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Denumire
program

CRED – CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE
DESCHISĂ PENTRU TOŢI.

FORMARE NIVEL II – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Criterii curriculare

Decizie
acreditare /
Observații

OMEN nr. 3997/14.05.2019

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul primar

Forma de
organizare Blended-learning – reorganizat în online sincron

Justificare

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) este un proiect de
anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și având o
durată de implementare de patru ani. Este cel mai important proiect al Ministerului
Educației Naționale ce vizează învățământul preuniversitar și este cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Modul în care noul curriculum ajunge la fiecare copil reprezintă etalonul pentru
succesul sau insuccesul unei reforme curriculare. Categoriile de copii în risc și modul
în care se realizează procesul de adaptare curriculară la nevoile, interesele și așteptările
acestora reprezintă, de asemenea, un indicator important al implementării cu succes a
unui nou curriculum și al formării profesorilor pentru a aplica acest curriculum adaptat
nevoilor specifice şcolilor şi elevilor, aceste nevoi de formare fiind menționate ca
prioritare și în documentele de politici curriculare.

Durata / nr.
credite 120 ore / 30 credite

Competențe
vizate

 Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară
centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi
predat

 Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând
activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei
aflaţi în risc de excluziune

 Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea
noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de
curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei

Planificarea
modulelor
tematice

1. Un nou curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial -
conceptualizări necesare

2. Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul primar - disciplinele
de studiu din perspectiva didacticii specialităţii

3. Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului naţional

Calendarul
programului Septembrie 2020 – August 2021

Modalități de Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii



[5]

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

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

www.ccd-timis.ro

evaluare a
cursanților

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Vărgatu Maria Pedagogie Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Neamț Zlatinca Pedagogie Profesor psihopedagog
Gradul did. I Certificat formator

Miclăuș Vasile Psihologie Profesor psihopedagog
Gradul did. I Certificat formator

Ardelean
Daciana Aura Psihologie Profesor înv. primar

Gradul did. I Certificat formator

Purcel Florin
Claudiu

Pedag. învăţăm.
primar şi
preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat formator

Cociuban
Alexandra
Lorena

Pedag. învăţăm.
primar şi
preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat formator

Tomşa Daniela
Lavinia Psihologie Profesor înv. primar

Gradul did. I
Certificat formator

Rotar Nicoleta
Cristina

Pedag. învăţăm.
primar şi
preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat formator

Voin Simona Psihologie
Profesor înv. primar, Insp.

şcolar
Gradul did. I

Certificat formator

Terciu Manuela Marketing /
Învăţătoare

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat formator

Potocean
Daniela

Turism şi
servicii /
Învăţătoare

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat formator

Albulescu
Cristian Valentin

Relaţii
internaţionale şi
studii europene /

Învăţător

Profesor înv. primar
Gradul did. II

Certificat formator

Tărchilă Alina
Cristina

Psihologie /
Asistenţă socială

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat formator

Tudoraşcu
Cristina

Pedag. învăţăm.
primar şi
preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat formator

Hurgoiu
Luminiţa Dana Psihologie

Profesor înv. primar, Insp.
şcolar

Gradul did. I

Certificat formator

Poenar Florela
Lenuţa

Pedag. învăţăm.
primar şi
preşcolar Profesor înv. primar

Gradul did. I

Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 225 (9 grupe)
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Denumire
program EDUCAŢIE PENTRU DEMOCRAŢIE

Criterii curriculare

Decizie
acreditare /
Observații

OMEN nr. 4482/15.07.2019

Public țintă Personal didactic de conducere, îndrumare şi control şi personal didactic de predare din
învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Față în față, propus spre reorganizare în format online, cf. Adresei nr. 2281/09.11.2020

Justificare

Deși reprezintă unul dintre cele mai importante idealuri ale umanității, democrația
rămâne un concept controversat, mai ales în contextul noilor provocări ale societății
contemporane, atât la nivel național cât și internațional. Importanța educației pentru
promovarea valorilor democratice și asumarea responsabilităților cetățenești este
subliniată și la nivel european. Pentru a confirma acest rol esențial al educației pentru
democrație, în 2016 Consiliul Europei a adoptat un model de competențe pentru o
cultură democratică, incluzând valori, atitudini, abilități, precum și elemente de
cunoaștere și înțelegere critică, necesare pentru asumarea rolului de cetățean într-o
societate democratică.

