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Denumirea 

programului DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ.                                 PROIECTUL CETĂŢEANUL 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / Observaţii O.M. nr. 3106/30.01.2013; program realizat în parteneriat cu 
Institutul Intercultural Timişoara 

Public ţintă Profesori care predau educaţie civică şi profesori-diriginţi 

Justificare 

Programul vine în întâmpinarea nevoilor de formare şi de 
perfecţionare continuă a cadrelor didactice care predau 
cultură civică pentru a le forma/dezvolta abilităţile de 
interacţionare cu comunitatea şi a dezvolta în rândul elevilor 
un asemenea comportament activ-participativ. 

Durata / nr. credite 89 ore / 25 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

 
• Capacitatea de a utiliza coerent şi corect termenii şi 

noţiunile cheie din domeniul politicilor publice, 
autorităţilor publice, legislaţiei şi managementului de 
proiect comunitar;                                    

• Abilităţi de identificare de probleme publice şi de nevoi 
a comunităţii locale;                                                                           

• Capacitatea de evaluare corectă şi influenţare a 
politicilor publice;  

• Capacitatea de relaţionare cu autorităţile publice; 
• Competenţa didactică de a utiliza metodologia Project 

Citizen pentru predarea educaţiei civice.   
           

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1 – Metodologia „Project Citizen”. Participarea 
cetăţenilor la elaborarea politicilor publice 
Modulul 2 – Elemente de comunicare şi relaţionare în 
realizarea proiectelor cu caracter civic 
Modulul 3 – Monitorizarea şi evaluarea proiectelor cu 
caracter civic. 

Calendarul programului Octombrie 2015 – August 2016 

Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu care va 
cuprinde  şi proiectul elaborat împreună cu elevii 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

 
Lect.univ.dr. Darius Borovic – Univ. de Vest Timişoara                
Prof. Călin Diaconescu – metodist CCD Timiş 
Prof. dr. Miodrag Ciuruşchin 
Prof. Dana Măran 
 

Coordonatorul programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii 
economice Număr cursanţi planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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Denumirea 

programului EDUCAȚIA CIVICĂ ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / Observaţii O.M. nr. 5550/21.11.2013; program realizat în parteneriat 
cu Institutul Intercultural Timişoara 

Public ţintă Profesori pentru învățământul primar, institutori, învățători 

Justificare 

Programul răspunde necesității de adaptare a educației civice 
la specificul învățământului primar, când copiii sunt cei mai 
receptivi la asumarea acestor valori și atitudinilor civice. În 
acest scop, programul valorifică metodele inovative propuse 
de proiectul Fundamentele democrației, din cadrul 
programului CIVITAS. 

Durata / nr. credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

 
• Capacitatea de a utiliza coerent şi corect termenii şi 

noţiunile cheie din domeniul educației civice, al 
democrației și al drepturilor omului;                                    

• Capacitatea de a proiecta activități educaționale în 
conformitate cu principiile educației pentru cetățenie 
democratică și ale învățării experiențiale;   

• Capacitatea de a aplica la clasă metode inovative de 
predare a educației civice;                  

• Capacitatea de a comunica și relaționa cu elevii, 
părinții, autoritățile publice, alți factori ai comunității, 
în vederea realizării de proiecte educaționale în 
domeniul civic; 

• Capacitatea de a se raporta critic și reflexiv la 
problemele comunității și ale societății în general, pe 
baza valorilor și principiilor democratice.   
           

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1 – Fundamentele predării educației civice 
Modulul 2 – Metode inovative de predare a educației civice 
în învățământul primar 
Modulul 3 – Educația civică prin activități trans-curriculare 
și extracurriculare 

Calendarul programului Octombrie 2015 – August 2016 

Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

 
Lect.univ.dr. Darius Borovic – Univ. de Vest Timişoara                
Prof. Călin Diaconescu – metodist CCD Timiş 
Prof. înv. pr. Karina Preotesoiu  
Prof. înv. pr. Ioana Snejana Vîtu 
Prof. înv. pr. Mihaela Hațegan 
 

Coordonatorul programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii 
economice Număr cursanţi planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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Denumirea 
programului EVALUAREA DIDACTICĂ – ÎNTRE PROIECTARE ȘI REALIZARE 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Observaţii O.M. nr. 3150/30.01.2015 

Public ţintă Profesori din învățământul preuniversitar 

Justificare 

Din perspectiva abordǎrii curriculare şi sistemice a procesului de 
învǎțǎmânt, este unanim acceptatǎ idea potrivit cǎreia evaluarea 
trebuie tratatǎ în strânsǎ corelație cu celelalte activitǎți prin care se 
realizeazǎ procesul de învǎțǎmânt, cu predarea şi învǎțarea.  
Programul de formare continuǎ ”Evaluarea didactică - între 
proiectare şi realizare” doreşte sǎ împlinescǎ aceste deziderate, ca 
rǎspuns al solicitǎrii cadrelor didactice de perfecționare a activitǎții 
de evaluare. 

