și internaționale, care 
facilitează intervenția eficientă a personalului autorizat în ceea ce privește 
abordarea didactică în unitățile de învățământ în cazul grupurilor  
dezavantajate, grupurile de copii și elevi rromi constituind obiectiv prioritar 
de evaluare și monitorizare a politicilor educaționale românești la nivel 
internațional,  național și regional, prin raportările periodice solicitate de 
diverse organisme și organizații interguvernamentale, guvernamentale, 
nonguvernamentale. 
Măsura 3.3 din ”Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor 
români aparținând minorității rrome pentru perioada 2015–2020” în care se 
prevede ”Implicarea CCD-urilor în susținerea non-discriminării, a egalității de 
șanse, multiculturalității, interculturalității și educației inclusive, prin 
organizarea de cursuri în domeniul romanipenului educațional (ansamblul de 
cutume și valori fundamentale ale rromilor), a cursurilor privind diversitatea 
sub toate aspectele ei etc., la nivel județean, local/unitate de învățământ cu 
elevi rromi (minim 15%), cât și din perspective utilizării setului de măsuri ce 
privesc educația incluzivă, atitudinile și valorile nondiscriminatorii, 
nonsegregaționiste, ale alterității și interculturalității ș.a. ” 
Din cauza insuficienței cunoaşterii etniei rome sau a prejudecăților existente, 
apar fenomenele de discriminare sau de concepție diferită a elevilor rromi în 
comparație cu ceilalți elevi. 
Cursul vine în întâmpinarea cadrelor didactice pentru înțelegerea rromanipen-
ului concepțional pentru reuşita demersului didactic şi nedidactic cu copiii şi 
părinții rromi. 
RROMANIPEN-ul este legea pe care se bazează cultura și tradițiile rromilor. 
Această lege nescrisă care definește identitatea rromă, se bazează pe 
concepte care se întrepătrund și trebuie cunoscute și de populația majoritară 
în scopul prevenirii practicilor discriminatorii. 

Durata 
(număr total 
de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1:  cunoșterea și dezvoltarea capacității și a motivației în învățare; 
C2: cunoașterea de către cadrele didactice a istoriei tragice a rromilor, 
cutume rrome;  
C3: dezvoltarea abilităților de comunicare specifică cu părinții și elevii de 
etnie rroma; 
C4: formarea capacității de dezvoltare a practicilor inclusive – 
nondiscrimatorii; 
C5: capacitatea de conștientiza importanța eliminării prejudecăților și a 
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tratamentelor discriminatorii ce se aplică elevilor rromi;  

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Pralipen-frăția. 
Vastdipen-
ajutorare; Ujo – 
mahrime-pur-
impur 

4 1 1 1 1 - 

MODULUL II 
Respectul 
bătrânilor 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL III 
Rromanicris-ul 
judecata 
țigănească 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL IV 
Valoarea (de 
sânge, de 
personalitate, de 
bogăție) 

6 1 1 1 3 - 

EVALUARE  2 - - - 2  

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV  ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Portofoliu cu structura dată 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Prof. Ana Maria CRISTEA RADU, inspector școlar minorități, certificat 
formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

ADAPTĂRI CURRICULARE. DIFERENȚIEREA ȘI INDIVIDUALIZAREA ÎN PROCESUL DE  
ÎNVĂȚĂMÂNT 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Cursul are în vedere formarea cadrelor didactice conform noilor cerințe 
democratice  ale actului educațional,ale adaptărilor curriculare, în care se 
pune accent pe diferențiere și individualizare în procesul de învățământ, pe 
cunoaşterea stilurilor si nevoilor de învățare ale fiecărui elev, conform 
particularităților individuale specifice. 
Această adaptare curriculară urmărește să includă și să recunoască nevoile 
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tuturor și ale fiecăruia în parte, indiferent de diferențele care există între 
noi. Ea aduce toți copiii/tinerii, în calitatea lor de beneficiari primari ai 
educației, la un loc (în aceeași clasă/grupă, în aceeași comunitate, în același 
spațiu cultural) și îi ajută să se simtă bineveniți, iubiți, prețuiți, apreciați, 
sprijiniți și stimulați în aceeași măsură, pentru a ajunge la dezvoltarea deplină 
a propriului lor potențial.  
Diferențierea și individualizarea duce la adaptarea curriculară prin utilizarea 
diferitelor principii, strategii în actul educațional, creşte motivația, 
responsabilizarea educabililor pentru învățare pe parcursul întregii vieți, în 
funcție de potențialul fiecăruia, de ritmul, interesele și abilitățile fiecăruia. 
Rezultatele evaluării în învățământ duc la asigurarea calității în educație, toți 
educabilii având oportunități egale în învățare. 

