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Denumire
program

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR
DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

Criterii curriculare

Public țintă Învățători/ institutori/ profesori pentru învățământul primar

Forma de
organizare Online

Justificare

Acest curs urmărește abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa
pregătitoare în anul școlar 2020-2021 în vederea implementării Noului
Curriculum la clasa pregătitoare.
Recomandat de M.E.C. cf. Adresei nr. 522/07.08.2014

Durata 16 ore

Competențe
vizate

 Planificarea și proiectarea demersului didactic.
 Managementul procesului de predare-învățare specific clasei pregătitoare.
 Competențe de comunicare și relaționare cu elevii.
 Competențe de evaluare.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Proiectare
2. Strategii
3. Evaluare

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea curentă

Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente
formator

Galeş Iuliana Limba şi lit. română Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat
formator

Vărgatu Maria Pedagogie Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat
formator

Sîrbu Gabriela
Monica

Pedagogia învăţăm.
primar şi preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat
formator

Neamţ Zlatinca Pedagogie Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat
formator

Visu Dana Pedagogia învăţăm.
primar şi preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat
formator

Rumega Alina Pedagogia învăţăm.
primar şi preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat
formator
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Coordonatorul
programului Ionescu Raluca - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program

ETICĂ ȘI ANTICORUPȚIE ÎN
SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Acest curs urmărește aplicarea corectă și consecventă a legislației anticorupție,
incluzând măsurile prevăzute de Strategia Anticorupție în Educație, sprijinită de
Planul sectorial de măsuri anticorupție al Ministerului Educației Naționale.

Recomandat de M.E.C. cf. Adresei nr. 167/16.04.2014

Durata 16 ore

Competențe
vizate

 Analizarea, respectarea și aplicarea în activitatea proprie a normelor de etică, de
conduită morală și de integritate pentru personalul angajat în educație.

 Identificarea posibilităților de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de
corupție în unitățile școlare.

 Proiectarea și planificarea unor acțiuni de educație anticorupție la nivelul unității
școlare.

 Elaborarea unui cod de etică integrat în regulamentele interne ale unităților
școlare.

 Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul școlii, prin crearea de
situații care să stimuleze comportamente și atitudini capabile să prevină corupția
din sistemul de învățământ.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Strategia națională anticorupție în educaţie şi formare
2. Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar
3. Identificarea riscurilor de corupţie la nivelul unităţii şcolare
4. Măsuri de prevenire a corupției la nivelul unității școlare

Calendarul
programului Ianuarie – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea se va realiza pe baza produselor realizate de cursanți în timpul activităților
de formare

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Diaconescu Călin Filosofie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Melnic Alina Electrotehnică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş
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Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program

PROGRAM DE PREGĂTIRE PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ÎN VEDEREA

SUSȚINERII EXAMENULUI DE DEFINITIVARE

Criterii curriculare

Public țintă Educatoare/ institutori/ profesori pentru învățământul preșcolar debutanți

Forma de
organizare Online

Justificare

Acest program vine în sprijinul pregătirii teoretice și practice a cadrelor didactice din
învățământul preșcolar care urmează să susțină examenul de definitivare în învățământ
și/sau de titularizare

Recomandat de M.E.C. cf. Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015.

Durata 40 ore

Forma de
organizare On-line

Competențe
vizate

 Competenţe de utilizare a conceptelor pedagogice şi psihopedagogice
 Competenţe de interpretare a ideilor, concepţiilor, modelelor, teoriilor şi

paradigmelor specifice domeniului psihopedagogic
 Competenţe practic-aplicative şi de transfer, verificabile în proiectarea,

conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare, în utilizarea unor metode, tehnici
şi instrumente de autocunoaştere şi de reflexivitate profesională

 Competenţe de evaluare critic-constructivă a unor proiecte, procese şi fenomene
prezente în teoria şi în practica educaţională, în rezolvarea de probleme specifice
domeniului educaţional

 Stimularea conduitei creativ-inovative în aria de referinţă a profesiei didactice

Planificarea
modulelor
tematice

1. Limba română

2. Literatură pentru copii

3. Metodica activităților instructiv-educative în grădiniță

Calendarul
programului Ianuarie – Mai 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea comportamentului de învăţare, probe orale, probe
scrise, probe practice
Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

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

Jebelean Elena Limba şi lit.
română

Profesor
Doctorat Certificat formator

CataVărgatu Pedagogie Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator
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Florentina
Andreea

Coordonatorul
programului Lascu Cerasela Cătălina - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

PROGRAM DE PREGĂTIRE PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN VEDEREA

SUSȚINERII EXAMENULUI DE DEFINITIVARE

Criterii curriculare

Public țintă Învățători/ institutori/ profesori pentru învățământul primar debutanți

Forma de
organizare Online

Justificare

Acest program vine în sprijinul pregătirii teoretice și practice a cadrelor didactice din
învățământul primar care urmează să susțină examenul de definitivare în învățământ
și/sau de titularizare

Recomandat de M.E.C. cf. Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015.