Durata / nr. credite 60 ore / 15 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Capacitatea de a adapta prevederile şi cerinţele metodologiilor 
specifice şi a standardelor de evaluare la particularităţile 
individuale  / grup 

• Capacitatea de a elabora diferite tipuri de instrumente  de 
evaluare 

• Capacitatea de a interpreta rezultatele  evaluării 
• Capacitatea de asumare responsabilă a deciziilor de evaluare în  

scopul exercitării profesiei didactice în concordanţă cu 
standardele naţionale de calitate 

• Capacitatea de a elabora instrumente de evaluare folosind 
Platforma AEL şi platforme eLearning (particularizare pe 
platforma Moolde) 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Concepte fundamentale ale evaluării educaţionale 
2. Metodologia şi tehnologia evaluării 
3. Proiectarea testelor nestandardizate. Tipologia itemilor din 
perspectiva evaluării moderne 
4. Tehnici de evaluare folosind platforme educaţionale 
5. Dezvoltări recente în evaluarea didactică. Psiho-pedagogia 
evaluării din perspectiva didacticii moderne 
6. Evaluarea şi autoevaluarea profesorului 

Calendarul programului Octombrie 2015 – August 2016 

Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

Lect.univ.dr. Mihai Predescu – Univ. de Vest Timişoara,     
Prof. Maria Crâsnic, Prof. Melania Minescu, Prof. Tatiana Vionelia 
Ștefu,  
Prof. Diana Codruța Chercotă-Daju 
Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiş 

Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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Denumirea 
programului EDUCAȚIA PENTRU                           DREPTURILE OMULUI 

Criterii curriculare 

Decizie acreditare / 
Observaţii O.M. nr. 3963/25.08.2015  

Public ţintă Cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul 
preuniversitar 

Justificare 

Spiritul respectării și promovării drepturilor omului și ale 
copilului reprezintă una din condițiile necesare oricărei 
reforme a sistemului educațional și al asigurării unui climat cu 
adevărat democratic în școala românească. 

Durata / nr. credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

 
• Capacitatea de a utiliza coerent şi corect termenii şi 

noţiunile cheie din domeniul educației pentru drepturilor 
omului;                                    

• Capacitatea de a proiecta activități educaționale în 
conformitate cu principiile educației pentru drepturile 
omului și ale învățării experiențiale;   

• Capacitatea de a aplica în activitățile la clasă sau 
înactivitățile extracurriculare metode inovative de 
predare a educației pentru drepturile omului;                  

• Capacitatea de a comunica și relaționa cu elevii, părinții, 
autoritățile publice, alți factori ai comunității, în vederea 
realizării de proiecte educaționale în domeniul educației 
pentru drepturile omului; 

• Capacitatea de a se raporta critic și reflexiv la 
problemele referitoare la respectarea drepturilor omului 
în lumea contemporană, pe baza valorilor și principiilor 
democratice.   
           

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1 – Fundamentele drepturilor omului 
Modulul 2 – Repere metodologice privind educația pentru 
drepturile omului 
Modulul 3 – Drepturile omului în lumea contemporană 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 – August 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 

Resurse umane 

Formatori implicaţi 

 
Conf.univ.dr. Silviu Rogobete – Univ. de Vest Timişoara                
Prof. Călin Diaconescu – metodist CCD Timiş 
Prof. Horațiu Suciu  
Prof. înv. pr. Ioana Snejana Vîtu 
 

Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiş 

Criterii economice Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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Denumirea 

programului 
EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ ÎN ŞCOLI FĂRĂ 

DISCRIMINARE 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare 
/ Observaţii 

O.M. nr. 3114/ 01.02.2016; program realizat în 
parteneriat cu Institutul Intercultural Timişoara  

Public ţintă Cadre didactice de diverse specialităţi 

Justificare 

Prin educaţia interculturală se vizează dezvoltarea unor 
competenţe de comunicare interculturală, precum şi de 
implementare a unor proiecte vizând combaterea 
discriminării, toleranţa şi dialogul între culturi, 
indispensabile în contextul creat de noile realităţi 
internaţionale. 