Durata (număr 
total de ore 
de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea competențelor de cunoaştere privind diferențierea și 
individualizarea în procesul de învățământ desfășurat în grădiniță; 
C2: înțelegerea principiilor şi strategiilor diferențierii și individualizării în 
procesul de învățământ desfășurat în grădiniță; 
C3: dezvoltarea competențelor de comunicare şi colaborare în aplicarea unei  
educații incluzive, de calitate. Adaptări curriculare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Diferențiere și 
individualizare- 
noțiuni 
științifice 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL II 
Principii,  
strategii ale  
diferențierii și 
individualizării 

8 1 1 2 2 - 

MODULUL III 
Adaptări 
curriculare în 
realizarea 
diferențierii și 
individualizării 
în procesul de 
învățământ 

8 1 1 1 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV  ale anului 2021 
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Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială - online 
Evaluare formativă - aplicați individuale online 
Evaluare sumativă, finală: prezentări online de proiecte individuale şi de 
grup compatibile cu tematica parcursă la curs online 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof. Maria Zoia CICIU - insp. înv. preșcolar, formator 
Prof. Marilena VIDRAŞCU – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul primar din unitățile şcolare din județul 
DOLJ 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Abilitarea  cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul 
şcolar 2020-2021, în vederea implementării curriculumului specific clasei 
pregătitoare. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

16 ore  

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul  programului 

Competențe 
vizate: 

C1: planificarea şi proiectarea demersului didactic; 
C2: asigurarea unui management optim al procesului de predare - învățare 
specific clasei pregătitoare; 
C3: dezvoltarea competențelor de comunicare şi relaționare cu elevii; 
C4: formarea competențelor de evaluare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODUL I 
Proiectare 

3 1 - - 2 - 

MODUL II 
Strategii 
(desfăşurare 
de proces) 

11 1 2 1 7 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

 
Trimestrele I, II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 

Evaluare inițială: chestionar 
Evaluare formativă: se va realiza pe parcursul derulării cursului, prin 
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cursanților: observarea curentă a comportamentelor cursanților, analiza aplicațiilor și 
proiectelor elaborate de cursanți 
Evaluare finală: se va realiza prin analiza portofoliului, prezentarea unui 
proiect de lecție  

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Gabriela Georgeta ARANGHEL, certificat formator, formator național 
Florentina Irina BARBU, certificat formator, formator național 
Mihaela GHINEA, certificat formator, formator național 
Simona Irina PETRE, certificat formator, formator național 
Coca TANCIU, certificat formator, formator național 
Tudor TUDORACHE, certificat formator, formator național 
Aida STOIAN, certificat formator, formator național 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Mihaela GHINEA  
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IX.3. PREGĂTIREA CANDIDAȚILOR PENTRU EXAMENE NAȚIONALE 
 

 

PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR PENTRU DEFINITIVAT ȘI A SUPLINITORILOR 
PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE - 

SPECIALITATEA MATEMATICĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Profesori care predau disciplina Matematică - debutanți, suplinitori 
Profesori pentru învățământul primar - debutanți, suplinitori 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Prin excelență profesia didactică presupune permanenta formare şi 
dezvoltare a cadrului didactic astfel încât acesta să-i poată oferi celui pe 
care îl învață o perspectivă comprehensivă asupra domeniului pe care îl 
predă. Cadrul didactic, din orice specializare, se angajează astfel într-un 
proces de formare care îi va dezvolta cariera periodic până la finalul 
acesteia.        
Dezvoltarea profesională prin susținerea şi obținerea gradelor didactice, 
prin participarea la cursurile de perfecționare este necesară pentru ca 
profesorul să poată oferi o imagine asupra lumii ştiințifice contemporane 
şi să îşi însuşească maniere eficiente de interacțiune cu elevii.       
Pe perioada carierei didactice unul din cele mai importante aspecte 
este menținerea motivației pentru dezvoltarea profesională în cadrul 
carierei didactice.  
Ne propunem ca prin temele ce se vor desfăşura în cadrul acestui 
program, să venim în sprijinul cadrelor didactice care predau disciplina 
Matematică, cu prioritate celor debutanți şi suplinitori, dornici de 
formare în cariera didactică.  