Durata 40 ore

Competențe
vizate

 Competenţe de utilizare a conceptelor pedagogice şi psihopedagogice
 Competenţe de interpretare a ideilor, concepţiilor, modelelor, teoriilor şi

paradigmelor specifice domeniului psihopedagogic
 Competenţe practic-aplicative şi de transfer, verificabile în proiectarea,

conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare, în utilizarea unor metode, tehnici
şi instrumente de autocunoaştere şi de reflexivitate profesională

 Competenţe de evaluare critic-constructivă a unor proiecte, procese şi fenomene
prezente în teoria şi în practica educaţională, în rezolvarea de probleme specifice
domeniului educaţional

 Stimularea conduitei creativ-inovative în aria de referinţă a profesiei didactice

Planificarea
modulelor
tematice

1. Literatura română

2. Limba română

3. Matematică

4. Metodica predării limbii și literaturii române

5. Metodica predării matematicii

Calendarul
programului Ianuarie – Mai 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea comportamentului de învăţare, probe orale, probe scrise,
probe practice
Evaluare finală pe bază de portofoliu
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Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

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

Jebelean Elena
Ligia

Limba şi lit. română
– Limba şi lit.
franceză

Profesor
Doctorat Certificat formator

Negru Valerica Matematică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Lascu Cerasela Cătălina - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

PROGRAM DE PREGĂTIRE PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ÎN VEDEREA

SUSȚINERII EXAMENULUI DE TITULARIZARE

Criterii curriculare

Public țintă Educatoare/ institutori/ profesori pentru învăţământul preşcolar suplinitori

Forma de
organizare Online

Justificare

Acest program vine în sprijinul pregătirii teoretice și practice a cadrelor didactice din
învățământul preșcolar care urmează să susțină examenul de definitivare în învățământ
și/sau de titularizare

Recomandat de M.E.C. cf. Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015.

Durata 40 ore

Competențe
vizate

 Competenţe de utilizare a conceptelor pedagogice şi psihopedagogice
 Competenţe de interpretare a ideilor, concepţiilor, modelelor, teoriilor şi

paradigmelor specifice domeniului psihopedagogic
 Competenţe practic-aplicative şi de transfer, verificabile în proiectarea,

conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare, în utilizarea unor metode,
tehnici şi instrumente de autocunoaştere şi de reflexivitate profesională

 Competenţe de evaluare critic-constructivă a unor proiecte, procese şi fenomene
prezente în teoria şi în practica educaţională, în rezolvarea de probleme specifice
domeniului educaţional

 Stimularea conduitei creativ-inovative în aria de referinţă a profesiei didactice

Planificarea
modulelor
tematice

1. Limba română

2. Literatura română

3. Pedagogie preșcolară

4. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii

Calendarul
programului Ianuarie – Mai 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea comportamentului de învăţare, probe orale, probe
scrise, probe practice

Evaluare finală pe bază de portofoliu

urse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

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

Jebelean Elena Limba şi lit.
română

Profesor
Doctorat Certificat formator

CataVărgatu
Florentina Pedagogie Profesor înv. primar

Gradul did. I Certificat formator
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Andreea

Coordonatorul
programului Lascu Cerasela Cătălina - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)



[16]

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

PROGRAM DE PREGĂTIRE PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN VEDEREA

SUSȚINERII EXAMENULUI DE TITULARIZARE

Criterii curriculare

Public țintă Învățători/ institutori/ profesori pentru învăţământul primar suplinitori

Forma de
organizare Online

Justificare

Acest program vine în sprijinul pregătirii teoretice și practice a cadrelor didactice din
învățământul primar care urmează să susțină examenul de definitivare în învățământ
și/sau de titularizare

Recomandat de M.E.C. cf. Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015.

