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Denumirea 
programului DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau limba şi literatura română 

Justificare 

Pentru asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, 
trebuie avută în vedere realizarea interacţiunii dintre 
elementele de structură ale procesului de învăţământ, 
aplicarea noului curriculum, organizarea procesului didactic, 
proiectarea didactică, elaborarea strategiilor didactice, 
organizarea colectivului de elevi şi evaluarea ştiinţifică a 
elevilor în domeniul predării limbii şi literaturii române. 

Durata 32 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Corelarea obiectivelor şi competenţelor cu conţinuturile 
şi metodele de predare 

• Descrierea modalităţilor specifice de organizare a 
conţinuturilor                    

• Elaborarea diferitelor tipuri de lecţii, specifice 
disciplinei            

• Identificarea şi aplicarea strategiilor didactice eficiente              
• Aplicarea adecvată a metodelor de evaluare  

Planificarea 
modulelor tematice 4 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Corina Costea, Prof. Bogdan Graore,  
Prof. Ramona Roman 

Coordonatorul 
programului Prof. Cerasela Lascu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 

50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului DIDACTICA PREDĂRII LIMBILOR MODERNE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau limbi moderne (engleză, 
franceză, germană) 

Justificare 

Pentru asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, 
trebuie avută în vedere realizarea interacţiunii dintre 
elementele de structură ale procesului de învăţământ, 
aplicarea noului curriculum, organizarea procesului didactic, 
proiectarea didactică, elaborarea strategiilor didactice, 
organizarea colectivului de elevi şi evaluarea ştiinţifică a 
elevilor în domeniul predării limbilor moderne. 

Durata 32 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Corelarea obiectivelor şi competenţelor cu conţinuturile 
şi metodele de predare 

• Descrierea modalităţilor specifice de organizare a 
conţinuturilor                    

• Elaborarea diferitelor tipuri de lecţii, specifice 
disciplinei            

• Identificarea şi aplicarea strategiilor didactice eficiente              
• Aplicarea adecvată a metodelor de evaluare  

Planificarea 
modulelor tematice 4 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

Prof. Delia Secula  
Prof. Rodica Pogana  
Prof. Manuela Dot 
Prof. Ozana Crăciunaș 
Prof. Silvia Piscuc 
Prof. Viorica Roşu – ISJ Timiş 

Coordonatorul 
programului Prof. Cerasela Lascu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului DIDACTICA PREDĂRII MATEMATICII 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau matematică 

Justificare 

Pentru asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, 
trebuie avută în vedere realizarea interacţiunii dintre 
elementele de structură ale procesului de învăţământ, aplicarea 
noului curriculum, organizarea procesului didactic, proiectarea 
didactică, elaborarea strategiilor didactice, organizarea 
colectivului de elevi şi evaluarea ştiinţifică a elevilor în 
domeniul predării matematicii. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Corelarea obiectivelor şi competenţelor cu conţinuturile şi 
metodele de predare 
• Descrierea modalităţilor specifice de organizare a 
conţinuturilor                    
• Elaborarea diferitelor tipuri de lecţii, specifice disciplinei            
• Identificarea şi aplicarea strategiilor didactice eficiente              
• Aplicarea adecvată a metodelor de evaluare  

Planificarea modulelor 
tematice 4 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

Prof. Zeno Blajovan – ISJ Timiș 
Prof. Elena Boldea Petria – ISJ Timiș 
Prof. Cerasela Bociu 
Prof. Cristina Jiroveanu 
Prof. Noemi Neamțu 

Coordonatorul 

programului 
Prof. Cerasela Lascu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului DIDACTICA PREDĂRII ȘTIINȚELOR NATURII 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau fizică, chimie, biologie 

Justificare 

Pentru asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, 
trebuie avută în vedere realizarea interacţiunii dintre 
elementele de structură ale procesului de învăţământ, aplicarea 
noului curriculum, organizarea procesului didactic, proiectarea 
didactică, elaborarea strategiilor didactice, organizarea 
colectivului de elevi şi evaluarea ştiinţifică a elevilor în 
domeniul predării științelor naturii. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Corelarea obiectivelor şi competenţelor cu conţinuturile şi 
metodele de predare 

• Descrierea modalităţilor specifice de organizare a 
conţinuturilor                    

• Elaborarea diferitelor tipuri de lecţii, specifice disciplinei            
• Identificarea şi aplicarea strategiilor didactice eficiente              
• Aplicarea adecvată a metodelor de evaluare  

Planificarea modulelor 
tematice 4 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

Prof. Monica Seviciu  
Prof. Angela Putnic  
Prof. Rodica Beicu 
Prof. Cosmina Preda 
Prof. Vâlcu Micu Mariana. 
Prof. Gaiță Adriana 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului DIDACTICA PREDĂRII ȘTIINȚELOR UMANE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau istorie și geografie 

Justificare 

Pentru asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, 
trebuie avută în vedere realizarea interacţiunii dintre 
elementele de structură ale procesului de învăţământ, aplicarea 
noului curriculum, organizarea procesului didactic, proiectarea 
didactică, elaborarea strategiilor didactice, organizarea 
colectivului de elevi şi evaluarea ştiinţifică a elevilor în 
domeniul predării științelor umane. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Corelarea obiectivelor şi competenţelor cu conţinuturile 
şi metodele de predare 

• Descrierea modalităţilor specifice de organizare a 
conţinuturilor                    

• Elaborarea diferitelor tipuri de lecţii, specifice disciplinei            
• Identificarea şi aplicarea strategiilor didactice eficiente              
• Aplicarea adecvată a metodelor de evaluare  

Planificarea modulelor 
tematice 4 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

Prof. Alexandru Gyuris 
Prof. Sorin Ionescu 
Prof. Kiss Francisc  
Prof. Valentina Urechiatu 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 

 
 
 
 
 
 
 



  

8 
 

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 

TEHNICI DE EDUCAȚIE NONFORMALA APLICATE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau în învățământul preșcolar și primar 

Justificare 

Săptămâna ”Să știm mai multe, sî fim mai buni” reprezintă o 
oportunitate, dar și o provocare pentru cadrele didactice de a utiliza  
tehnicile specifice educației nonformale pentru dezvoltarea 
competențelor cognitive, a abilităților practice și a atitudinilor 
pozitive ale elevilor. Programul oferă instrumente utile și exemple 
de bună practică, ce vor putea fi utilizate de către cadrele didactice 
în proiectarea și desfășurarea activităților extracurriculare.  