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: cunoașterea metodologiei privind formarea continuă a personalului 
didactic; 
C2: formarea și consolidarea competențelor de realizare a documentelor de 
proiectare didactică la Matematică; 
C3: transferul și aplicarea competențelor dobândite la curs în activitatea 
didactică. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Dezvoltare 
personală şi 
motivație 
pentru formare 
în cariera 
didactică 

7 1 2 1 2 1 
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MODULUL II 
Dezvoltarea 
profesională  

7 1 1 1 3 1 

MODULUL III 
Elaborarea 
documentelor 
de  
proiectare 
didactică  

8 1 1 1 4 1 

 EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

 Trimestrele I, II, III, IV  ale anului 2021 
 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluarea inițială – chestionar; 
Evaluare continuă, pe parcursul desfășurării cursului, prin aplicații 
practice; 
Evaluare finală, realizarea unui portofoliu cu documente de proiectare 
didactică, pe grupe; 
Planul de valorizare a competențelor dobândite prin participarea la 
programul de formare. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Prof. Cristina UNGUREANU, inspector școlar, certificat formator. 
Prof. Tatiana CRISTEA, inspector școlar, formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE 
TITULARIZARE ȘI DEFINITIVAT-GEOGRAFIE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplina 

geografie 

Justificare 
(necesitate, utilitate): 

Prezentul curs asigură un program pentru pregătirea debutanților în 

vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ  

Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice încadrate cu 

statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului 

național de ocupare a posturilor vacante. 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: perfecționarea activității cadrelor didactice pentru o mai bună 
îmbinare a aspectelor teoretice şi metodologice ale disciplinelor planului 
cadru cu cele practic-aplicative, în cadrul lecțiilor; 
C2: operarea cu informațiile de la disciplinele de specialitate şi integrarea 

lor în analiza şi interpretarea situațiilor educative specifice învățământului 

secundar superior, terțiar; 
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C3: proiectarea, conducerea şi evaluarea activităților didactice realizate 

cu elevii din învățământului secundar superior, terțiar; 

C4: analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calității proiectelor 

didactice şi a lecțiilor realizate; 

C5: aplicarea unor metode, tehnici şi instrumente adecvate de cunoaştere 

a elevilor şi studenților în vederea tratării diferențiate şi a consilierii 

acestor; 

C6: participarea la activitățile de dezvoltare instituțională şi la activitățile 

metodico ştiințifice derulate în şcoală; 

C7: colaborarea cu membrii comunității şcolare şi cu familiile elevilor. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Metodologia 
cadru privind 
organizarea  și 
desfășurarea 
examenului 
național de 
definitivare în 
învățământ; 

7 1 3 1 2 - 

MODULUL II 
Noțiuni şi 
tehnici de 
metodica 
predării 
disciplinei/acti
vităților 
instructiv-
educative. 

7 1 2 1 4 - 

MODULUL III 
Managementul 
lecției. 
Repere ale 
evaluării 
şcolare 

8 1 1 1 5 - 

EVALUAREA  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV  ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Realizarea şi prezentarea portofoliului, completarea de chestionare; 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Prof. Maria CIOBANU, certificat formator 
Prof. dr. Elisabeta CIOCAN, certificat formator 

Coordonatorul Profesor metodist Ștefan VASILE 
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programului 
 

 

PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE 
TITULARIZARE ȘI DEFINITIVAT - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau educație 
fizică și sport 

Justificare 
(necesitate, utilitate): 

Prezentul curs asigură un program pentru pregătirea debutanților în 
vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ  
Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice încadrate cu 
statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului 
național de ocupare a posturilor vacante. 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: perfecționarea activității cadrelor didactice pentru o mai bună îmbinare 
a aspectelor teoretice şi metodologice ale disciplinelor planului cadru cu cele 
practic-aplicative, în cadrul lecțiilor; 
C2: operarea cu informațiile de la disciplinele de specialitate şi integrarea lor 
în analiza şi interpretarea situațiilor educative specifice învățământului 
secundar superior, terțiar; 
C3: proiectarea, conducerea şi evaluarea activităților didactice realizate cu 
elevii din învățământului secundar superior, terțiar; 
C4: analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calității proiectelor didactice 
şi a lecțiilor realizate; 
C5: aplicarea unor metode, tehnici şi instrumente adecvate de cunoaştere a 
elevilor şi studenților în vederea tratării diferențiate şi a consilierii acestora 
Participarea la activitățile de dezvoltare instituțională şi la activitățile 
metodico ştiințifice derulate în şcoală; 
C6: colaborarea cu membrii comunității şcolare şi cu familiile elevilor. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Metodologia 
cadru privind 
organizarea  și 
desfășurarea 
examenului 
național de 
definitivare în 
învățământ; 

7 1 3 1 2 - 

MODULUL II 
Noțiuni şi tehnici 
de metodica 
predării 
disciplinei/activit
ăților instructiv-

7 1 2 1 4 - 
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educative. 