Durata 40 ore

Competențe
vizate

 Competenţe de utilizare a conceptelor pedagogice şi psihopedagogice
 Competenţe de interpretare a ideilor, concepţiilor, modelelor, teoriilor şi

paradigmelor specifice domeniului psihopedagogic
 Competenţe practic-aplicative şi de transfer, verificabile în proiectarea,

conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare, în utilizarea unor metode, tehnici
şi instrumente de autocunoaştere şi de reflexivitate profesională

 Competenţe de evaluare critic-constructivă a unor proiecte, procese şi fenomene
prezente în teoria şi în practica educaţională, în rezolvarea de probleme specifice
domeniului educaţional

 Stimularea conduitei creativ-inovative în aria de referinţă a profesiei didactice

Planificarea
modulelor
tematice

1. Limba română

2. Literatura română

3. Elemente de pedagogie școlară

3. Elemente de didactică generală aplicată în disciplinele de învățământ din ciclul
primar

Calendarul
programului Ianuarie – Mai 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea comportamentului de învăţare, probe orale, probe scrise,
probe practice

Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

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

Jebelean Elena
Ligia

Limba şi lit. română
– Limba şi lit.
franceză

Profesor
Doctorat Certificat formator
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Cata Vărgatu
Florentina
Andreea

Pedagogie Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Lascu Cerasela Cătălina - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

ELEMENTE DE PEDAGOGIE - SUPORT ÎN
PREGĂTIREA PROFESORILOR PENTRU

EXAMENUL DE DEFINITIVARE/ TITULARIZARE

Criterii curriculare

Public țintă Profesori de diverse specializări debutanți/ suplinitori

Forma de
organizare Online

Justificare
Acest program vine în sprijinul pregătirii teoretice și practice a cadrelor didactice din
învățământul gimnazial, liceal.

Recomandat de M.E.C. cf. Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015.

Durata 16 ore

Competențe
vizate

 Competenţe de utilizare a conceptelor pedagogice şi psihopedagogice
 Competenţe de interpretare a ideilor, concepţiilor, modelelor, teoriilor şi

paradigmelor specifice domeniului psihopedagogic
 Competenţe practic-aplicative şi de transfer, verificabile în proiectarea,

conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare, în utilizarea unor metode, tehnici
şi instrumente de autocunoaştere şi de reflexivitate profesională

 Competenţe de evaluare critic-constructivă a unor proiecte, procese şi fenomene
prezente în teoria şi în practica educaţională, în rezolvarea de probleme specifice
domeniului educaţional

 Stimularea conduitei creativ-inovative în aria de referinţă a profesiei didactice

Planificarea
modulelor
tematice

1. Dimensiuni practice ale Curriculumului Național în învățământul gimnazial și
liceal

2. Finalități educaționale
3. Strategii didactice utilizate în procesul de învățământ
4. Specificul evaluării în învățământul gimnazial și liceal
5. Proiectarea didactică

Calendarul
programului Ianuarie – Mai 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea comportamentului de învăţare, probe orale, probe scrise,
probe practice

Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

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

Coordonatorul
programului Lascu Cerasela Cătălina - prof. metodist CCD Timiş
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Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

ABILITAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN
DOMENIUL EVALUĂRII PROBELOR SCRISE LA

EXAMENELE NAȚIONALE DESTINATE
ELEVILOR

Criterii curriculare

Public țintă Profesori de discipline din programele de examene naționale

Forma de
organizare Online

Justificare

Având în vedere necesitatea formării și profesionalizării unui corp național de
evaluatori pentru examenele naționale, precum și una dintre țintele strategice stabilite
de MEN pentru programele de formare continuă care vizează evaluarea activității de
învățare – formativă și sumativă, cu accent pe evaluarea la examenele naționale se
impune elaborarea unui program de formare continuă care să vizeze atât achizițiile
teoretice cât și dobândirea unor abilități practice care să ducă la formarea și dezvoltarea
competențelor de evaluare obiectivă a învățării.

Recomandat prin Adresa MEC nr. 42299/19.09.2016

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Operarea cu sistemul conceptual specific teoriei și practicii evaluative
 Demonstrarea rigurozității în aplicarea sistemului conceptual asimilat în

practica docimologică
 Elaborarea instrumentelor / probelor de evaluare care să îndeplinească criteriile

de validitate, fidelitate și specificitate domeniului pentru care sunt destinate
 Gestionarea eficientă a factorilor perturbatori în aprecierea și notarea lucrărilor

scrise, prin utilizarea adecvată și principială a baremelor de corectare și de
notare elaborate pentru aceste tipuri de evaluare.

