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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 – Noiembrie 2016 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 
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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 25 cursanți (1 grupă) 

Costul programului 3200 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 

pentru fiecare 
participant 

3,20 lei 
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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 2016 – August 2017 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

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

Costul programului 18400 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 

pentru fiecare 
participant 

3,06 lei 
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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 2016 – August 2017 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

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

Costul programului 12800 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 

pentru fiecare 
participant 

3,20 lei 
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Denumirea 
programului 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE A 
CADRELOR DIDACTICE PENTRU EXAMENUL DE 
DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CONCURSUL 
NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR / 

CATEDRELOR DECLARATE VACANTE / REZERVATE 
ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare O.M.E.N.C.Ș. nr. 5990/16.12.2015 

Public ţintă Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare 

Unul  dintre domeniile  relevante pentru cariera didactică 
este evaluarea, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele 
didactice. Dacă în ceea ce priveşte evaluarea elevilor, în 
ultimul timp s-au făcut paşi reformatori semnificativi, în 
evaluarea cadrelor didactice mai există destule ezitări, 
lacune procedurale, diletantism. În acest context s-a 
conceput şi realizat un program de formare continuă care 
să aibă ca valoare adăugată, atât  realizarea unui set de 
achiziţii teoretice, cât şi  dobândirea unor abilităţi practice 
care să ducă la formarea, respectiv, la dezvoltarea unor 
competențe de evaluare a cadrelor didactice pentru 
examenul de definitivare în învățământ și pentru concursul 
național care vizează ocuparea posturilor/catedrelor 
declarate vacante/ rezervate în unitățile de învățământ 
preuniversitar. Program de formare continuă este adresat 
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, pentru a 
facilita constituirea unui corp naţional de experţi în 
evaluare, care să asigure profesionalismul, rigoarea şi 
obiectivitatea în evaluarea cadrelor didactice care se 
prezintă fie la examenul de definitivat, fie la concursurile 
pentru titularizare sau la cele destinate ocupării posturilor 
declarate vacante sau rezervate. 

Durata / nr. credite 133 ore / 30 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• să opereze cu sistemul conceptual specific teoriei 
și practicii evaluative 

• să demonstreze rigurozitate în aplicarea sistemului 
conceptual asimilat în practica docimologică 

• să promoveze conținuturile și principiile specifice 
docimologiei 

• să elaboreze instrumente / probe de evaluare care 
să îndeplinească criteriile de validitate, fidelitate și 
specificitate domeniului pentru care sunt destinate 

• să identifice diferențele dintre subiectivitatea verus 
subiectivismul în evaluare 
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normelor metodologice privind organizarea și 
desfășurarea examenelor / concursurilor din 
sistemul de învățământ preuniversitar 

• să abordeze într-o viziune integrativă procesul 
evaluării cu celelalte componente ale procesului de 
învățare, respectiv predare-învățare 

• utilizarea adecvată a competențelor de comunicare 
în desfășurarea probelor de evaluare scrisă/orală 

Planificarea 
modulelor tematice 

Tema 1. Evaluarea în învățământul preuniversitar – 
fundamente, noi abordări, delimitări conceptuale  
Tema 2. Elaborare de instrumente / probe de evaluare  
Tema 3. Subiectivitate versus subiectivism în evaluarea 
didactică 
Tema 4. Asumarea / înțelegerea rolului de evaluator 
(abordare specifică în raport cu evaluatul – evaluare adulți 
vs. evaluare elevi)  
Tema 5. Factori perturbatori în aprecierea și notarea 
lucrărilor scrise  
Tema 6. Specificul evaluării în situații educaționale 
diverse: examene, concursuri  
Tema 7. Specificul evaluării pedagogice în contextul unor 
probe scrise versus orale 
Tema 8. Caracterul reflexiv și autoreflexiv al activității 
evaluatorului în domeniul pedagogic   