Programul de formare „Educație pentru Democrație” își propune să ofere cadrelor
didactice oportunitatea de a-și dezvolta competențele necesare pentru a transmite
elevilor valorile democratice și ale drepturilor omului, contribuind în acest fel la
fundamentarea democrației în societatea și în școala românească.

Durata / nr.
credite 60 ore / 15 credite

Competențe
vizate

 Capacitatea de a utiliza corect și coerent termenii și noțiunile-cheie din
domeniul educației pentru democrație

 Aplicarea principiilor și valorilor democratice în activitatea de management a
școlii și a clasei

 Capacitatea de a utiliza în activitate educativă strategii și metode inovative de
predare-învățare și evaluare specifice educației pentru democrație

 Capacitatea de a relaționa cu elevii, părinții, autoritățile publice, precum și cu
alți factori ai comunității, în vederea realizării de proiecte educaționale în
domeniul educației pentru democrație

 Capacitatea de a se raporta critic și reflexiv la problemele referitoare la
respectarea principiilor și valorilor democratice

Planificarea
modulelor
tematice

1 Fundamentele educaţiei pentru democraţie
2 Managementul democratic al școlii și al clasei
3 Strategii de predare-învățare în educația pentru democrație

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a

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

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Borovic Ivanov
Darius

Filosofie
Pedagogie

Conf. universitar la
DPPD - Univ. de Vest

Timişoara
Doctorat

Cadru didactic
universitar

Diaconescu Călin Filosofie Profesor
Gradul did. I

Certificat formator

Vlad Cristian
Gabriel Istorie Profesor

Gradul did. I
Certificat formator

Suciu Horaţiu Istorie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Vîtu Snejana
Ioana

Pedagogia
învăţământului

primar şi
preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 gupe)



[8]

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

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

www.ccd-timis.ro

Denumire
program

CRED – CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE
DESCHISĂ PENTRU TOŢI.

FORMARE NIVEL II – ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

Criterii curriculare

Decizie
acreditare /
Observații

OMEN nr. 4737/09.08.2019

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul gimnazial

Forma de
organizare Blended-learning – reorganizat în online sincron

Justificare

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED) este un proiect de
anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și având o
durată de implementare de patru ani. Este cel mai important proiect al Ministerului
Educației Naționale ce vizează învățământul preuniversitar și este cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Modul în care noul curriculum ajunge la fiecare copil reprezintă etalonul pentru succesul
sau insuccesul unei reforme curriculare. Categoriile de copii în risc și modul în care se
realizează procesul de adaptare curriculară la nevoile, interesele și așteptările acestora
reprezintă, de asemenea, un indicator important al implementării cu succes a unui nou
curriculum și al formării profesorilor pentru a aplica acest curriculum adaptat nevoilor
specifice şcolilor şi elevilor, aceste nevoi de formare fiind menționate ca prioritare și în
documentele de politici curriculare.

Durata / nr.
credite 120 ore / 30 credite

Competențe
vizate

 Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară
centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi
predat

 Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând
activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei
aflaţi în risc de excluziune

 Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea
noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de
curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei

Planificarea
modulelor
tematice

1. Un nou curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial -
conceptualizări necesare

2. Aplicarea noului Curriculum naţional pentru învăţământul gimnazial -
disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialităţii

3. Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului
naţional

Calendarul
programului Septembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a

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

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente
formator

Ardelean-Ineuan
Norin

Matematică /
Informatică

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Beicu Rodica Emilia Biologie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Bota Claudia Matematică – Fizică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Călin Carla Ramona Matematică – Fizică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Cleşnescu Forin
Raul Matematică Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Corcoaţă Sorina Educaţie fizică –
Handbal

Profesor
Doctorat Certificat formator

Dănuţ Luiza Maria Limba şi lit. română -
limba şi lit. engleză

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Dicu Lenuţa Matematică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Iacob Iolanda Limba şi lit. română -
limba şi lit. engleză

Profesor
Doctorat Certificat formator

Illyes Ecaterina Matematică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Ioja Petronela
Angela Fizică Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Ionescu Sorin
Gabriel Istorie Profesor