 Aplicarea principiilor deontologice ale evaluării didactice în contextul
examenelor naționale ale elevilor

Planificarea
modulelor
tematice

1. Evaluarea: concepte fundamentale, scop, funcții, tipologie
2. Metode și instrumente de evaluare: tipuri de itemi;
3. Elaborarea și aplicarea testului și a baremului de corectare și notare;
4. Principii ale deontologiei evaluării didactice.

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – Iunie 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea va consta în prezentarea unui portofoliu, realizat pe baza produselor
elaborate în timpul activităților de formare.
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Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente
formator

Pisano Patricia
Elida

Limba şi lit. română -
Limba şi lit. latină

Profesor,
Doctorat

Certificat
formator

Blajovan Zeno Matematică
Profesor, Inspector ISJ

Timiş
Gradul did. I

Certificat
formator

Seviciu Monica Fizică
Profesor, Inspector ISJ

Timiş
Gradul did. I

Certificat
formator

Kiss Ferencz Geografie - Limba
franceză

Profesor, Inspector ISJ
Timiş

Gradul did. I

Certificat
formator

Putnic Angela Biologie
Profesor, Inspector ISJ

Timiş
Gradul did. I

Certificat
formator

Stancov Jelco Informatică
Profesor, Inspector ISJ

Timiş
Gradul did. I

Certificat
formator

Milin Tihomir Limba şi lit. rusă –
Limba şi lit. română

Profesor, Metodist ISJ Timiş
Gradul did. I

Certificat
formator

Marincu Zîna
Aspazia Istorie Profesor, Metodist ISJ Timiş

Gradul did. I
Certificat
formator

Beicu Rodica
Emilia Biologie Profesor, Metodist ISJ Timiş

Gradul did. I
Certificat
formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

ABILITAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN
VEDEREA DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR DE

EVALUARE A LUCRĂRILOR SCRISE DIN
CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE

DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU
TOATE DISCIPLINELE DE EXAMEN

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu gradul didactic I și II

Forma de
organizare Online

Justificare
Acest curs urmărește abilitarea cadrelor didactice care vor evalua lucrările scrise la
examenul național de definitivare în învățământ pentru toate disciplinele de concurs

Recomandat de M.E.C. cf. Adresei nr. 63/DGISSEP/ 16.01.2018

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Aplicarea corectă a specificului evaluării, prin formarea continuă, în contextul
examenului de definitivare în învățământ

 Practicarea atribuțiilor de evaluator în condițiile respectării legislaţiei specifice în
vigoare, corelată cu exigentele metodologice referitoare la evaluarea in examenul
de definitivat

Planificarea
modulelor
tematice

1. Specificul evaluării la examenul de definitivare în învățământ
2. Particularitățile probelor scrise la examenul de definitivare în învățământ

raportate la specialitatea de concurs

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – Iunie 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare: pe baza produselor realizate în timpul activităților de formare

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Osain Angela Utilaj tehnologic Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Duiuleasa
Simona Elena

Fizică /
Informatică

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Negru Valerica Matematică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Urechiatu
Valentina Geografie Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş



[23]

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

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

www.ccd-timis.ro

programului

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

ABILITAREA CADRELOR DIDACTICE CU
PRIVIRE LA CONȚINUTURILE PROGRAMELOR

SPECIFICE DE CONCURS, ELABORAREA
SUBIECTELOR, A BAREMELOR DE EVALUARE ȘI

EVALUAREA LUCRĂRILOR SCRISE

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu gradul didactic I și II

Forma de
organizare Online

Justificare

Acest curs urmărește abilitarea cadrelor didactice cu privire la conținuturile
programelor specifice de concurs, elaborarea subiectelor, a baremelor de evaluare și
evaluarea lucrărilor scrise Recomandat de M.E.C. cf. Adresei nr. 63/DGISSEP/
16.01.2018

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Operarea cu instrumente de evaluare specifice examenului de definitivat şi pentru
titularizare/ ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar.