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

1. Identificarea oportunităților oferite de educația nonformală 
2. Aplicarea creativă a tehnicilor de educație nonformală la cilcul 
primar 
3. Crearea și adaptarea materialelor didactice pentru educația 
nonformală 
4. Dezvoltarea competențelor de comunicare cu elevii și de lucru 
în echipă 
5. Realizarea de parteneriate eficiente cu familia și cu comunitatea 
locală 

Planificarea 
modulelor tematice 

1.   Specificul educației nonformale 
2.   Tehnici de învățare nonformală 
3. Elemente de managementul clasei în activitățile de educație 
nonformală 
4.   Parteneriatul cu familia și comunitatea 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluarea finală a cursanţilor se va realiza pe baza produselor 
elaborate în timpul cursului. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Aura Codruța Danielescu,  
Prof. Snejana Ioana Vîtu,  

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanţi (4 grupe)  
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Denumirea 
programului 

ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE 
A STAGIILOR DE PRACTICĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice de specialitate din învățământul profesional și 
tehnic 

Justificare 

Pe durata şi la finalul stagiului de practică, competenţele 
profesionale / rezultatele învăţării dobândite de practicant sunt 
evaluate de către cadrul didactic şi tutorele responsabili cu 
urmărirea desfăşurării stagiului de practică. Cursul își propune 
să sprijine cadrele didactice în însușirea și exersarea practicilor 
evaluării competențelor profesionale, rezultate ale învățării, să-
și dezvolte competențe privind organizarea evaluării pe durata 
și la finalul stagiului de pregătire practică, realizarea și 
administrarea instrumentelor de evaluare, evidența, 
interpretarea și valorificarea evoluției performanțelor elevilor.  

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

● planificarea și organizarea evaluării elevilor practicanți; 
● elaborarea și administrarea instrumentelor de evaluare a 
elevilor care realizează stagiul de pregătire practică la agenți 
economici; 
● efectuarea evaluării; 
● analiza informațiilor și luarea deciziilor privind competența; 
● înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării; 
● transferul şi recunoaşterea competenţelor profesionale / 
rezultatelor învăţării obţinute în stagiile de practică, cu 
respectarea legislației în vigoare; 
● monitorizarea internă și externă a proceselor de evaluare; 

Planificarea 
modulelor tematice 8 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016   

Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor Observare curentă, portofoliu 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 
prof. Valeria Pașcotă  
prof. Miriana Iancovici Wolf  
prof. Alina Melnic  

Coordonatorul 
programului Prof. Alina Melnic – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII INSTITUȚIONALE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
Directori, directori adjuncți, membri în Consiliile de 
administrație, cadre didactice din învățământul profesional și 
tehnic 

Justificare 

Din perspectiva planificării strategice, scopul Planului de 
Acțiune al Școlii este de a corela oferta învățământului 
profesional și tehnic cu nevoile locale de dezvoltare socio-
economică. Cursul vine în sprijinul managerilor școlari și a 
cadrelor didactice care doresc să-și îmbunătățească 
competențele necesare elaborării documentului strategic de 
dezvoltare instituțională 

Durata 40 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

● elaborarea unei modalităţi de lucru la nivelul şcolii privind 
planificarea acţiunilor /dezvoltării; 
● colectarea şi analizarea datelor şi informaţiilor suport 
necesare; 
● planificarea proceselor de consultare cu factorii cheie 
interesaţi; 
● analizarea mediului intern și extern al organizației școlare și 
elaborarea generativă a PAS pe baza PLAI și PRAI; 
● formularea concluziilor şi analizarea opţiunilor strategice 
existente pentru a asigura eficacitatea şi o poziţie durabilă pe 
piaţă; 
● formularea obiectivelor, stabilirea ţintelor şi a termenelor; 
● stabilirea acţiunilor ce pot duce la depăşirea problemelor şi 
atingerea obiectivelor; stabilirea activităţilor prin care se va 
realiza monitorizarea şi evaluarea generală în lumina 
rezultatelor obţinute; 

Planificarea 
modulelor tematice 8 zile / 5 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor Proiectele realizate de cursanți 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi prof. Aurica Rogobete 
prof. Alina Melnic  

Coordonatorul 
programului Prof. Alina Melnic – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 (4 grupe) 
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Denumirea 
programului FIRMA DE EXERCIȚIU – O ȘANSĂ PENTRU CARIERA TA 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Profesori din colegii, licee, grupuri școlare 

Justificare 

Firma de exercitiu este o metoda atractivă de instruire practică 
care și-a dovedit eficiența la nivelul claselor de liceu din 
profilul servicii. Metoda este viabilă pentru aplicarea în toate 
tipurile de școli. Prin metoda firma de exercițiu elevii își 
formează competențe necesare pe piața muncii, își dezvoltă 
deprinderi și abilități, își formează comportamente profesionale 
și personale. Cursul oferă profesorului tehnicile necesare 
valorizării cunoștinșelor acumulate de elevi,  atât prin aplicarea 
acestora la situații economice concrete cât și prin completarea, 
dezvoltarea cu alte cunoștințe necesare unei pregătiri 
performante. 

Durata 40 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

● Aplicarea metodei ”Firma de exercitiu” în formarea 
competententelor antreprenoriale ale elevilor 
● Utilizarea TIC și a instrumentelor virtuale specifice firmelor 
de exercițiu în pregatirea practică a elevilor 
● Crearea demersului didactic necesar pentru extinderea rețelei 
FE 
● Crearea demersului didactic necesar pentru asigurarea 
functionalitatii retelei firmelor de exercitiu 
● Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa prin simularea 
unor situatii in care elevii sa poată experimenta initierea si 
dezvoltarea unei afaceri 

Planificarea 
modulelor tematice 10 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor Observarea curenta, portofoliul, proiectul 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 
Prof. Georgeta Boe  
Prof. Florina Spălățelu 
Prof. Daniela Sebeșan 

Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 

programului AUDITUL RESURSELOR UMANE  

    Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
Directori, directori adjuncţi, membri ai Consiliilor de 
administrație, cadre didactice auxiliare care au atribuții în 
domeniul resurselor umane 

Justificare 

Auditul resurselor umane reprezintă o funcție de bază a 
managementuluie ducațional, în special în lumina noilor 
reglementări legislative, care oferă responsabilități sporite în 
acest domeniu unităților școlare.  
Acest curs urmărește adaptarea metodelor şi tehnicilor de lucru 
la standardele de control intern managerial aprobate prin 
OMFP 946/2005, precum și cu celelalte reglementări 
legislative în vigoare. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Organizarea muncii specifice: organigramă, 
regulament intern, stat de personal, stat de funcţii. 

• Recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane. 
• Utilizarea eficientă a resurselor umane. 
• Elaborarea procedurilor de lucru. 
• Delegarea de competenţe. 

Planificarea modulelor 
tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 
Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. dr. ec. Ana Crăsneanu - auditor expert contabil 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

MANAGEMENTUL FINANȚĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  
ÎN PROCESUL DE DESCENTRALIZARE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Directori, directori adjuncți, membri ai Consiliilor de 
administrație 

Justificare 

Noua Lege a Educației Naționale nr. 1/2011 prevede noi 
modalități de finanțare a învățământului, bazate pe principiul 
faptului că finanțarea urmează elevul, principiu care generează 
noi proceduri de lucru, pe care managerii de unități școlare 
trebuie să fie abilitați să le utilizeze. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Analizarea costurilor educaționale și a implicațiilor 
diferitelor structuri de cost. 