MODULUL III 
Managementul 
lecției. 
Repere ale 
evaluării şcolare 

8 1 1 1 5 - 

EVALUAREA  2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestre I, II, III, IV  2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Realizarea şi prezentarea portofoliului, completarea de chestionare 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Prof. Iliana IONESCU, certificat formator  
Prof. Jeni LUPU BANGĂ, certificat formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

 

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE SUPLINITOARE ÎNSCRISE LA EXAMENUL DE 
OCUPARE A POSTURILOR VACANTE LA DISCIPLINA ISTORIE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice suplinitoare din învățământul preuniversitar care 
predau disciplina Istorie 

Justificare 
(necesitate, utilitate): 

Cursul propus va urmări domeniul Didactica. Acest curs este destinat 
cadrelor didactice interesate de perfecționarea continuă  și de 
titularizarea în învățământ. Cursul are in vedere furnizarea unor 
informații, teorii pedagogice şi metode didactice moderne, aplicabile 
în şcolile din România, dar şi a dezvoltării carierei didactice şi a 
creşterii atractivității acesteia pentru tinerii profesori.  
Necesitatea programului a fost impusă pornind de la o analiză 
comparativă a rezultatelor obținute la examenul de ocupare a 
posturilor vacante la disciplina Istorie.   

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: utilizarea noțiunilor și a tehnicilor de comunicare și relaționare în vederea 
asigurării unui management optim al clasei de elevi;  
C2: utilizarea noilor tehnologii informaționale;  
C3: planificarea şi proiectarea demersului didactic; 
C4: consiliere profesională și comunicare în activitatea didactică.   

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 
 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 
meeting) 

online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 8 1 2 1 3 1 
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Noțiuni şi tehnici 
de metodica 
predării 
disciplinei/ 
activităților 
instructiv – 
educative 

MODULUL II 
Proiectare 
curriculară 

8 1 2 1 3 1 

MODULUL III 
Legislație în 
vigoare 

6 1 1 1 2 1 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Portofoliu: 
- Proiectarea programelor personalizate ale profesorilor debutanți 
- Analiza și interpretarea modelelor de evaluare la examenul de definitivat 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Prof. Irina MILOTINESCU – certificat formator 
Prof. Carmen Delia GÎDĂR – certificat formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

COMPETENȚE DOBÂNDITE PENTRU PREGĂTIREA ȘI INTEGRAREA DEBUTANȚILOR 
- BIOLOGIE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Cadre didactice care asigură inserția debutanților – disciplina biologie 

Justificare 
(necesitate, utilitate): 

Cursul vizează ca pe  lângă calitățile personale și profesionale pentru 
care a fost selectat, mentorul de inserție profesională să fie bun 
cunoscător al legislației, actelor normative fundamentale pe baza 
cărora se realizează pregătirea profesională a profesorilor debutanți, 
documentele care reglementează în mod specific activitățile, precum 
și dezvoltarea capacității mentorului de a răspunde nevoilor de 
formare ale profesorului debutant, alcătuind programul de stagiatură, 
sprijinind dezvoltarea capacității de predare; formând capacitățile de 
autoevaluare; constituind resursele informaționale. 

Durata (număr total 
de ore de formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: competența de a  se informa asupra  celor mai noi tendințe naționale și 
internaționale din domeniul formării profesionale a personalului didactic; 
C2: competența de a compara și selecta diferitele surse de informare pentru a 
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le adapta nevoilor de organizare și monitorizare a stagiului de inserție 
profesională; 
C3: competența de a aplica cele mai noi  teorii pedagogice și orientări de 
politică educațională din domeniul formării profesionale a profesorilor; 
C4: competența de a aplica metodologii de predare-învățare-evaluare specifice 
educației adulților pentru a stabili bune relații profesionale cu  profesorii 
debutanți; 
C5: competența de a-i iniția și pe debutanți în lucrul cu adulții (pentru ca ei să 
învețe să stabilească bune relații de comunicare cu părinții elevilor, cu membrii 
comunității,  cu partenerii instituționali); 
C6: competența de a proiecta și conduce  procesul integrării profesionale a 
debutantului prin crearea planului  managerial asupra stagiului de inserție 
profesională și a planului de acțiune anual; 
C7: competența de a facilita procesul integrării profesorului debutant în mediul 
organizațional școlar și în comunitatea profesională; 
C8: competența de a realiza  documentele necesare în procesul derulării 
stagiului de inserție profesională. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

 MODULUL I 
Legislație și acte 
normative 
fundamentale 
Profilul de 
competențe al 
mentorului de 
inserție profesională 
[PCMIP] 
Profilul de 
competențe al 
debutantului 