 Evaluarea efectivă şi principială efectuată de către cursanţi a unor probe de
evaluare-model specifice examenului de definitivat şi a concursului de
titularizare/ ocupare a posturilor vacante din învăţământul preuniversitar

 Elaborarea de către cursanţi a unor bareme de corectare şi de notare specifice
probelor examenului de definitivat şi/sau concursului de titularizare/ocupare a
posturilor vacante din învăţământul preuniversitar

 Practicarea de către cursanţi a evaluării specifice examenului de definitivat şi/sau
a concursului de titularizare/ocupare a posturilor vacante din învăţământul
preuniversitar prin utilizarea adecvată şi principială a baremelor de corectare şi de
notare elaborate pentru aceste tipuri de evaluare.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Instrumente de evaluare compatibile cu statutul de evaluator. Probe de
evaluare

2. Instrumente/probe de evaluare
3. Bareme de corectare şi de notare. Matricea de specificaţii, borderoul de

corectare şi de notare. Documente de raportare

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – Iunie 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare: pe baza produselor realizate în timpul activităților de formare
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Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de
pregătire Documente formator

Puşcaş Florica
Maria

Limba şi lit. română -
Limba şi lit. franceză

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Miclăuş Vasile Psihologie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

ABILITAREA CADRELOR DIDACTICE CARE FAC
PARTE DIN COMISIA JUDEȚEANĂ DE

ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBELOR
PRACTICE/ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI ȘI A

INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu gradul didactic I și II

Forma de
organizare Online

Justificare

Acest curs urmărește abilitarea cadrelor didactice care vor face parte din Comisia
Județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/ orale în profilul postului și
a inspecțiilor speciale la clasă.

Recomandat de M.E.C. cf. Adresei nr. 63/DGISSEP/ 16.01.2018

Durata 10 ore

Competențe
vizate

 Elaborarea de către cursanţi a subiectelor și baremelor de corectare şi de
notare elaborate pentru probele practice / orale în profilul postului

 Operarea cu instrumente de evaluare specifice concursului pentru ocuparea
posturilor vacante din învăţământul preuniversitar.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Elaborarea și administrarea instrumentelor de evaluare prin probe practice /
orale specifice concursului județean pentru ocuparea posturilor vacante din
învăţământul preuniversitar

2. Documente de raportare: fișa de evaluare, raportul de inspecţie: structură,
funcţii evaluative, repere funcţionale

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – Iunie 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea se va realiza pe baza produselor realizate în timpul activităților de formare.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente
formator

Otu Daniela Matematică Profesor, Inspector ISJ Timiş
Gradul did. I Certificat formator

Vasiescu
Ramona

Economia
industriei,

construcțiilor și
transporturilor

Profesor, Inspector ISJ Timiş
Gradul did. I Certificat formator

Puşcaş Florica
Maria

Limba şi lit.
română – limba şi

lit. franceză

Profesor
Gradul did. I Certificat formator
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Miclăuş Vasile Psihologie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Osain Angela Utilaj tehnologic Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Duiuleasa
Simona Elena

Fizică /
Informatică

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Negru Valerica Matematică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Urechiatu
Valentina Geografie Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)



[28]

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

PREVENIREA ȘI COMBATEREA
VIOLENȚEI ÎN ȘCOLI

Criterii curriculare

Public țintă Personalul didactic de predare și auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Programul are ca scop investigarea modalităților prin care școlile pot utiliza Carta
Europeană pentru școli democratice fără violență (adoptată de Consiliul Europei), în
vederea reducerii comportamentelor violente și anti-sociale, prin implicarea și
participarea elevilor în atingerea acestui obiectiv. Programul are în vedere și Strategia
naționala de combaterea violenței școlare. Recomandat de M.E.N. conform adresei
nr. 774/DGSSEP/05.03.2018

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Proiectarea și realizarea de activități didactice și extracurriculare în domeniul
prevenirii și combaterii violenței în școală;

 Dobândirea unor mecanisme psihice pentru a realiza stăpânirea de sine și
echilibrul comportamental în situațiile cu potențial conflictual.

 Abilitatea de a comunica și relaționa cu elevii, părinții, alți factori ai comunității,
în vederea reducerii fenomenului violenței școlare;

 Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiilor și planurilor
operaționale de prevenire și combatere a violenței în școli.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Delimitări conceptuale. Prevenirea violenței în școală
2. Abordarea globală a școlii
3. Intervenția în cazurile de violență

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea pe baza materialelor realizate în timpul cursului

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Diaconescu Călin Filosofie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Tipei Dana Elena Fizică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Franțescu
Beatrice Psihologie Profesor psiholog

Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş
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Denumire
program RROMANIPED EDUCAȚIONAL

Criterii curriculare

Public țintă Personalul didactic de predare și auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Programul are ca scop formarea cadrelor didactice care lucrează cu copii rromi în
domeniul rromanipedului educațional, în vederea unei mai bune integrări a acestora în
procesul didactic.