• Elaborarea procedurilor îmbunătățite și raționalizate 
decontrol financiar și raportare. 

• Gestionarea finanțării școlilor sub formă de sumă 
globală + sumă globală cu destinație specifică. 

• Introducerea de metodologii privind planificarea 
dezvoltării școlii ținând cont de resursele disponibile. 

Planificarea modulelor 
tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 
Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. dr. ec. Ana Crăsneanu - auditor expert contabil 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
PUBLIC 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personal didactic şi didactic-auxiliar din învăţământul 
preuniversitar. 

Justificare 
Cursul urmărește adaptarea metodelor şi tehnicilor de lucru la 
standardele de control intern managerial aprobate prin OMFP 
946/2005, precum și la celelalte reglementări legislative în 
vigoare. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Organizarea gestiunilor. 
• Recrutarea, selecţia şi angajarea gestionarilor. 
• Elaborarea procedurilor de lucru privind gestiunea 

patrimoniului 
• Întocmirea documentelor specifice referitoare la 

gestiunea patrimoniului 

Planificarea modulelor 
tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 
Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. dr. ec. Ana Crăsneanu - auditor expert contabil 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

CONTROLUL MANAGERIAL INTERN ÎN INSTITUŢIILE DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
Inspectori şcolari, cadre didactice care ocupă posturi de 
conducere, contabili şefi şi secretari şefi din unităţile de 
învăţământ preuniversitar 

Justificare 

Cursul urmărește adaptarea metodelor şi tehnicilor de lucru la 
standardele de control intern managerial aprobate prin OMFP 
946/2005, precum și la celelalte reglementări legislative în vigoare. 
Totodată, se are în vedere implementarea sistemului de control intern 
managerial, în conformitate cu OMFP 946/2005 reactualizat în 2011 
pentru raportarea anuală a managerului entităţii o data cu depunerea 
bilanţului contabil; realizare proceduri operaţionale pentru 
compartimentele funcţionale ale entităţii publice. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Identificare a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice 
pentru aplicarea unui management instituţional eficient şi eficace 

• Alocare şi coordonare a resurselor instituţiei în vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite  

• Corelare a planurilor, activităţilor şi a responsabilităţilor specifice, 
cu cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind dezvoltarea 
unui sistem de control managerial eficient la nivelul instituţiei 

• Elaborarea acţiunilor de măsurare şi corectare a performanţelor 
înregistrate în activităţile de la nivelul instituţiei cu scopul 
asigurării atingerii obiectivelor stabilite 

• Aplicare adecvată a controlului intern ca instrument managerial 
pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor de management 
instituţional 

Planificarea modulelor 
tematice 6 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Prezentarea unui portofoliu cu proceduri operationale privind 
managementul riscului 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. dr. ec. Ana Crăsneanu - expert contabil 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

UTILIZAREA APLICAȚIEI ELECTRONICE DE SPRIJIN 
PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A UNITĂȚILOR ȘCOLARE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Directori și membrii CEAC din unitățile de învățământ 
preuniversitar 

Justificare 

Aplicația electronică de sprijin pentru evaluarea internă 
elaborată de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în 
Învățământul Preunivesitar în 2013 a devenit un instrument 
eficient și obligatoriu pentru toate unitățile școlare începând cu 
anul școlar 2013-2014. Deși, printr-un program furnizat de 
ARACIP au fost formați cel puțin un membru CEAC din fiecare 
unitate de învățământ autorizată provizoriu / acreditată și un 
număr semnificativ de manageri școlari, datorită timpului scurt 
de formare, complexității aplicației, mobilității personalului și 
optimizărilor realizate între timp, foarte multe unități școlare au 
avut dificultăți în utilizarea acestei aplicații, motiv pentru care 
au solicitat introducerea în oferta CCD Timiș a acestui program. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

 
• Aplicarea metodelor de culegere și prelucrare a datelor 

în vederea evaluării interne a unității școlare; 
• Elaborarea procedurilor pentru colectarea informațiilor 

și documentelor solicitate de aplicația  
• Utilizarea aplicației electronice de sprijin pentru 

evaluarea internă a unității școlare. 
 

Planificarea modulelor 
tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Alina Melnic 
Prof. Maria Vărgatu 

Coordonatorul 
programului Prof. Alina Melnic – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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Denumirea 
programului 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Directori și directori adjuncți, cadre didactice și didactice 
auxiliare din învățământul preuniversitar 

Justificare 

Managementul resurselor umane este activitatea de 
management răspunzătoare de toate deciziile și acțiunile care 
afectează relația dintre o instituție și angajații săi. Unitățile de 
învățământ se confruntă tot mai des cu probleme legate de 
evoluția legislației în domeniul muncii, de utilizarea REVISAL, 
de selecția și angajarea personalului în echipe de proiect, etc. 
Acest program de formare vine să clarifice unele dintre aceste 
probleme, atât în beneficiul cadrelor didactice și didactice 
auxilaire, cât și al unităților școlare din care fac parte. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Planificarea activității proprii în funcție de sarcinile primite 
• Corelarea într-o manieră integrată a politicilor și sistemelor 

privind resursele umane cu misiunea și strategia unității de 
învățământ preuniversitar 

• Realizarea unui plan de dezvoltare profesională propriu și 
pentru instituție  

• Competențe privind recrutarea, selecția, angajarea și 
recrutarea personalului 

• Realizarea și gestionarea unor documente specifice 
managementului resurselor umane 

• Dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase 
• Îmbunătățirea competențelor de comunicare și lucru în 

echipă 

Planificarea modulelor 
tematice 8 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Prezentarea unui plan de dezvoltare profesională 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Letiția Ana Morariu 
Prof. Aurica Rogobete 

Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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Denumirea 
programului 

NOI ABORDĂRI DE MARKETING  
PE PIAȚA EDUCAȚIONALĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Directori și directori adjuncți, cadre didactice și didactice 
auxiliare din învățământul preuniversitar 

Justificare 

Strategia de comunicare şi relaţii publice a unităţii de 
învăţământ, ce implică acţiuni coerente de creare de imagine, 
integrând elemente de cultură organizaţională, este o certă 
necesitate a vremurilor noastre. Într-o situaţie ideală, şcoala se 
raportează în permanenţă la comunitatea locală, la elevi şi 
părinţi, precum şi la personalul propriu, propunându-şi să 
asigure condiţii optime de comunicare internă şi externă. 
Comunicarea în învăţământul actual nu mai este de multă vreme 
opţională, iar competitivitatea dintre unităţile de învăţământ 
generează oferte educaţionale diverse, formulate după toate 
legile marketingului.  