Durata / nr. 
credite 60 ore / 15 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe 
vizate 

•      Promovarea şi aplicarea adecvată a principiilor 
educaţiei interculturale şi non-discriminării în acţiunea 
educativă; 
•      Abilitatea de a comunica şi relaţiona în mod pozitiv 
cu persoane aparţinând altor culturi. 
•      Abilitatea de a comunica şi relaţiona cu elevii, 
părinţii, alţi factori ai comunităţii, în vederea 
combaterii discriminării şi a valorificării diversităţii 
culturale; 
•      Dezvoltarea strategiilor practice de combatere a 
discriminării şi de valorificare a diversităţii la nivelul 
clasei şi al şcolii; 

•      Proiectarea şi realizarea de activităţi didactice şi 
extracurriculare în domeniul educaţiei interculturale şi 
al combaterii discriminării. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

1. Fundamentele educaţiei şi comunicării interculturale 
2. Combaterea discriminării. Aspecte privind situaţia 
elevilor romi 
3. Strategii didactice şi proiecte şcolare în educaţia 
interculturală                     

Calendarul 
programului Aprilie – August 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu. 
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Denumirea 
programului EDUCAȚIA ÎN SPIRITUL                  DEZVOLTĂRII DURABILE 

Criterii curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

OMECTS 3876/ 02.05.2012;  

CCD Bucureşti 

Public ţintă 
cadre didactice din învăţământul preuniversitar membre de 
sindicat 

Justificare 

Eficienţa acţiunii în comunitate este definită, înainte de orice, 
de sustenabilitatea sa, ceea ce înseamnă utilizarea înţeleaptă a 
resurselor în beneficiul propriu şi al generaţiilor viitoare. 
Educaţia în spiritul dezvoltării durabile îşi propune să formeze 
cadrele didactice în domeniul elaborării şi derulării de astfel de 
activităţi şi proiecte. 

Durata / nr. credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

 
• Lărgirea orizontului de înţelegere şi analiză a 

sistemului de educaţie din România 
• Găndire globală, acţiune locală 
• Crearea unor strategii de acţiune sustenabilă / 

durabilă, prin dezvoltarea parteneriatului în planul 
relaţiilor intra- şi trans-şcolare 

• Plasarea carierei didactice în contextul european al 
învăţării pe parcursul vieţii   

           

Planificarea 
modulelor tematice 

 
1. Concepte de bază ale dezvoltării durabile 
2. Indicatori ai dezvoltării durabile 
3. Educaţia din perspectiva educaţiei durabile 
4. Exemple de bune practici în educaţia pentru 

dezvoltare durabilă 
 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 – August 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 

Resurse umane 
Formatori implicaţi 

 
Prof. Simona Duiuleasa  
Prof. Călin Diaconescu  
Prof. Carmen Gaspar  
Prof. Angela Osain  
 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 75 cursanți (3 grupe) 
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Denumirea 
programului PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE 

Criterii curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

OMECTS 3876/ 02.05.2012;  

CCD Bucureşti 

Public ţintă 
cadre didactice din învăţământul preuniversitar membre de 
sindicat 

Justificare 

Egalitatea de şanse reprezintă o realitate complexă în cadrul 
unei societăţi democratice care încă este în proces de 
consolidare. Cu atât mai mult cu cât educaţia este un factor 
decisiv în realizarea egalităţii de şanse, formare cadrelor 
didactice în acest spirit trebuie să reprezinte o prioritate 
naţională. 

Durata / nr. credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

 
• Identificarea căilor de gestionare a relaţiilor fără atitudini 

discriminatorii, prin respectarea regulilor democraţiei 
• Abordarea relaţiei profesor-elev-familie din perspectiva 

asigurării egalităţii de şanse, prin combaterea 
stereotipurilor şi prejudecăţilor 

• Identificarea cadrului legal şi al instituţiilor care 
promovează şi garantează egalitatea de şanse 

• Punerea în practică a ideilor promovate de egalitatea de 
şanse: viaţă activă, ocupare deplină – prin accesarea de 
alternative de formare continuă   
           

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Apariţia şi evoluţia ideii de egalitate 
2. Domenii ale egalităţii. Căi de realizare 
3. Formarea profesorilor pentru practicarea unui învăţământ 

nediscriminatoriu, cu promovarea egalităţii de şanse 
4. Egalitatea promovării şanselor de dezvoltare profesională 

prin facilitarea accesului la programe de formare 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 – August 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 