Program recomandat prin Adresa M.E.C. nr. 422/02.03.2018

Durata 16 ore

Competențe
vizate

 Capacitatea de a manifesta deschidere, flexibilitate și atitudine pozitivă față de
persoane aparținând altor culturi sau etnii, cu deosebire față de romi

 Respectarea drepturilor tuturor elevilor, indiferent de cultură sau etnie
 Motivarea și acordarea de suport elevilor, cu referire specială la elevii care fac

parte din grupuri de risc (romi)
 Facilitarea colaborării cu părinții și alți actori din comunitate în vederea asigurării

unei educații de calitate pentru elevii romi
 Implementarea unor măsuri de prevenire și combatere a discriminării la nivel de

clasă/ școală

Planificarea
modulelor
tematice

1. Elemente de istoria și tradițiile romilor
2. Prevenirea și combaterea discriminării la adresa romilor
3. Elemente de educație incluzivă, cu focalizare pe problematica romilor

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea pe baza materialelor realizate în timpul cursului

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Moldovanu
Mihai Mateamtică Profesor

Gradul did. II Certificat formator

Diaconescu Călin Filosofie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Crăciunaș Ozana
Limba și lit.

franceză – limba
și lit. rusă

Inspector școlar
Profesor, Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți 25 (1 grupă)
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Denumire
program MULTIMEDIA ÎN ȘCOALA MODERNĂ

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

O școală modernă trebuie să se adapteze noilor tendințe privind utilizarea resurselor
digitale, în particular a mijloacelor multimedia, atât în ceea ce privește activitatea
didactică, cât și promovarea școlii în mediul virtual.

Provocările actuale, generate de criza epidemiologică, necesită măsuri urgente de
adaptare a învățământului și a sistemului de predare-învățare la mediul online.

Program recomandat prin OMEC nr. 4135/21.04.2020

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Proiectarea activităţilor didactice în online;
 Formarea capacităţilor de aplicare în activitatea didactică online a unor strategii

de învăţare şi evaluare activ-participative, cu caracter creativ;
 Adoptarea de metode şi tehnici didactice interactive, care să permită utilizarea

eficientă a materialelor online, în procesul instructiv-educativ.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Utilizarea GoogleMeet / Ms. Teams pentru realizarea de lecţii online;

2. Digitalizarea materialelor prin Google Drive;

3. Implementarea instrumentelor digitale/ multimedia pentru educaţie interactivă în
cadrul lecţiei online;

4. Realizarea de instrumente pentru evaluarea lecţiilor în online.

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare: Prezentarea portofoliului propriu de către fiecare cursant

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Mirea Darius
Pedag. învăţăm. primar

şi preşcolar
Certificat EOS

Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Stancov Jelco Informatică
Profesor, Inspector

ISJ Timiş
Gradul did. I

Certificat formator

Duiuleasa
Simona Elena Fizică/ Informatică Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Tipei Dana Elena Fizică/ Informatică Profesor
Gradul did. I Certificat formator
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Crăciun Ileana Informatică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Pentea Oana Psihologie Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Abrudan Zaraza Mecanică/ Informatică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Lupulescu Aida
Economia şi gestiunea

produselor
agroalimentare/
Informatică

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Groza Sorina Pedag. învăţăm. primar
şi preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Lobază Marius Matematică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Ivan Oana Pedag. învăţăm. primar
şi preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 150 (6 grupe)
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Denumire
program DESIGN-UL LECȚIILOR ONLINE

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare

Online

Justificare

Contextul pandemic actual a forțat mii de profesori să treacă la educația online fără a
avea toate competențele necesare unei astfel de activități. Folosirea tehnologiei în școli,
abordarea unor strategii educaționale de tip „blending learning”, reprezintă deziderate
de mult enunțate atât de forurile de conducere ale educației, cât și de societatea civilă și
care, acum, au devenit de interes imediat.

Acest curs își propune să completeze competențele didactice ale celor ce doresc să facă
trecerea de la educația clasică, față în față la cea digitalizată.

Program recomandat prin OMEC nr. 4135/21.04.2020

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Utilizarea resurselor educaționale deschise în proiectarea activităților
educaționale.