Calendarul 
programului Septembrie 2016 – August 2017 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluarea intermediară se va realiza la finalul 
fiecărei teme prin: autoevaluare, observare directă, 
simulare sau demonstrație structurată, întrebări orale, 
chestionar de feedback, jurnal de învățare, eseu structurat.  
Evaluarea finală constă în elaborarea unui portofoliu și 
susținerea în ședință publică a unei secvențe din acesta. 
Portofoliul cursantului este individual, va fi realizat pe 
durata cursului, cu asistenţa formatorului, vizează în mod 
direct competenţele trecute pe atestat şi va avea următoarea 
structură : 

1. Un subiect pentru proba scrisă elaborat pentru 
concursul (județean) de ocupare a posturilor / 
catedrelor declarate vacante / rezervate în unitățile 
de învățământ 

2. Un barem de evaluare și de notare pentru subiectul 
elaborat  

3. O fișă de itemi pentru proba de metodică și analiza 
acesteia din perspectiva evaluatorului 

4. Un studiu asupra subiectului și a baremului de 
evaluare și notare privind respectarea criteriilor de 
evaluare menționați de metodologia de examen / 
concurs (respectarea principiilor privind 
obiectivitatea, fidelitatea și validitatea)   
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Resurse umane 
Formatori implicaţi 

Prof. Ardelean Daciana Aura 
Prof. Neamțu Gabriela Noemi  
Prof. Miclăuș Vasile 
Prof. Pușcaș Florica Maria 
Lector univ. dr. Bersan Otilia 
Prof. Beicu Rodica Emilia 
Prof. Iliescu Julia 
Prof. Andonie Silviu 
Prof. psih. Neamț Zlatinca 
Prof. Galeș Iuliana 
Prof. Osain Angela 
Prof. Vărgatu Mariana 
Prof. Duiuleasa Simona – Elena 
Prof. Negru Valerica 
Prof. Urechiatu Valentina 
Prof. univ. dr. Dumitru Ion 
Prof. psih. Anucuța Lucia 

Coordonatorul 
programului Prof. Duiuleasa Simona – Elena  – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 

Costul programului 78400 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 

pentru fiecare 
participant 

5,89 lei 
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Denumirea 
programului 

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ ÎN 
ȘCOLI FĂRĂ DISCRIMINARE 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Observaţii 

O.M. nr. 3114/01.02.2016 
Program de formare realizat în parteneriat cu 
Institutul Intercultural Timișoara  

Public ţintă Personal didactic de predare din învățământul 
preuniversitar 

Justificare 

În fața problemelor deosebit de complexe ale societății 
românești actuale (integrarea romilor sau gestionarea crizei 
refugiaților), educația interculturală reprezintă în tot mai 
mare măsură o parte a soluției. Modelarea societății 
românești pe baza valorilor și principiilor toleranței și a 
respectului pentru diversitate poate conduce la soluționarea 
durabilă a unor probleme specifice ce țin de contactul cu 
alte culturi. 

Durata / nr. credite 60 ore / 15 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Promovarea și aplicarea adecvată a principiilor 
educației interculturale și non-discriminării în 
acțiunea educativă;                                    

• Abilitatea de a comunica și relaționa în mod pozitiv 
cu persoane aparținând altor culturi sau etnii;   

• Abilitatea de a comunica și relaționa cu elevii, 
părinții, alți factori ai comunității, în vederea 
combaterii discriminării și a valorificării diversității 
culturale;                  

• Dezvoltarea strategiilor practice de combatere a 
discriminării și de valorificare a diversității la nivelul 
clasei și al școlii; 

• Proiectarea și realizarea de activități didactice și 
extracurriculare în domeniul educației interculturale 
și al combaterii discriminării.   