Resurse umane 

Formatori implicaţi 

Prof. Simona Duiuleasa 
Prof. Călin Diaconescu  
Prof. Carmen Gaspar 
Prof. Angela Osain  

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii economice Număr cursanţi 
planificaţi 75 cursanți (3 grupe) 
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Denumirea 
programului 

COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN GESTIONAREA RELAŢIILOR INTER ŞI 
INTRAINSTITUŢIONALE DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Criterii curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

OMECTS 3876/ 02.05.2012;  

CCD Bucureşti 

Public ţintă 
cadre didactice din învăţământul preuniversitar membre de 
sindicat 

Justificare 

Profesorul este în primul rând un comunicator, dar în perioada 
actuală, el nu se mai poate rezuma doar la comunicarea 
didactică. Este necesar să deprindă noi competenţe de 
comunicare: cu autorităţile, cu mass-media, cu comunitatea. 

Durata / nr. credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

 
• Exersarea comunicării şi ascultării active ţinând cont 

de variabilele comunicării 
• Practicarea unei comunicări eficiente prin reducerea 

barierelor din comunicare 
• Construirea unor instrumente de comunicare prin 

mas-media   
           

Planificarea 
modulelor tematice 

 
1. Variabile ale comunicării 
2. Bariere de comunicare 
3. Reguli de comunicare eficientă 
4. Comunicarea cu mass-media 

 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 – August 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 

Resurse umane 

Formatori implicaţi 

 
Prof. Simona Duiuleasa  
Prof. Călin Diaconescu  
Prof. Carmen Gaspar  
Prof. Angela Osain  
 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiş 

Criterii economice Număr cursanţi 
planificaţi 75 cursanți (3 grupe) 
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Denumirea 
programului 

GESTIONAREA ŞI MEDIEREA CONFLICTELOR DIN SISTEMUL 
EDUCAŢIONAL 

Criterii curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

OMECTS 3876/ 02.05.2012;  

CCD Bucureşti 

Public ţintă 
cadre didactice din învăţământul preuniversitar membre de 
sindicat 

Justificare 

Noţiunea de conflict este strâns legată de raţiunea de a fi a 
sindicatelor, iar cea de conflict organizaţional reprezintă un 
capitol important al ştiinţei managementului.  Între noţiunea de 
conflict şi activitatea sindicală există o legătură structurală, iar 
conflictul organizaţional este una din noţiunile de bază a 
ştiinţei managementului. 

Durata / nr. credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

 
• Utilizarea caracterului constructiv al conflictului 

pentru determinarea schimbării în organizaţie 
• Exersarea gestionării conflictelor prin mediere şi 

negociere 
• Practicarea unei negocier eficiente, folosind 

tehnicile de negociere adecvate 
• Construirea de tactici şi strategii de negociere în 

concordanţă cu dimensiunea conflictului şi cu jocul 
poziţional 

• Pregătirea şi derularea unei negocieri cu respectarea 
managementului timpului   

           

Planificarea 
modulelor tematice 

 
1. Conflictul 
2. Negocierea 
3. Strategii şi tehnici de negociere 
4. Rezolvarea alternativăa disputelor - RAR 

 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 – August 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 

Resurse umane 

Formatori implicaţi 

 
Prof. Simona Duiuleasa  
Prof. Călin Diaconescu  
Prof. Carmen Gaspar  
Prof. Angela Osain  
 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii economice Număr cursanţi 
planificaţi 75 cursanți (3 grupe) 
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Tel/fax: 0256490452, 
 E-mail:ccdtimis@yahoo.com 

www.ccd-timis.ro 
 

Denumirea 
programului 

ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI - PREVENIREA CONSUMULUI 
DE DROGURI 

Criterii curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

OMECTS 4736/ 12.07.2012;  

CCD Bucureşti 

Public ţintă 
Profesori din învățământul secundar inferior și profesori din 
cabibetele de asistență psihopedagogică 

Justificare 

Scopul acestui program este de a dota preadolescenţii / 
adolescenţii cu aptitudini specifice si cu resursele de care au 
nevoie pentru a rezista influenţelor sociale si de a înţelege 
corect cunoştinţele despre droguri si efectele lor adverse 
asupra sănătăţii. Influenţa socială este şi ea cuprinsă în 
programe ca un factor de protecţie în prevenirea consumului 
de droguri.  