Doctorat Certificat formator

Jebelean Elena Ligia Limba şi lit. română -
limba şi lit. franceză

Profesor
Doctorat Certificat formator

Jugariu Simona
Viorica Psihologie Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Lupei Anca Marilena
Tricotaje confecţii
textile/ Educ.
tehnologică

Profesor, Insp. şcolar
Gradul did. I Certificat formator

Militar Adela Pedagogie / Limba şi
lit. română

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Murar Ioan
Alexandru

Limba şi lit. română -
limba şi lit. engleză

Profesor
Gradul did. II Certificat formator

Muszilek Regina Limba şi lit. română -
limba şi lit. germană

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Plev Adina Laura Istorie -
Biblioteconomie

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Putnic Laura
Cornelia

Limba şi lit. franceză -
limba şi lit. română

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Neamţu Gabriela
Noemi Matematică Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Pellegrini Lilla
Zsofia Matematică - Fizică Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Roman Ramona Limba şi lit. română -
limba şi lit. latină

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Sălăjan Romana Matematică -
Informatică

Profesor
Gradul did. I Certificat formator
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Szabo-Barra Zsofia Informatică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Tripa Louise Gabriel Teologie ortodoxă
pastorală

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Vintiă Teodora
Elena Geografie / Biologie Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 225 (9 grupe)
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Denumire
program

MANAGEMENTUL SISTEMIC AL
CLASEI DE ELEVI

Criterii curriculare

Decizie
acreditare /
Observații

OMEN nr. 4414/28.05.2020

Public țintă Personal didactic din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Față în față, propus spre reorganizare în online sincron, cf. Adresei nr. 2125/13.10.202

Justificare

Neincluderea în școală și abandonul școlar reprezintă probleme care au căpătat o
amploare îngrijorătoare în România. În acest context s-a considerat binevenită
acreditarea unui program de formare în domeniul managementului sistemic al clasei de
elevi, destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, ca urmare a colaborării
cu United Way Worldwide SUA. Colaborarea dintre CCD Timiș și Fundația United
Way România vizează acțiuni comune pentru prevenirea abandonului școlar prin
implementarea proiectului „Educația, centrul schimbării în comunitate”, programul de
formare „Managementul sistemic al casei de elevi” fiind parte a acestui proiect.

Durata / nr.
credite 40 ore / 10 credite

Competențe
vizate

 Capacitatea de a utiliza corect și coerent termenii și noțiunile-cheie din
domeniul educației pentru democrație

 Aplicarea principiilor și valorilor democratice în activitatea de management a
școlii și a clasei

 Capacitatea de a utiliza în activitate educativă strategii și metode inovative de
predare-învățare și evaluare specifice educației pentru democrație

 Capacitatea de a relaționa cu elevii, părinții, autoritățile publice, precum și cu
alți factori ai comunității, în vederea realizării de proiecte educaționale în
domeniul educației pentru democrație

 Capacitatea de a se raporta critic și reflexiv la problemele referitoare la
respectarea principiilor și valorilor democratice

Planificarea
modulelor
tematice

1. Comunicare și relaționare în mediul școlar
2. Managementul clasei de elevi în școlile incluzive
3. Abordarea pozitivă a comportamentelor dificile
4. Tehnici și metode de stimulare a învățării active
5. Relația tripartită părinte – copil – școală
6. Rolul școlii în comunitate, relația cu alte instituții și alți actori reprezentativi în
comunitate

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

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

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Berșan Otilia
Sanda Pedagogie

Lector universitar la
Univ. de Vest Timişoara

Doctorat

Cadru didactic
universitar

Brașovanu Vasile Politologie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Catalano
Constantina Pedagogie

Lector universitar la
Univ. Babeș-Bolyai Cluj-

Napoca
Doctorat

Cadru didactic
universitar

Duiuleasa
Simona Elena

Fizică/
Informatică Trainer Teach for Romania Certificat formator

Mătăsariu Liliana
Bianca

Economie și
sociologie rurală

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Munteanu Ionela
Limba și lit.

română – Limba
și lit. engleză

Trainer Teach for Romania Certificat formator

Munteanu Ivona
Elena

Limba și lit.
română – Limba
și lit. franceză

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Neamț Zlatinca Pedagogie Profesor psihopedagog
Gradul did. I Certificat formator