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

1. Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-
educativ, ca act de comunicare. 
2. Identificarea dinamicii şi tendinţelor de pe piaţa muncii şi 
corelarea acestora cu procesul instructiv educativ. 
3.Crearea unor strategii eficiente de relationare pe axa școală-
familie-comunitate. 
4.  Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţii de 
competiţie, examen, concurs etc. 
5. Realizarea unui plan de marketing și a strategiilor de 
promovare a școlii. 

Planificarea modulelor 
tematice 8 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Prezentarea unui material de promovare a școlii 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Letiția Ana Morariu 
Prof. Aurica Rogobete 

Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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Denumirea 
programului 

ELABORAREA PROIECTELOR CU FINANȚARE 
NERAMBURSABILĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice şi didactice auxiliare din învăţământul 
preuniversitar 

Justificare 

Proiectele cu finanatare nerambursabila ocupa o pondere tot 
mai mare in activitatile din cadrul institutiilor/ asociatiilor. 
Acestea genereaza efecte atat la nivel de institutie, dezvoltand 
resursa materiala si umana, cat si la nivel de comunitate, 
schimband atitudini si dezvoltand noi abilitati. Cursul prezent 
te sprijina in  dezvoltarea competentelor specifice demersului 
de elaborare a unui proiect cu finantare. 

Durata 24 de ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Elaborarea unui proiect:  identificarea problemei, 
formularea obiectivelor, identificarea rezultatelor 
asteptate, activităţilor si a resurselor 

• Identificarea surselor de finantare - eligibilitatea 
proiectului 

• Completarea cererii de finantare 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Program de finantare – proiect cu finantare 
2. Ciclul de viata al unui proiect cu finantare 
3. Elaborarea unui proiect cu finantare 
4. Surse de finantare – eligibilitatea proiectului 
5. Cererea de finantare 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Realizarea schiţei unui proiect eligibil. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Ileana Balaci – CJRAE Timiș 

Coordonatorul 
programului Prof. Cerasela Lascu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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Denumirea 
programului 

INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI 
PERSONAL 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice şi didactic auxiliare din învăţământul 
preuniversitar. 

Justificare 

Programul vine în întâmpinarea nevoilor de formare şi 
de perfecţionare continuă a tuturor cadrelor didactice de 
diferite specialităţi, pentru a le dezvolta  competente in 
utilizarea calculatorului personal. 

Durata 40 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Folosirea eficientă a mijloacelor electronice de 
comunicare la clasă sau în viaţa personală; 

• Dobândirea de abilităţi cognitive şi abilităţi de 
comunicare bine dezvoltate; 

• Utilizarea tehnologiilor multimedia în vederea obţinerii, 
analizării şi schimbului de informaţii pentru comunicare 
şi pentru dezvoltare personală şi profesională. 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Utilizare a sistemului de operare Windows 7; 
2. Utilizare a Microsoft Office Word 2010; 
3. Utilizare a Microsoft Office Excel 2010; 
4. Utilizare a Microsoft Office PowerPoint 2010; 
5. Utilizarea Internetului; 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu care 
va cuprinde teme practice 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Ing.IT Nina Dumbravă 
Coordonatorul 
programului Ing.IT Nina Dumbravă – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 40 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

 PLATFORMEI E-LEARNING – OPORTUNITĂȚI PENTRU 
FORMAREA LA DISTANȚĂ A CADRELOR DIDACTICE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 

Cadre didactice, de diferite specialităţi, alte categorii 
de personal din sistemul de învăţământ, cu aptitudini 
medii-avansate în utilizarea calculatorului, ce sunt 
interesate de învăţământul la distanţă. 

Justificare 

Oportunitatea învăţării la distanţă şi creşterea nivelului 
general de cunoştinţe privind învățarea electronică și 
posibilitatea de a indentifica soluții de învățare electronică 
în rândul cadrelor didactice şi a altor categorii de personal 
din învăţământul preuniversitar.  

Durata 24 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Să utilizeze instrumente specifice  e-Learning-ului 
(învăţământului electronic la distanţă). 

• Să  utilizeze platformele OpenSource (gratuite) pentru 
învăţământ electronic la distanţă. 

• Să pregătească materiale şi sustină un curs online 
utilizând platforme de e-Learning.  

Planificarea 
modulelor tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Proiectarea şi prezentarea unui curs online 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Formator e-learning Nina Dumbravă  

Coordonatorul 
programului Ing.IT Nina Dumbravă – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 40 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

GOOGLE FOR EDUCATION – UTILIZAREA 
INSTRUMENTELOR ON-LINE ÎN EDUCAȚIE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personal didactic și didactic auxiliar 

Justificare 

Prin programul Google for Education Romania se urmăreşte 
ca 10% didactice din România să dobândească abilităţi  de utilizare a 
instrumentelor online în educaţie. Programul urmăreşte să ofere 
elevilor o mai bună pregătire pentru viaţa profesională, prin 
oferirea accesului la tehnologie şi training în utilizarea 
instrumentelor online. La finalul workshopului, fiecare participant 
va beneficia de un certificat recunoscut de Ministerul Educației și 
Cercetării Științifice, fiecare şcoală implicată va dobândi statutul de 
Google Certified School, având acces complet la instrumentele oferite 
de Google în mod exclusiv instituţiilor de învăţământ certificate. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Familiarizarea cu instrumentele online Google, care optimizează 
procesul de învățământ și eficientizează activitățile administrative 
din scoală, asimilate activității didactice 

• Dobândirea cunoştinţelor de bază în utilizarea produselor cheie 
Google: Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Forms, Sites; 

• Aplicarea conceptelor şi a modelelor învăţate în elaborarea 
documentelor didactice (fişe de lucru, chestionare, teste, 
planificări); 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Google Apps for Education – Prezentrea programului, 
introducere în aplicaţii 

2. Utilizarea Gmail şi Google Calendar 
3. Utilizarea Google Drive și Docs 
4. Utilizarea Google Sheets și Google Forms 
5. Utilizarea Google Sites 
6. Alte modalităţi de utilizare a Google Apps în clasă şi în şcoală 
7. Oportunitățile oferite de programul Google for Education: 

nivelurile de certificare, GEG – comunitatea profesorilor care 
utilizează tehnologia în educație, colecția de planuri de lecție 

8. Examen online – obținerea Google Certification Basics 
Calendarul 

programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluare online – Google Certification Basics 
Completarea formularului de Feedback 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 
prof. Gabriela Nușa Cojocaru 
prof. Olivera-Nevena Dogaru  
ing. IT Nina Dumbravă 

Coordonatorul 
programului ing. IT Nina Dumbravă 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 60 cursanți (3 grupe) 
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Denumirea 
programului 

PROIECTE EDUCAŢIONALE CU AJUTORUL 
PROGRAMELOR PHOTO STORY 3 ŞI WINDOWS LIVE 

MOVIE MAKER 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice de diferite specialităţi 