6 1 2 1 1 1 

MODULUL II 
Planul managerial 
asupra stagiului de 
inserție profesională 
– componentă a 
Planului strategic 
instituțional 
Planul de acțiune 
anual  

6 1 2 1 1 1 

MODULUL III 
Documente 
necesare în procesul 
derulării stagiului 
de inserție 
profesională 

6 1 1 1 1 2 

MODULUL IV 
Instrumente pentru 
culegerea feed-
backului 

2 - 1 - 1 - 
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EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre 
ale anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV  ale anului 2021 

Modalități 
de evaluare 
a 
cursanților: 

Portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Prof. Diana-Maria CIORBAGIU NAON - certificat formator 
Prof. Carmen CĂLUGĂRU - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Ștefan VASILE 

 

 

START ÎN PROFESIE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice, candidate la concursul național de ocupare a posturilor 
și catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Rezultatele anuale ale concursului de ocupare a posturilor și catedrelor 
din învățământul preuniversitar au impus o analiză mai severă, în urma 
căreia s-a evidențiat necesitatea unor cursuri de formare cu rolul de a 
completa pregătirea metodică a candidaților, dobândită în timpul 
formării inițiale, mai ales la nivel practic-aplicativ.    
Cărțile de specialitate, ghidurile pe această temă sunt puține, slujind, 
mai ales, ca bază de învățare teoretică. 
Prin urmare, considerăm că se impune o abordare la obiect în privința 
acestui aspect, astfel încât viitorii profesori să deprindă tehnici de 
proiectare, strategii de desfășurare și modalități de evaluare  a activității 
didactice de predare-învățare. 
 Astfel, cursul îşi propune:  
- să vină în sprijinul grupului țintă din învățământul preuniversitar care 
doreşte să desfășoare o activitate didactică eficientă și de calitate la 
nivel proiectiv și acțional; 
- să crească procentul notelor peste 7 la concursul național de ocupare a 
posturilor, în județul Dolj; 
- să ofere un exemplu de bune practici în ceea ce privește formarea. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 online meeting, din care 2 ore  evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea competențelor necesare pentru proiectarea, realizarea și 
evaluarea activității didactice; 
C2: dezvoltarea abilităților de comunicare, empatice și de cooperare 
necesare realizării actului educațional; 
C3: înțelegerea conceptelor, strategiilor și particularităților   disciplinei 
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predate; 
C4: dezvoltarea capacității de a crea experiențe de învățare semnificative 
pentru nevoile și interesele de învățare ale elevului; 
C5: dezvoltarea capacității de abordare a problematicii disciplinei 
predate, încât să se asigure trecerea de la un învățământ pentru toți la 
un învățământ pentru fiecare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Curriculum. 
Delimitări 
conceptuale. 
Competențe 
cheie. 
Competențe 
generale și 
specifice 
disciplinelor 
de 
învățământ. 
Competențe 
și obiective 
Proiectarea 
activității 
didactice 

9 2 - - 7 - 

MODULUL II 
Strategii de 
predare-
învățare. 
Metode . 
Mijloace 

8 2 - - 6 - 

MODULUL III 
Evaluarea ca 
proces. 
Funcțiile 
evaluării. 
Tipuri de 
evaluare. 
Metode de 
evaluare 

5 2 - - 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar Google Forms  
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online 
meeting 
Evaluare finală:  portofoliu 

II. RESURSE UMANE 
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Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof. Ștefan VASILE - matematică , formator, formator 
Prof. Camelia BĂLAN - metodist C.C.D. Dolj, formator 
Prof. Rodica CODOBAN - fizică, metodist C.C.D. Dolj, formator 
Prof. Carla CRISTOFIR - matematică, metodist C.C.D. Dolj, formator 
Prof. Claudia-Lucia VIDA - limba și literatura română, metodist C.C.D. 
Dolj, formator 
Prof. Irina VÎNTURIȘ - geografie, inspector pentru dezvoltarea resursei 
umane, formator 
Prof. Diana NAON-CIORBAGIU - inspector școlar Biologie, formator 
Prof. Anca PRICINĂ - inspector școlar Limba și literatura română, 
formator 
Prof. Alina Felicia DUMITRU - inspector școlar Limba și literatura 
română, formator 
Prof. Tatiana CRISTEA - inspector școlar Matematică, formator 
Prof. Cristina UNGUREANU - inspector școlar Matematică, formator 
Prof. Adriana SĂLCEANU - inspector școlar Limba franceză, germană, 
italiană, formator 
Prof. Oana ZAHARIE - inspector școlar Limba engleză, formator 
Prof. Alin VANCEA - inspector școlar Educație fizică și sport, formator 
Prof. Nicoleta LIȚOIU - inspector școlar Chimie, formator 
Prof. Anca BĂRBULESCU - inspector școlar Fizică, formator 
Prof. Monica TĂNASIE - inspector școlar Arte, formator 
Prof. Mihaela GHINEA - inspector școlar Învățământ primar, formator 
Prof. Coca TANCIU - inspector școlar Învățământ primar, formator 
Prof. Zoia CICIU - inspector școlar Învățământ Educație timpurie, 
formator 
Prof. Simona CIULU - inspector școlar Tehnice, formator, 
Prof. Irina MILOTINESCU - inspector școlar Istorie, formator 
Prof. Maria CIOBANU - inspector școlar Geografie, formator 
Prof. Marinela DUMITRESCU - inspector școlar Socio-Umane, formator 
Prof. Roxana TÎMPLARU – inspector școlar Informatică, formator 
Prof. Iuliana GHEORGHE - inspector școlar Religie, formator 