 Identificarea tehnicilor și tehnologiilor necesare educației digitale.
 Utilizarea metodelor, strategiilor și mijloacelor adecvate pentru proiectarea

și susținerea activităților educaționale cu suport digital.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Educația online versus față în față – diferențe și asemănări

2. Argumente pentru organizarea de tip „Clasă inversată”

3. Resurse educaționale deschise:

4. Feedback-ul personalizat

5. Colaborarea educațională în mediul online

6. Evaluarea activităților online

7. Etapele planificării unei lecții online

 Realizarea planului unei lecții online
 Desfășurarea lecției cu asistență din partea formatorilor
 Feedback personalizat

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea: Planificarea și susținerea unei lecții online

Resurse umane

Formatori Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator
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implicați Tache Marian Matematică Profesor
Gradul didactic I Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 150 (6 grupe)
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Denumire
program

TABLA INTERACTIVĂ – INSTRUMENT ÎN
PROCESUL DIDACTIC

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare

Online

Justificare

Pe măsură ce comunitățile din întreaga lume reacționează în fața pandemiei
de Coronavirus (COVID-19), organizațiile de formare în domeniul educației se
confruntă cu provocări unice. S-a creat astfel necesitatea unui program de
pregătire pentru a facilitare învățământul la distanță folosind instrumentele, din
dotările școlilor, Tablele Smart. Tabla interactivă oferă oportunitatea
eficientizării instruirii, cu posibilitatea de a face adnotări sau completări direct pe
orice aplicaţie deschisă de tipul Word, Excel, PowerPoint sau chiar pe un site.
Toate prezentările pot fi înregistrate în timp real, salvate, imprimate şi trimise
prin e-mail, pentru a putea fi vizualizate sau editate. Flexibilitatea oferită de tabla
interactivă face posibilă rularea oricărei resurse multimedia sau a navigării pe
Internet, textele fiind introduse, atât cu markerul, cât şi cu ajutorul tastaturii
virtuale.
Program recomandat prin OMEC nr. 4135/21.04.2020

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Operarea cu instrumentele Tablei Interactive pentru crearea materialelor
didactice

 Integrarea competențelor TIC cu cele didactice pentru creșterea calității
actului didactic

 Realizarea de conexiuni intra- și interdisciplinare în activitatea didactică
utilizând resursele TIC disponibile pentru o învățare integrată eficientă

 Actualizarea experienței de predare la un nivel high-tech pentru învățământul
preșcolar, primar, gimnazial, liceal.

 Integrarea competențelor de învățământ la distanță prin Zoom, GSuite
sprijinind educația interactivă

Planificarea
modulelor
tematice

1. Introducerea tablei interactive și a softului educațional Smart Notebook
2. Crearea de activități care facilitează procesului didactic
3. Activități de învățare centrate pe elev
4. Evaluarea școlară centrată pe competențe

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea: va viza produsele realizate de cursanți pe parcursul activităților practice.
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Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Sârbu Angelica Inginer Calculatoare Profesor
Gradul did. 1 Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

CREAREA DE RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU
ACTIVITATEA DIDACTICĂ ONLINE

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare

Online

Justificare

Adaptarea sistemului educațional la formatul online, impus de condițiile
epidemiologice actuale, face necesară pregătirea cadrelor didactice în a-și crea
propriile resurse educaționale, specifice diferitelor discipline, pentru a optimiza
procesul de predare-învățare și a face activitatea didactică cât mai atractivă și
mai utilă pentru elevi.
Program recomandat prin OMEC nr. 4135/21.04.2020

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Dezvoltarea competențelor digitale de predare online
 Utilizarea aplicațiilor specifice pentru crearea resurselor educaționale online
 Proiectarea și derularea activităților didactice pe baza resurselor educaționale

create

Planificarea
modulelor
tematice

1. Specificul predării-învățării în mediul online
2. Resurse educaționale specifice predării-învățării în mediul online
3. Aplicații pentru crearea resurselor educaționale specifice predării-învățării

în mediul online

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea: va viza produsele realizate de cursanți pe parcursul activităților practice.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Abrudan Zaraza Mecanică/
Informatică

Profesor
Gradul did. 1 Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program PROFESOR DE ROMÂNĂ ONLINE

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice care predau limba și literatura română în mediul online și hibrid

Forma de
organizare Online

Justificare

Asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate în mediul online este necesară în
contextul actual. Astfel, trebuie avute în vedere proiectarea unor lecții folosind
educația combinată, precum și utilizarea unor aplicații ce generează dezvoltarea
competențelor cu scopul creării unor experiențe atractive de învățare. Evaluarea lecției
folosind instrumente digitale interactive.