Justificare 

Programele Photo Story 3 şi Windows Live Movie Maker pot fi 
utilizate în prelucrarea imaginilor, a fişierelor audio şi video, 
necesare în realizarea unor proiecte educaţionale cu ajutorul 
calculatorului. Asemenea proiecte, realizate de către formator, au 
fost premiate în cadrul Forumului Inovatorilor în Educaţie. Prin 
urmare, aceste programe reprezintă o bună oportunitate de a 
realiza proiecte care să stimuleze interesul pentru citit şi 
creativitatea elevilor. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Editarea imaginilor 
• Editarea fişierelor audio şi video  
• Crearea de filme cu programul Photo Story 3 
• Realizarea unui desen animat 
• Utilizarea competenţelor digitale în realizarea de proiecte 

educaţionale        

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Noţiuni generale despre editarea imaginilor, fişierelor audio 
şi video 

2. Programul Photo Story 3 
3. Programul Windows Live Movie Maker 
4. Realizarea unor proiecte educaţionale  

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor Proiectele realizate în timpul activităţilor practice 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Dana Elena Tipei 
Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 40 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului ABORDĂRI DIDACTICE PENTRU MILENIUL III 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice de diferite specialităţi, cu aptitudini medii în 
utilizarea calculatorului. 

Justificare 
Calculatorul devine tot mai prezent în activitatea educativă, ceea 
ce creează necesitatea formării continue a cadrelor didactice în 
acest domeniu. Motivarea elevilor spre studiu trebuie să 
pornească de la preocupările majore ale tinerei generaţii. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Adaptarea procesului didactic spre un învăţământ 
modern; 

• Identificarea strategiilor didactice care folosesc tehnici 
noi de predare-învăţare; 

• Exersarea diferitelor metode de lucru care presupun 
alternative de lucru moderne; 

• Exersarea diferitelor metode care au ca scop utilizarea 
strategiilor didactice bazate pe noile tehnologii; 

• Proiectarea demersului didactic în funcţie de strategia 
folosită. 

Planificarea modulelor 
tematice 

6 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea unei lucrări finale pe temele 
desfăşurate de-a lungul cursului  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Adina Teretean 
Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 

programului 
 INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR IT ÎN PROCESUL 

DIDACTIC 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
        Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, 
gimnazial și liceal care au cunoștințe medii de utilizare a 
calculatorului 

Justificare 

         Având în vedere tendințele actuale în dezvoltarea 
tehnologiilor IT, este imperios necesară integrarea acesteia în 
toate nivelurile sistemului educațional, atât în proiectarea 
didactică cât și în desfășurarea actului educațional. In acest scop, 
este ecesar ca educanzii să-și formeze abilități și să dețină 
competențe pentru utilizarea celor mai noi aplicații în domeniu. 
Competențele obținute prin participarea la curs duc la creșterea 
performanței în munca didactică, atât în ceea ce privește 
activitatea de formare a educaților, cât și în conceperea și 
elaborarea documentelor școlare. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

● Adaptarea la noile tendințe în domeniul TIC;  
● Utilizare TIC în acivitatea de proiectare didactică; 
● Utilizarea TIC în activitatea didactică; 
● Elaborarea facilă a documentelor școlare. 

Planificarea modulelor 
tematice 

1.Noțiuni informative despre dezvoltarea IT și modalitățile de 
integrare în procesul didactic; 
2. Proiectarea didactică utilizând aplicația Word; 
4.Evidența computerizată a grupei/clasei de elevi cu ajutorul 
aplicației Excel; 
5.Utilizarea aplicațiilor Paint, Word și Power Point în procesul 
de predare; 
6. Aplicații practice; 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016  

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluare: Prezentarea portofoliului propriu de către fiecare 
cursant 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Abrudan Zaraza  
Prof. Aurica Rogobete 

Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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Denumirea 

programului INIȚIERE ÎN PHOTOSHOP 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat         Cadre didactice și cadre didactice auxiliare din 
învațământul preuniversitar. 

Justificare 

        Resursele utilizate în învățământul modern, centrat pe elev, 
au o importanță deosebită în formarea acestuia. Prezentarea 
atractivă a conținutului învățării, propunerea de aplicații practice 
și curricule opționale  interesante reprezintă un element esențial 
al dezvoltării creativității elevilor și instruirii acestora. Cursul 
propus conduce la dezvoltarea de abilități a cadrelor didactice 
pentru utilizarea Programului Photoshop, cu ajutorul căruia pot 
fi create: afișe, postere și animații pentru susținerea unui act de 
predare-învățare cât mai atractiv. De asemenea, profesorii pot 
instrui elevii pentru utilizarea programului. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 
● Adaptarea la noile tendințe în domeniul IT; 
● Formarea abilităților de utilizare a Programului Photoshop; 
● Realizarea de materiale de predare-învățare atractive; 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Prezentarea și lansarea aplicației; 
2. Elemente de bază pentru realizarea corecțiilor foto; 
3. Lucrul cu selecțiile ; 
4. Straturi-elemente de bază; 
5. Măști și canale; 
6. Design de text.; 
7. Corectarea și îmbunătățirea fotografiilor digitale; 
8. Aplicații practice. 

Calendarul programului Octombrie 2015 - Iunie 2016  

Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare: Prezentarea portofoliului propriu de către fiecare 
cursant 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Abrudan Zaraza 

Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

„BIOLOGIA ON-LINE” – METODĂ DE DEZVOLTARE A 
COMPETENȚELOR DIGITALE ÎN PREDAREA-EVALUAREA 

BIOLOGIEI 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat         Cadre didactice care predau biologie 

Justificare 

        Programul vizează schimbarea concepţiei despre activitatea 
profesorului de biologie în cadrul strategiei de pregătire a 
elevilor la clasă, prin formarea unor competențe ce implică 
formarea și dezvoltarea de noi competențe, transcurriculare, 
necesare cadrelor didactice pentru eficientizarea procesului 
instructiv-educativ și pentru creșterea promovabilității la 
examenului de bacalaureat. Disciplinele biologice au un profund 
caracter practic-aplicativ, ceea ce presupune formarea unor 
competențe specifice, care se dezvoltă permanent, necesită 
adaptabilitate la noile tendințe din didactica modernă și țin cont 
de noile recomandări din curriculumul național. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Corelarea obiectivelor și competențelor din programa de 
bacalaureat cu conținuturile și metodele de predare la 
clasă; 

• Elaborarea diferitelor tipuri de materiale educaționale on-
line, specifice disciplinelor biologice; 

• Identificarea și aplicarea unor strategii de pregătire 
on-line specifice disciplinelor biologice; 