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1 – Fundamentele educației și comunicării 
interculturale 
Modulul 2 – Combaterea discriminării. Aspecte privind 
situația elevilor romi. 
Modulul 3 – Strategii didactice și proiecte școlare în 
educația interculturală 

Calendarul 
programului Octombrie 2016 – August 2017 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 
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Resurse umane 
Formatori implicaţi 

 
Dr. Călin Rus – Inst. Intercultural Timişoara                
Prof. Călin Diaconescu – metodist CCD Timiş 
Prof. Mihai Moldovanu – ISJ Timiș  
Romina Matei – Inst. Intercultural Timişoara 
 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 75 cursanți (3 grupe) 

Costul programului 13800 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 

pentru fiecare 
participant 

3,06 lei 
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Denumirea 
programului 

PEDAGOGIA FREINET – O PEDAGOGIE 
COLECTIVĂ PENTRU FIECARE 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Observaţii O.M. nr. 4094/09.06.2016 

Public ţintă Personal didactic de predare din învățământul 
preuniversitar 

Justificare 

Pedagogia Freinet creează mediul propice pentru stimularea 
dorinței de a munci cu plăcere, pentru că totul are sens. Ea 
încurajează curiozitatea, creativitatea și spiritul de inventivitate. 
Ancorarea profundă în realitate, deschiderea către lume, un 
dascăl activ și responsabil sunt elementele esențiale care conferă 
pedagogiei Freinet statutul de pedagogie modernă, care dorește 
să adapteze școala la copilul de azi. 

Durata / nr. credite 50 ore / 12 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Capacitatea de a utiliza corect și coerent termenii și 
noțiunile-cheie din domeniul pedagogiei Freinet;                                    

• Capacitatea de a organiza activități educaționale în 
conformitate cu principiile fundamentale ale pedagogiei 
Freinet;   

• Capacitatea de a aplica în activitățile curriculare și 
extracurriculare tehnicile de învățare ale pedagogiei 
Freinet;                  

• Capacitatea de a prganiza colectivul de elevi conform 
principiilor democratice promovate de pedagogia Freinet; 

• Capacitatea de a comunica și relaționa cu elevii, părinții, 
autoritățile publice, alți factori ai comunității, în vederea 
realizării de proiecte educaționale conform principiilor 
pedagogiei Freinet. 

• Capacitatea de a înțelege rolul cooperării, comunicării și al 
spiritului de echipă în crearea mișcării naționale franceze și 
internaționale   

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1 – Freinet și științele educației 
Modulul 2 – Cei patru piloni ai pedagogiei Freinet. 
Modulul 3 – Evoluția tehnicilor, permanența principiilor 
Modulul 4 – Participarea democratică a elevilor la 
instituțiile clasei 
Modulul 5 – Pedagogia proiectului și locul elevului autor 
Modulul 6 – Perenitatea pedagogiei Freinet 

Calendarul 
programului Octombrie 2016 – August 2017 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 
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Resurse umane 
Formatori implicaţi 

 
Conf.univ.dr. Elena Danciu – Univ. de Vest Timişoara                
Prof. Mariana Bândea 
Prof. Mihaela Dobîndă  
Prof. Claudia Șerban-Cociuba 
Prof. Codruța Brancu 
Prof. Snejana Vîtu 
Prof. Ioan Vlad 
Prof. Nicoleta Galea 
Prof. Gabriela Benea 
 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 75 cursanți (3 grupe) 

Costul programului 12000 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 

pentru fiecare 
participant 

3,20 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

[17] 
 

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

[18] 
 

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
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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 2016 – August 2017 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

Tel/fax: 0256490452, 
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www.ccd-timis.ro 
  

Resurse umane 
Formatori implicaţi 

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

Coordonatorul 
programului Prof. Alina Melnic – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 75 cursanți (3 grupe) 

Costul programului  
10500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 

pentru fiecare 
participant 

3,50 lei 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
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Denumirea 
programului MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

O.M. nr. 5990 / 23.12.2015 
Asociația PROEURO-CONS 

Public ţintă Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

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 / 25 credite 

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 2016 – August 2017 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

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

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 50 cursanți (2 grupe) 

Costul programului 16000 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 

pentru fiecare 
participant 

3,55 lei 

 
 