Durata / nr. credite 44 ore / 11 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Stăpânirea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice; 
• Utilizarea optimă a metodelor şi strategiilor de predare 

adecvate particularităţilor individuale/de grup; 
• Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea 

eficientizării procesului instructiv-educativ; 
• Accesarea diverselor surse de informare în scopul 

documentării; 
• Utilizarea metodelor specifice gândirii critice; 
• Manifestarea deschiderii faţă de tendinţele novatoare 

necesare dezvoltării profesionale; 
• Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-

educaţionale în consilierea, orientarea/integrarea socio-
psiho-pedagogică a elevilor.   

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Introducere în proiectul ”Necenzurat”, metode și tehnici 
specifice 
2. Informații despre droguri: clasificare, descriere, efecte, 
însușirea termenilor specifici 
3. Abilități de viață 
4. Componenta parentală 
5. Promovarea, planificarea, implementarea şi evaluarea 
proiectelor specifice 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 – August 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 

Resurse umane 

Formatori implicaţi 

 
Dr. Șleam Adela 
Psih. Dinu Diana Beatrice  
 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii economice Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

Tel/fax: 0256490452, 
 E-mail:ccdtimis@yahoo.com 

www.ccd-timis.ro 
 

Denumirea 
programului 

ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODIȘTI PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Criterii curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

OMEN 3905/ 18.07.2014;  

Asociația PROEURO-CONS 

Public ţintă 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care doresc să-
și dezvolte profilul de metodist 

Justificare 

Asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin 
cunoasterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, 
organizării şi desfăşurării unui demers didactic eficient. 
Cadrele didactice cu experienţă au nevoie să-şi formeze 
competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna 
desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei 
şcolare. 

Durata / nr. credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

 
• Monitorizarea cadrelor didactice repartizate; 
• Stabilirea domeniilor de formare recomandate pentru 

cadrele didactice pe care le inspectează; 
• Consilierea cadrelor didactice în vederea inspecţiei; 
• Elaborarea raportului scris de inspecţie; 
• Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare. 

 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al 
IŞJ 
2. Managementul carierei didactice 
3. Profesorul metodist și inspecția școlară 
4. Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional 
Marketing 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 – August 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 

Resurse umane 

Formatori implicaţi 

 
Lect.univ.dr. Victor Tița 
Prof. Alina Melnic 
Prof. Valentina Urecchiatu 
Prof. Marius Bălașa  
 

Coordonatorul 
programului Prof. Alina Melnic – CCD Timiş 

Criterii economice Număr cursanţi 
planificaţi 75 cursanți (3 grupe) 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

Tel/fax: 0256490452, 
 E-mail:ccdtimis@yahoo.com 

www.ccd-timis.ro 
 

Denumirea 
programului MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

Criterii curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

Depus pentru acreditare  

Asociația PROEURO-CONS 

Public ţintă 
Absolventi cu diplomă de licenţă ai unei facultăţi, care 
lucrează în sistemul de învatamant preuniversitar, în instituţii 
cu caracter educaţional, în mass-media cu specific educaţional. 

Justificare 
Pentru că avem nevoie de lideri care înţeleg că progresul e mai 
important decât perfecțiunea şi pentru că avem nevoie de lideri 
care se pricep să coopereze eficient. 

Durata / nr. credite 90 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

 
• Elaborarea strategiei de dezvoltare a instituţiilor 

educaţionale; 
• Fundamentare a viziunii, misiunii şi obiectivelor strategice 

ale unei organizaţii; 
• Implementare şi gestionare a schimbărilor strategice la 

nivelul organizaţiei; 
• Identificare a elementelor culturii organizaţionale; 
• Dezvoltarea abilităţilor de leadership, comunicare şi 

muncă în echipă.  

Planificarea 
modulelor tematice 

 
1. Şcoala ca organizaţie. Dezvoltarea instituţională. Teoria 
generală a managementului educaţional 
2. Managementul comunicării în organizaţiile şcolare 
3. Managementul calităţii totale în educaţie 
4. Politici educaţionale. Marketing educational 
5. Managementul proiectelor în educaţie 
6. Managementul juridic şi legislaţie şcolară 
7. Informatizare în managementul educaţional 
 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 – August 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 

Resurse umane 

Formatori implicaţi 

 
Lect.univ.dr. Victor Tița 
Prof. Cristian Gabriel Vlad 
Prof. Alina Melnic 
Prof. Aurica Rogobete 
Prof. Andra Bică  
 

Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiş 

Criterii economice Număr cursanţi 
planificaţi 75 cursanți (3 grupe) 

 