• Perfecționarea competențelor digitale ale cadrelor 
didactice 

• Aplicarea adecvată a metodelor de evaluare on-line 
Planificarea modulelor 

tematice 4 zile/ 8 ore pe zi 

Calendarul programului Octombrie 2015 - Iunie 2016  

Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare: Prezentarea portofoliului propriu de către fiecare 
cursant 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Rodica Beicu 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 

programului EDUCAŢIA PENTRU MEDIA 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice de diferite specialităţi din învățământul primar, 
gimnazial și liceal 

Justificare 
Educaţia pentru media reprezintă una din recomandările Uniunii 
Europene pentru atingerea unor obiective legate atât de 
creșterea nivelului de alfabetizare funcțională, cât și de 
dezvoltarea competențelor civice și interculturale. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Capacitatea de a identifica și de explica principalele provocări 
pe care le ridică evoluția mass-media în perioada contemporană. 
• Capacitatea de a se raporta critic la mesajele transmise prin 
mass-media și de a rezista la manipulare. 
• Capacitatea de a organiza activitatea jurnalistică a elevilor, în 
vederea realizării unei reviste școlare. 
• Capacitatea de a se vedea pe sine, ca şi pe elevi, ca membri 
activi ai comunităţii locale, naţionale şi globale și de a se 
implica activ în problemele comunității.        

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Noţiuni fundamentale despre mass-media. Definiție, 
tipologie, funcții. 
2. Obiectivele educației pentru media. Elevul în calitate de 
consumator și de producător de mesaje media 
3. Utilizarea unor materiale media în activitatea didactică. 
4. Elemente privind realizarea unei reviste școlare. 
5. Noi provocări ale secolului XXI. Noile media – rețelele de 
socializare 

Calendarul programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor Proiecte realizate în timpul activităţilor practice 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 
Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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Denumirea 
programului 

STRATEGII MODERNE DE ABORDARE A EDUCAȚIEI 
PENTRU SĂNĂTATE ÎN ACTIVITĂȚI NONFORMALE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 

Necesitatea formării cadrelor didactice în domeniul educației 
pentru sănătate, având ca scop dezvoltarea unor atitudini și 
comportamente responsabile în rândul elevilor față de propria 
sănătate, cât și față de sănătatea mediului înconjurător și găsirea 
unor strategii de minimalizarea a situațiilor potențial periculoase 
și evitarea acțiunii factorilor cu risc asupra sănătății. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Capacitatea de conștientizare în rândul tinerilor a 
conceptului de ”sănătate” ca problemă socială, economică și 
care vizează drepturile omului 

• Eficacitatea educației pt. sănătate și perceperea acesteia ca 
un scop principal al acțiunii educative 

• Formarea deprinderilor de viață sănătoasă, care presupun 
acceptabilitate, respect reciproc, informare, comunicare, 
orientare spre prevenție, adoptarea unor decizii 
comportamentale 

• Cunoașterea și aplicarea de tehnici de prin ajutor în situații 
de urgență 

• Dezvoltarea abilităților de utilizare a metodelor active, 
nonformale, în educația pt. sănătate. 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Tipuri de educație pentru sănătate, principii, cerințe, scopuri, 
metode. 
2. Organizarea activității de educație pt. sănătate în învățământul 
nonformal 
3. Strategii moderne pentru influențarea și antrenarea grupurilor 
țintă în promovarea sănătății 
4. Tehnici de acordare a primului ajutor 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Proiectele realizate în timpul activităţilor practice 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. dr. Moise Dina Monica 
Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR EMOȚIONALE ȘI 
SOCIALE LA COPII 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
Educatoare, învăţători şi profesori din învăţământul  
preuniversitar 

Justificare 

Cadrele didactice asistă frecvent la manifestarea, sub diferite 
forme (verbal, fizic sau emoţional), a unor comportamente 
agresive în mediul şcolar. Aceste comportamente au consecinţe 
multiple: consecinţe care acţionează asupra actului de predare – 
învăţare din şcoli și consecinţe care acţionează asupra dezvoltării 
socio-emoţionale a copiilor. Programul de faţă îşi propune să 
ofere un plan de intervenţie, adresat profesorilor în scopul 
prevenirii apariţiei şi dezvoltării comportamentelor agresive ale 
copiilor. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Educaţie emoţională; 
• Dezvoltarea abilităţilor sociale;      
• Rezolvarea de probleme sociale; 
• Controlul furiei  
• Recunoaşterea comportamentelor agresive 

Planificarea modulelor 
tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Prezentarea unui  portofoliu 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Maria Tanko 
Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR  
DE LUARE DE DECIZII LA ELEVI 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Educatoare, învăţători şi profesori din învăţământul 
preuniversitar (primar, gimnaziu, liceu). 

Justificare 

Fiecare elev are, în funcție de vârstă și de mediul din mediul 
din care provine, nevoi specifice care se pot transforma în 
obstacole pentru integrarea lui în societate. Educația copiilor 
și tinerilor români nu este adaptată încât aceștia să devină mai  
motivați, independenți și pro-activi, ei nu știu să ia decizii 
corecte, mule din deciziile lor sunt influențate de anturaj sau 
sunt lăsate în seama părinților, profesorilor.Viața este plină de 
alegeri și decizii, unele minore, dar sunt momente când 
suntem puș în fața unor decizii dificile. Acest curs are în 
vedere sprijinirea cadrelor didactice cu metode și tehnici de 
luare de decizii. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

•      Competențe de luare de decizii eficiente. 
•      Conştientizarea eficacității unor metode și tehnici de 
luare de decizii  
•      Conștientizarea necesității de colaborare a tuturor 
factorilor implicați în educația elevilor 
(familie/școală/comunitate) 
•       Exersarea metodelor și tehnicilor  de luare de decizii 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Importanța unor metode și tehnici de luare de decizii 
2. Etapele luării unei decizii 
3. Tipuri și forme de luare de decizii. 
4. Metode și tehnici de luare de decizii. Teorie 
5. Metode și tehnici de luare de decizii. Aplicații     

Calendarul programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor 

• Curentă: fişă de evaluare 
• Finală: Susţinerea unui proiect sau a unei teme din 
portofoliu. 

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. psih. Iasmina Nagy 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 

programului 
GESTIONAREA CONFLICTELOR ÎN CLASĂ 

INTRODUCERE ÎN LSCI 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar  cu 
activitate didactică la clase/grupe în care se află înscriși 
copii/elevi ce întâmpină dificultăți de adaptare la cerințele 
colectivităților școlare. 

Justificare 

Pentru asigurarea unui proces înalt calitativ de învățare–
predare-evaluare în care principiul egalității de șanse este 
respectat, trebuie avut în vedere ca fiecare educabil să fie 
cooptat pentru a participa maximal la propria formare, 
dezvoltare, devenire. 