Niță Gabriela
Lavinia Psihologie Consilier psihopedagogic

Teach for Romania Certificat formator

Pătrașcu Silvia
Georgiana

Relații
internaționale și
studii europene

Director Centrul
Educațional Colina, Cluj Certificat formator

Ploeșteanu
Monica

Limba și lit.
română – Limba
și lit. franceză

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Valesasan Adela Psihologie Psiholog Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 300 (12 gupe)
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Denumire
program

CETĂȚENIA DEMOCRATICĂ PRIN PROIECTE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Criterii curriculare

Decizie
acreditare /
Observații

Program depus spre acreditare, cf. Adresei nr. 2273/06.11.2020

Public țintă Învățători, institutori, profesori învățământ primar

Forma de
organizare E-learning

Justificare

Programul de formare „Cetățenia democratică prin proiecte în învățământul
primar”, propus de Casa Corpului Didactic Timiș își propune să ofere cadrelor
didactice oportunitatea de a-și dezvolta competențele necesare pentru a transmite
elevilor valorile democratice și ale drepturilor omului încă de la cea mai fragedă
vârstă, contribuind în acest fel la fundamentarea democrației în societatea și în
școala românească.
Programul de formare „Cetățenia democratică prin proiecte în învățământul
primar” valorifică și experiența Casei Corpului Didactic Timiș și a Institutului
Intercultural Timișoara în promovarea și implementarea metodei Proiect
Cetățeanul – metodă de predare a educației civice consacrată la nivel
internațional – oferind o variantă adaptată pentru învățământul primar.

Durata / nr.
credite 40 ore

Competențe
vizate

 Capacitatea de a utiliza corect și coerent termenii și noțiunile-cheie din
domeniul educației pentru cetățenie democratică și drepturile omului;

 Aplicarea principiilor și valorilor democratice în activitatea de management a
clasei;

 Capacitatea de a integra în mod creativ metodele specifice educației pentru
cetățenie democratică și drepturile omului în activitatea didactică;

 Competențe metodologice privind coordonarea de activități de învățare pe bază
de proiect în domeniul educației pentru cetățenie democratică și drepturile
omului

 Utilizarea metodelor specifice educației pentru cetățenie democratică și
drepturile omului în vederea dezvoltării competențelor transversale ale elevilor

Planificarea
modulelor
tematice

Tema 1 – Fundamentele educației pentru cetățenie democratică și drepturile
omului în învățământul primar
Tema 2 – Managementul democratic al clasei
Tema 3 - Strategii de predare-învățare în educația pentru cetățenie democratică și
drepturile omului în învățământul primar

Calendarul
programului Ianuarie – August 2021

Modalități de
evaluare a

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

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente
formator

Rus Călin
Sociologie/
Psihologie
socială

Cadru didactic universitar
asociat Univ. de Vest Timișoara

Director Inst. Intercultural
Timișoara
Doctorat

Certificat de
competențe
profesionale

Diaconescu Călin Filosofie Profesor metodist CCD Timiș
Gradul did. I

Certificat de
formator

Vîtu Snejana
Ioana Ligia

Pedaogia înv.
primar și
preșcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat de
formator

Florescu Delia
Pedaogia înv.
primar și
preșcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat de
formator

Visu Dana
Pedaogia înv.
primar și
preșcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat de
formator

Crepcea Claudiu
Pedaogia înv.
primar și
preșcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat de
formator

Ionescu Raluca Psihologie Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat de
formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

ORA DE NET – FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ ȘI
SIGURĂ A INTERNETULUI

Criterii curriculare

Decizie
acreditare /
Furnizor

OM nr. 3189/07.02.2020
Organizația „Salvați Copiii”

Public țintă Cadre didactice din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare și
personal didactic auxiliar; învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceu).

Forma de
organizare Față în față, propus spre convertire în online sincron

Justificare

Programul de formare „Inovaţii curriculare în învăţământul primar” destinat cadrelor
didactice din învăţământul primar va fi dezvoltat pornind de la premisa adecvării
conţinutului şi utilităţii sale la nevoile de studiu ale cursanţilor.

Scopul programului îl reprezintă dezvoltarea competenţelor generale şi specifice ale
cadrelor didactice din învăţământul primar privind implementarea noii paradigme
educaţionale - centrarea procesului instructiv educativ pe nevoile elevului şi
optimizarea acestui proces prin corelarea cu oportunitățile oferite de societatea
informaţională.