Coordonatorul 
programului 

Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA 

 

 

 

PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL 
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DEFINITIVAT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREŞCOLAR 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – 
țintăvizat: 

Profesori învățământ preşcolar, educatoare. 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Programul urmăreşte dezvoltarea competențelor de specialitate şi 
psihopedagogice în vederea promovării examenului național de titularizare 
şi definitivat în învățământul preşcolar. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de Platforma GOOGLE SUITE 
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desfășurare: 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea competențelor de abordare a tematicii de specialitate, 
metodice şi psihopedagogice; 
C2: utilizarea adecvată a documentelor oficiale, sugestiilor metodologice 
specifice învățământului preşcolar; 
C3: operaționalizarea conceptelor specifice proiectării, implementării, 
evaluării curriculum-ului în contextul educațional al învățământului 
preşcolar; 
C4: dezvoltarea capacității de a particulariza şi de a adapta jocurile 
didactice în procesul instructiv-educativ; 
C5: cunoaşterea şi implicarea principiilor educației timpurii. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 
 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Valențe 
instructiv-
formative 
ale 
activităților 
integrate în 
învățământul 
preşcolar 

6 1 1 - 4 - 

MODULUL II 
Conceptul 
de joc 
didactic în 
procesul 
instructiv-
educativ 

6 1 1 1 3 - 

MODULUL III 
Principiile 
educației 
timpurii. 

4 1 - - 3 - 

MODULUL IV 
Evaluarea în 
învățământul 
preşcolar: 
noi abordări 

6 1 1 1 3 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele II, III ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar privind cunoașterea și aplicarea conceptelor 
de specialitate 
Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin activități 
interactive , aplicații practice și observații sistematice ale cursanților 
Evaluarea finală se realizează prin susținerea unei teme din portofoliu. 
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II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof. Maria Zoia CICIU – formator 
Prof. Mădălina-Georgeta PĂTRAȘCU – formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 
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IX.4. PREGĂTIREA EVALUATORILOR PENTRU LUCRĂRI SCRISE EXAMENE 
NAȚIONALE/ MEMBRI ÎN COMISII/ PROBE PRACTICE/ ORALE ÎN PROFILUL 

POSTULUI ȘI INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ 
 

FORMAREA PROFESORILOR EVALUATORI LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 
SPORT PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă vizat: Personal didactic din aria curriculară educație fizică și sport 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Necesitatea și utilitatea acestui curs de formare reiese din nevoia 
de perfecționare a profesorilor evaluatori, în vederea optimizării 
activității de evaluare din cadrul concursurilor naționale de 
definitivat și titularizare în învățământ la disciplina educație fizică 
și sport. 

Durata (număr total de 
ore de formare): 

24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului:  

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe vizate: C1: familiarizarea cadrelor didactice cu problemele specifice evaluării 
curente și prin examene;  
C2: descrierea metodelor și a instrumentelor utilizate pentru evaluarea 
obiectivă;  
C3: explicarea metodologiei proiectării diferitelor tipuri de itemi; 
C4: combinarea metodelor de evaluare clasice, (proba scrisă, proba 
practică, proba orală) cu metode complementare de evaluare 
(observarea sistematică, proiectul, portofoliul etc.), adecvate 
competențelor vizate, care să permită procese de evaluare obiective; 
C5: înregistrarea rezultatelor evaluărilor pe tot parcursul procesului de 
evaluare; 
C6: explicarea și detalierea conținutului și prevederilor standardului și a 
modalității de evaluare. 