Durata 32 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Descrierea dificultăților de adaptare la cerințele 
colectivităților școlare 

• Înțelegerea ”crizei„ ca moment al învățării; 
• Identificarea ”cercului conflictelor” 
• Ințelegerea comportamentelor;             
• Managementul contingențelor; 
• Descrierea generală a metodei LSCI; 

Planificarea 
modulelor tematice 4 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

Prof. Mihaela Tomiță 
Prof. Daniela Hamzescu – CREI-CJRAE Timiş 
Prof. Ioana Dârjan 
Prof. Spria Bianu 
Prof. Veronica Fejes 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanţi (2 grupe)  
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Denumirea 
programului 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA DELICVENŢEI 
JUVENILE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR ŞI ÎN ZONA ADIACENTĂ A ACESTORA 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi 
reprezentanţii poliţiei 

Justificare 

În perioada 2008-2010 s-a derulat în România un proiect 
iniţiat de IGPR şi de MECTS care a avut ca scop introducerea 
unui nou concept de prevenire şi combatere a delicvenţei 
juvenile. Cei doi beneficiari au fost susţinuţi prin proiectul 
MATRA 06/RM/9/1 – dedicat delicvenţei juvenile în unităţile 
de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora -  
de către Regatul Ţărilor de Jos.  
Prin acest program ne propunem diseminarea proiectului, 
precum şi elaborarea unor exemple de bune practici prin care 
şcolile să fie încurajate să-şi realizeze propriile proiecte, să 
iniţieze propriile acţiuni şi activităţi spre avantajul 
beneficiarului final, copilul/adolescent aflat în procesul de 
formare şi devenire ca cetăţean proactiv, european.  

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Identificarea modalităţilor practice prin care 
partenerii în procesul educaţional se pot implica şi 
pot sprijini acţiunile destinate prevenirii delicvenţei 
juvenile 

• Consolidarea cooperării dintre şcoală şi poliţie 
• Gestioarea acţiunilor şi modalităţilor prin care şcoala 

poate contribui la crearea unui climat sigur în şcoală, 
propice procesului educaţional  

Planificarea modulelor 
tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 
Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor Fişe de evaluare 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Simona Duiuleasa  
Prof. Aurica Rogobete 

Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului DISCIPLINAREA POZITIVĂ A COPIILOR 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din grădinițe 

Justificare 
Obiectivul cursului este acela de a permite participanţilor să 
dobândească competenţe relevante în utilizarea metodelor 
eficiente de disciplinare a copilului în scopul eficientizării 
actului didactic.  

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

•     Identificarea componentelor disciplinării pozitive; 
•      Identificarea modalităţilor de adaptare ale acţiunilor 
educative ale cadrelor didactice la cerinţele individuale ale 
copilului; 
•     Identificarea metodelor de disciplinare pozitivă a copiilor; 
•      Utilizarea de concepte specificedisciplinării pozitive în 
şcoală; 
•       Manifestarea încrederii în posibilitatea îmbunătăţirii 
gradului de disciplinare pozitivă al elevilor.  

Planificarea modulelor 
tematice 4 zile / 6 ore pe zi 

Calendarul programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 
Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Adriana Dodea – CJRAE Timiş 

Coordonatorul 
programului Prof. Cerasela Lascu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

35 
 

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 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR 
EXTRACURRICULARE  

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 

Satisfacerea nevoilor de formare a cadrelor didactice în 
concordanță cu accentele impuse de reforma învatamântului 
românesc au evidentiat oportunitatea conceperii unor 
programe de formare continuă care să genereze 
responsabilizarea instituției școlii pentru utilizarea tuturor 
formelor de educație – inclusiv ale educației nonformale. 
Programul este util mai ales în condițiile introducerii 
săptămânii ”Să știm mai multe, sî fim mai buni”. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

1. Proiectarea activităților extracurriculare. 
2. Aplicarea creativă a strategiilor și metodologiilor specifice 
domeniului. 
3. Procurarea și gestionarea resurselor 
4. Elaborarea de instrumente de evaluare în funcție de 
finalitatea activităților 
5. Munca în echipă 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Educația non formală 
2. Strategii educaționale centrate pe elev 
3. Managementul de grup 
4. Managementul evenimentelor publice 
5. Activitățile extracurriculare -forme de organizare, 

procedee și tehnici de lucru 
6.  Metode de evaluare 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor 

Evaluarea finală a cursanţilor se va realiza pe baza produselor 
elaborate în timpul cursului. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Mariana Bândea, Prof. Codruța Brancu,  
Prof. Gabriela Rusalin 

Coordonatorul 
programului Prof. Cerasela Lascu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanţi (2 grupe)  
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Denumirea 

programului  ȘAHUL ÎN ȘCOALĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul primar și gimnazial 

Justificare 
Programul vine în sprijinul cadrelor didactice care doresc 
să predea disciplina opțională ”Educație prin șah”, 
aprobată prin OMEN nr. 3249/31.03.2014 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Familiarizarea cu regulamentul și tacticile jocului de 
șah. 

• Realizarea pregătirii psihologice a elevilor jucători de 
șah. 

• Proiectarea activităților de învățare pentru disciplina 
”Educație prin șah”. 

• Utilizarea metodelor interactive în predarea disciplinei 
”Educație prin șah”. 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Curriculum: definiții, componente 
2. Regulamentul jocului de șah 
3. Obiectivarea conținuturilor în documentele școlare 
4. Șahul în curriculum la decizia școlii 
5. Proiectarea didactică în funcție de psihologia 

elevului jucător de șah 
6. Programa școlară de opțional 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 
Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor Evaluarea va determina ritmul parcurgerii tematicii  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Jicman Letiția 
Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

EDUCAȚIA COPILULUI CU CERINȚE EDUCAȚIONALE 
SPECIALE ÎN ȘCOALA DE MASĂ (EDUCAȚIE INCLUZIVĂ) 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice cu activitate de  predare la clase/grupe în care sunt 
înscriși copii/elevi ce întâmpină dificultăți de adaptare la cerințele 
curriculare cu sau fără certificat c.e.s. sau de handicap 

Justificare 

Pentru asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, în 
care principiul egalității de șanse este respectat, trebuie avută în 
vedere realizarea interacţiunii dintre capacitățile, nevoile și 
dorințele educabililor și elementele de structură ale procesului de 
învăţământ, organizarea diferențiată a procesului didactic, 
proiectarea didactică și adaptarea crriculară, elaborarea strategiilor 
didactice incluzive, organizarea colectivului de elevi, evaluarea 
diferențiată a elevilor, optimizarea integrării în colectivitate și 
comunitate a acestora.  