Durata / nr.
credite 60 ore / 15 credite

Competențe
vizate

Competenţe generale:

1. Dezvoltarea și exersarea competențelor de analiză, accesare, evaluare și
creare/ producere a conținutului media prin formarea unor demersuri didactice
care să valorifice conținutul media,

2. utilizarea internetului, respectiv a noilor tehnologii în procesul instructiv-
educativ, pentru promovarea atitudinilor critice, creative și participative,
precum și a valorilor etice şi culturale ale societății contemporane

Competenţe specifice:

1. Competenţe de identificare a potenţialelor riscuri online
2. Competențe de comunicare şi colaborare online

3. Competențe de informare şi gestionare a conţinutului online

4. Competențe privind metodologia instruirii digitale în educație

Planificarea
modulelor
tematice

1. Intervenţie instituţională şi parteneriatul şcoală – familie
2. Siguranţa online
3. Cetăţenie digitală şi educaţie media
4. Resurse media în procesul educaţional

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
Evaluare continuă: evaluare la finalul fiecărui modul, evaluare de parcurs, portofoliu
și chestionar online, chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs
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evaluare a
cursanților Evaluare finală: Prezentarea portofoliului

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente
formator

Duiuleasa Simona
Elena Fizică / Informatică Profesor

Gradul did. I
Certificat
formator

Tipei Dana Elena Fizică / Informatică Profesor
Gradul did. I

Certificat
formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program GOOGLE EDUCATOR NIVEL 1 - INTERMEDIARI

Criterii curriculare

Decizie
acreditare /
Furnizor

OM nr. 3904/05.06.2018
Asociația Edusfera

Public țintă Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Scopul programului de formare constă în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice
din învățământul primar, gimnazial și liceal de utilizare a tehnologiei informației și a
comunicațiilor la clasă în vederea creșterii calității procesului de predare. Prin studiul
materialelor scrise, vizionarea clipurilor video, activitățile de laborator, cadrele
didactice vor obține și își vor dezvolta abilitățile de a integra soluțiile Google atât în
procesul educațional, cât și pentru a comunica mai bine la nivel instituțional, atât cu
alte cadre didactice dar și cu elevii și părinții acestora.

Actualul program de formare își propune să pregătească profesorii pentru ca aceștia să
poată susține cu succes examenul de certificare Google Educator Nivelul 1 în urma
căruia pot obține un certificat Google cu recunoaștere internațională.

Durata / nr.
credite 100 ore / 25 credite

Competențe
vizate

 Capacitate de utilizarea eficientă și responsabilă a terminologiei specifice și a
instrumentelor TIC și a resurselor digitale în activitatea didactică

 Capacitate de comunicare și facilitare a schimburilor de bune practici între cadrele
didactice în scopul îmbunătățirii calității actului didactic

 Capacitate de utilizare a aplicațiilor Google și de aplicare în activitatea didactică a
unor metode de comunicare eficientă și colaborarea între elevi, cadre didactice și
părinți

 Capacitate de realizare eficientă a activităților de evaluare în mod relevant și
transparent

 Capacitate de digitalizare a testelor de evaluare, planificărilor și planurilor de
lecție, chestionarelor

 Capacitate de transfer de cunoștințe către elevi în scopul îmbunătățirii abilităților
digitale ale acestora

Planificarea
modulelor
tematice

1. Dezvoltarea profesională și leadership
2. Eficientizarea activităților și optimizarea timpului
3. Facilitarea învățării și stimularea creativității elevilor

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a

evaluare pe parcurs - online;
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cursanților evaluare finală – Portofoliul individual

Resurse umane

Formatori
implicați

Elena Cristina Anton; Ștefan-Adrian Apăteanu ; Mariana Babușcă; Daniel Bojte

Teodora-Daniela Chicioreanu; Ioana Cosma ; Giorgi Grigore

Claudia Gabriela Guină; Sorin Guleac; Denes Gyarmati; Alexandra Mara Ivan

Nectara Mircioagă ; Dana Rucsandra Nițu; Florin Pop; Iuliana Carmen Stana

Cristea Melania Voichița; Laura Cruceat; Cătălin Laslău; Maria Canțer

Maria Magdalena Bondoc; Toader Pîțu; Adriana Ilioasa; Liliana Dana Lung

Claudia Călin; Mihaela Ciobanu; Alin Neșa; Imre Todor ; Alexandru Dragomir

Coordonatorul
programului Dumbravă Nina - informatician CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)