Planificarea 
modulelor tematice: 
 

Modul tematic Total 
ore 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 
meeting) 

online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Resurse 
necesare 
evaluării 

6 1  1 4 - 

MODUL  II 
Pregătirea 
evaluatorilor 
pentru 
administrarea 
probelor 

8 1 1 1 5 - 

MODULUL III 
Valorificarea 
rezultatelor 

8 1 1 1 5 - 
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evaluării 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale anului 
bugetar): 

Trimestrele I, II, III, IV – anul bugetar 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Realizarea şi prezentarea portofoliului, completarea de chestionare 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul de 
pregătire): 

Prof. Iliana IONESCU, certificat formator 
Prof. Jeni LUPU BANGĂ, certificat formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Camelia BĂLAN 

 

 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE DE EVALUARE A LUCRĂRILOR 
SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 

ŞI A CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE LA ISTORIE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau Istorie 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

 n acord cu strategia M.E. de a asigura programe de formare pentru 
dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise din 
cadrul examenului național de definitivare în învățământ şi a concursului 
național de ocupare a posturilor vacante, am propus un curs de formare 
adresat cadrelor didactice evaluatori la disciplina Istorie.  
Din contextul actual, reiese necesitatea formării și profesionalizării unui 
corp național de evaluatori, cu accent pe dezvoltarea competențelor de 
evaluare a candidaților înscrişi la probele susținute şi la clasa din cadrul 
examenului național de ocupare a posturilor vacante. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise la 
examenul național de definitivare în învățământ şi a concursului național 
de ocupare a posturilor vacante şi a candidaților înscrişi la probele 
susținute la clasă; 
C2: conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea 
responsabilităților privind necesitatea transparenței și documentării 
acestor decizii.     

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Componentele 

6 2 - - 4 - 
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curriculumului 
național și 
relația cu 
evaluarea. 
Scopul 
evaluării 
lucrărilor 
scrise şi a 
probelor de la 
clasă 

MODULUL II 
Relația dintre 
programa 
școlară și 
programa 
pentru 
examene 

6 2 - - 4 - 

MODULUL III 
Proiectarea 
itemilor, 
tipologia 
baremelor de 
corectare și a 
schemelor de 
evaluare 

5 1 - - 4 - 

MODULUL IV 
Elemente de 
deontologie în 
procesul de 
evaluare 

5 1 - - 4 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar Google Forms  
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online 
meeting 
Evaluare finală:  proiectarea unui test, a matricei de specificații și a 
baremului de corectare 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Claudia MATEI - formator 
Irina MILOTINESCU  - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA 
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FORMAREA COMPETENȚELOR PENTRU EVALUARE OBIECTIVĂ LA EXAMENELE 
NAȚIONALE 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – țintă 
vizat: 

Cadre didactice care predau Limba și literatura română 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

 Conform politicilor și strategiilor naționale în domeniul educației, 
dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor din cadrul examenelor 
naționale de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului 
național de ocupare a posturilor vacante este o necesitate și o direcție 
prioritară a M.E. în același timp. 
Evaluarea la clasă sau la examenele naționale este o problemă care capătă 
conotații noi în condițiile aplicării unor metode alternative de predare-
învățare-evaluare. Prin parcurgerea acestui program, participanții vor fi 
familiarizați atât cu importanța și metodele/instrumentele evaluării, cât 
și cu existența diversității nivelelor de dificultate în învățare. Potențialul 
formativ al metodelor alternative de evaluare susține individualizarea 
actului educațional prin sprijin acordat elevului, valorificând astfel 
aptitudinile, aspirațiile, interesul și posibilitățile pe care le are. 
Cunoaşterea şi aplicarea corectă a cerințelor evaluării, deşablonizarea 
practicilor educative prin excluziunea modelului unic şi cultivarea 
capacității de selecție, a inovației personale va duce la evitarea 
disfuncțiilor ce pot apărea în secvențele de evaluare şi notare a 
performanțelor educaților. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: utilizarea cunoștințelor de aplicare a metodelor și a instrumentelor 
pentru evaluarea obiectivă; 
C2: dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative; 
C3: capacitatea de a utiliza și compara tehnicile şi instrumentele de 
evaluare tradiționale şi complementare din perspectiva oportunităților şi a 
limitelor; 
C4: abilitatea de a identifica criteriile calitative de evaluare ce descriu în 
termeni calitativi performanțele aşteptate din partea elevilor evaluați pe 
niveluri; 
C5: dezvoltarea comportamentelor autoevaluative şi a gândirii critice; 
C6: formarea abilității de a  proiecta și evalua diferite tipuri de itemi. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații Evaluare 
(online 

meeting) 
online 

meeting 
online online 

meeting 
online 

MODULUL I 
Conceptele 
fundamentale 
ale evaluării 

4 1 - - 3 - 

MODULUL II 
Formulare 

12 3 - - 9 - 
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itemi de 
evaluare. 
Bareme de 
notare 