Durata 24 de ore 
Curriculumul programului  

Competenţe vizate  

• Aplicarea teoriilor clasice şi moderne din psiho-pedagogia specială, 
din psihologia copilului şi din ştiinţele educaţiei în scopul tratării 
individualizate a copiilor cu CES în şcoala incluzivă;   

• Proiectarea didactică în conformitate cu cerinţele şcolii incluzive; 
• Utilizarea strategiilor de predare adecvate claselor cu elevi cu CES; 

Planificarea 
modulelor tematice   

• Identificarea ariei de acțiune a educației incluzive (concepte, 
legislație, serviciile educaționale incluzive, parteneri șa); 

• Organizarea și realizarea Programului Educațional Individual; 
• Adaptarea curriculară- stabilirea priorităților curriculare 

individuale;Monitorizarea periodică în echipă și stabilirea direcțiilor 
viitoare; 

• Realizarea integrării școlare și comunitare prin activități 
extrașcolare. 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 
Modalităţi de 

evaluare a 
cursanţilor 

Produsele realizate în cadrul activităților practice. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Diana Bumbăcilă 
Prof. Daniela Hamzescu  

Coordonatorul 
programului Prof. Cerasela Lascu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanţi (2 grupe)  
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Denumirea 
programului 

PEDAGOGIA FREINET ÎN PERSPECTIVA 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Programul se adresează cadrelor didactice de la nivel preşcolar şi 
primar. 

Justificare 
Satisfacerea nevoilor de formare a cadrelor didactice de la nivel 
preşcolar şi primar pentru practicarea pedagogiei Freinet şi 
constituirea de grupe/clase integrate în învăţământul de stat sau 
particular.  

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Cunoaşterea principiilor şi tehnicilor de bază ale 
pedagogiei Freinet 

• Aplicarea tehnicilor de bază ale pedagogiei Freinet 
• Realizarea de instrumente didactice specifice pedagogiei 

Freinet  
• Organizarea colectivului de elevi conform principiilor 

fundamentale ale alternativei pedagogice Freinet  

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Pedagogia Freinet - pedagogie a muncii motivate, a cooperării şi 
exprimării libere                                                                                
2. Freinet şi tehnicile sale                                              

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluarea se realizează în cadrul fiecărui atelier prin autoevaluare 
şi valorizarea producţiilor,    
Evaluarea generală a stagiului prin: performare, prezentare 
portofoliu, chestionare. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

Formatorii au fost formaţi de IChEM Franţa, ICEM. Franţa şi 
A.R.S.M. - C. Freinet: Mariana Bândea, Codruţa Brancu, Mihaela 
Dobândă, Andreea Iftimie, Constantin Guţu, Ioan Vlad, Vasile 
Muscalu, Șerban Claudia Cociuba, Gabrilela Benea, Oana Vîtu, 
Cosmina Cociuba, Cătălina Vintilă, Claudia Galea, Monica Tincu 

Coordonatorul 
programului Prof. Cerasela Lascu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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Denumirea 
programului 

PROGRAM DE PREGĂTIRE A FACILITATORILOR / 
COORDONATORILOR PENTRU  

CONSILIILE ȘCOLARE ALE ELEVILOR 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar interesate să 
sprijine activitatea CȘE-urilor, coordonatori de proiecte și 
programe școlare și extrașcolare, consilieri educativi, profesori 
diriginți 

Justificare 

Consiliul elevilor este o formă de organizare asociativă a 
elevilor, un factor important al democratizării școlii și a 
relațiilor profesor-elev.Facilitarea și coordonarea activității 
Consiliilor elevilor este un proces structurat, suportiv, complex. 
Din această perspectivă este oportună pregătirea unor cadre 
didactice ca facilitatori în procesul de manifestare asociativă a 
elevilor. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Înțelegerea modelului C.Ș.E. (procesul de candidatură, 
alegerile, transfer între generații, realizarea sarcinilor privind 
reprezentarea etc.) 

• Asimilarea de cunoștințe și abilități care să permită o 
gestionare eficientă a relației cu C.Ș.E. 

• Dezvoltarea capacității de facilitare / persoană suport 
pentru C.Ș.E. 

• Cunoașterea și exersarea unor metode specifice activității 
C.Ș.E.  

• Managementul proiectelor C.Ș.E. 

Planificarea modulelor 
tematice 

1.Consiliul Elevilor – structură reprezentativă a elevilor 
2.Metode de lucru / facilitare în activitățile specifice C.Ș.E. 
3.Managementul proiectelor în Consiliul elevilor 
4. Kit-ul profesorului suport / coordonator al C.Ș.E. 

Calendarul 
programului 

Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Observarea directă, analiza aplicațiilor, produse ale activităților 
de formare, portofoliu. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Vera Jupunschi, Prof. Valeria Pașcotă 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanţi (2 grupe) 
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Denumirea 
programului PROMOVAREA BIBLIOTECII ŞI A LECTURII 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
Programul se adresează cadrelor didactice şi didactice auxiliare 
care îndeplinesc funcţia de  responsabil CDI și/sau bibliotecar 
şcolar. 

Justificare 
Ultimele recomandări ale MECȘ pun un accent deosebit pe 
necesitatea promovării lecturii în rândul elevilor, iar CDI-ul sau 
biblioteca şcolară pot avea un rol esenţial în acest sens. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Adoptarea de strategii şi politici privind 
promovarea bibliotecii şi a lecturii; 

• Capacitatea de a proiecta şi derula activităţi de 
promovare a lecturii în rândul elevilor; 

• Identificarea domeniilor şi competenţelor ce pot 
face obiectul activităţilor extracurriculare 

Planificarea 
modulelor tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Fişe de evaluare, portofolii cu teme impuse. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

Lect.univ.dr. Maria Micle – Univ. de Vest Timişoara 
Lect.univ.dr. Gabriel Zănescu – Univ. de Vest Timişoara 
Bibl. Manuela Zănescu – Univ. de Vest Timişoara 
Prof. Cerasela Lascu 
Bibl. Daniela Mihăilă 

Coordonatorul 
programului Prof. Cerasela Lascu – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanţi (1 grupă)  
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Denumirea 
programului 

ORGANIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR  CU 
AJUTORUL APLICAȚIEI  INFORMATICE EDUSAL – STATE 

DE PLATĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personal didactic auxiliar 

Justificare 

Modificările frecvente ale legislaţiei şcolare şi financiare 
precum şi obligativitatea utilizării aplicației EDUSAL                                 
-fluctuaţia personalului din secretariat (pensionare, plecări 
în alte domenii de activitate)             

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Competenţe de rezolvare a problemelor. 
• Folosirea adecvată a resurselor. 
• Organizarea eficientă a activităților  
• Utilizarea tehnicilor moderne în prelucrarea şi 

stocarea informaţiilor 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Algoritmi de calcul salarial pentru personalul didactic, didactic 
auxiliar și nedidactic (aplicații practice) 
2. Aplicații practice privind intocmirea statelor de plată 
3. Fluxuri de lucru pentru generarea declarațiilor fiscale, stat 
avans concedii de odihna, fișiere banci (aplicații practice) 

Calendarul 
programului Octombrie 2015 - Iunie 2016 

Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor 

• Curentă: fişă de evaluare 
• Finală: Susţinerea unui proiect sau a unei teme din portofoliu. 

Resurse 
umane Formatori implicaţi prof. Anca Beșchiu  

 Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 

 
 

 
 