MODULUL III 
Disfuncții ale 
evaluării 
didactice şi 
modalități de 
limitare a 
acestora 

6 2 - - 4 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială: chestionar Google Forms  
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online 
meeting 
Evaluare finală:  portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Adriana Teodora BADEA – formator 
Simona PÎRVU – formator 
Didona-Mădălina STOICA-FETEA - formator 
Inelia LUCA - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA 
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IX.5. PROGRAME NAȚIONALE 
 

EDUCAȚIE PRIN ŞAH 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – 
țintăvizat: 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Este bine cunoscută deosebita valoare educativ-formativă a jocului de şah, 
motiv pentru care în multe țări ale lumii şahul se predă în şcoli. 
 Studiul şahului le dezvoltă copiilor capacitatea de a socializa, îi 
disciplinează, îi învață să lucreze în echipă.  
 Şahul contribuie la formarea unor capacități intelectuale deosebite bazate 
pe: raționament, logică, independență în gândire, putere de argumentare 
şi interpretare, credibilitate. S-a considerat, de asemenea, că ajută la 
formarea unor puternice trăsături de personalitate: atitudini, 
comportamente, conduite, opinii. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: caracterizarea situațiilor de învățare; 
C2: stabilirea de obiective de învățare; 
C3: aplicarea metodelor de învățare; 
C4: însușirea regulamentului jocului de șah; 
C5: implementarea șahului in unitățile şcolare; 
C6: promovarea jocului de șah ca o alternativa la educație. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Curriculum: 
definiții, 
componente, 
tipuri. 
Regulamentul 
jocului de 
şah. 

6 2 - - 4 - 

MODULUL II 
Obiectivarea 
conținuturilor 
în 
documentele 
şcolare. 

8 1 - 1 6 - 

MODULUL III 
Proiectare 

8 2 - - 6 - 
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didactică în 
funcție de 
psihologia 
elevului 
jucător de 
şah. 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele II, III ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială  printr-un test specific pentru a afla nivelul fiecărui 
cursant;  
Evaluare formativă pe parcursul derulării cursului prin: observare curentă;  
Evaluare finală prin testul final, discuții libere şi portofoliul personal al 
cursantului. 

II. RESURSE UMANE 

Formatori 
(nivelul de 
pregătire): 

Prof. Iulian MICU - formator 
Prof. Alin VANCEA – inspector de specialitate I.S.J. Dolj - formator 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 
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X. CURS DE PRIM AJUTOR 
 

 

PRIMUL AJUTOR ÎN ȘCOALĂ 

I. CRITERII CURRICULARE 

Public – 
țintăvizat: 

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate): 

Cursul este util pentru a dobândi cunoștințele necesare acordării primului 
ajutor de bază în cazul producerii unor accidente în școală. 

Durata (număr 
total de ore de 
formare): 

24 ore (8 ore online meeting, din care 2 ore evaluare + 16 ore online) 

Locul de 
desfășurare: 

Platforma GOOGLE SUITE 

Curriculumul programului 

Competențe 
vizate: 

C1: cunoaşterea principiilor  de bază în acordarea primului ajutor; 
C2: cunoaşterea  tehnicilor de suport vital de bază la adult și copil; 
C3:  cunoașterea modului de acordare a primului ajutor în cazul 
diferitelor traumatisme. 

Planificarea 
modulelor 
tematice: 
 

Modul 
tematic 

Total 
ore 

 

Teorie Aplicații 
 

Evaluare 
(online 

meeting) online 
meeting 

online online 
meeting 

online 

MODULUL I 
Prim ajutor 
de bază. 

22 5 2 1 14 - 

EVALUARE 2 - - - - 2 

Calendarul 
programului 
(trimestre ale 
anului bugetar): 

Trimestrele II, III ale anului 2021 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților: 

Evaluare inițială printr-un test specific pentru a afla nivelul fiecărui 
cursant;  
Evaluare formativă pe parcursul derulării cursului prin: observare 
curentă, 
Evaluare finală portofoliul personal al cursantului 

II. RESURSE UMANE 

Formatori (nivelul 
de pregătire): 

Prof. Ionuț PROHASCA – formator prim ajutor 

Coordonatorul 
programului 

Profesor metodist Rodica CODOBAN 

 

  

DIRECTOR CCD Dolj,  

Prof. Leontina-Monica SUNĂ 
 

 