Durata 32 ore

Competențe
vizate

 Conducerea și monitorizarea procesului educațional (implementarea măsurilor
specifice în mediul online);

 Elaborarea diferitelor tipuri de lecții, online sau hibrid, specifice disciplinei;
 Digitalizarea materialelor și folosirea aplicațiilor interactive de predare;
 aplicarea adecvată a metodelor de evaluare online;

 Însușirea tehnicilor de a vorbi în mediul online (găsirea ritmului vorbirii, a
intonației, a volumului și a frazării potrivite).

Planificarea
modulelor
tematice

4. Adaptarea procesului educațional la mediul virtual
5. Proiectarea lecțiilor la disciplina Limba și literatura română și digitalizarea

materialelor
6. Utilizarea aplicațiilor interactive de predare și a metodelor de evaluare în

mediul on-line
7. Comunicarea verbală și nonverbală în mediul educațional

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea se va realiza prin susținerea unei teme din portofoliul realizat și promovarea
unui test de evaluare finală. Portofoliul conține produse realizate din activitățile
practice.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente
formator

Grecu Florina Limba şi lit. română Profesor înv. primar
Gradul did. I

Certificat
formator

Coordonatorul
programului Cerasela Cătălina Lascu - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program

DIDACTICA LIMBII ROMÂNE NEMATERNE ȘI A
LITERATURII ROMÂNE PENTRU ŞCOLILE CU

PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR
NAŢIONALE

Criterii curriculare

Public țintă
Profesorii de limba şi literatura română care îşi desfăşoară activitatea în şcolile cu
predare în limbile minorităţilor naţionale şi profesori/învățători din învăţământul
primar din unităţile şcolare cu predare în limbile minorităţilor naţionale

Forma de
organizare Online

Justificare

La ora actuală, din conținutul ofertelor de formare continuă a profesorilor de limba și
literatura română lipsesc disciplinele care să ofere o inițiere teoretică și practică în
didactica limbii române ca ne-maternă. Astfel, rămâne la dispoziția și la intuiția
profesorului ce fel de strategii, metode, procedee să experimenteze pentru desfășurarea
eficientă și motivatoare a învățării din acest domeniu. Această activitate de formare
continuă își propune să ofere cadrelor didactice vizate repere teoretice și practice
orientative pentru sprijinirea și stimularea perfecționării și a autoperfecționării lor.

Durata 16 ore

Competențe
vizate

 Stimulare a preocupării pentru didactica limbii române nematerne;
 fundamentare a fenomenelor specifice bi-, multilingvismului,

biculturalismului;
 Conștientizare a specificității strategiilor de predare-învățare din acest

domeniu;
 Sprijinire a cercetărilor și/sau a inovațiilor pedagogice din acest domeniu;
 Stimulare a autoeducării unei atitudini creative față de manifestările specifice

ale conduitei bi(multi)lingve;
 Creare a unui cadru adecvat învățării reciproce, discutării și valorificării

experiențelor didactice existente.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Formarea competenței de comunicare în contextul limbii române nematerne în
ciclul primar, gimnazial și liceal

2. Fenomenul de transfer lingvistic și interferență
3. Specificul predării citit-scrisului în școlile cu predare în limbile minorităților

naționale
4. Activități de învățare specifice orelor de Comunicare în limba română (clasa

pregătitoare – clasa a II) și orelor de Limba și literatura română (clasele III –
XII) în școlile cu predare în limbile minorităților naționale

5. Aspecte specifice ale evaluării în școlile cu predare în limbile minorităților
naționale (evaluare inițială, continuă, sumativă, examene naționale)

6. Diminuarea crizei de trecere de la ciclul primar la ciclul gimnazial în școlile cu
predare în limbile minorităților naționale din perspectiva disciplinei Limba și
literatura română

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021
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Modalități de
evaluare a
cursanților

Realizarea mapei cadrului didactic

Observarea sistematică a activităţii fiecărui cursant

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente
formator

Maxim Andreia
Nicoleta Limba şi lit. română

Profesor
Gradul did. I

membru în Comisia națională
de specialitate pentru Limba și

literatură română

Certificat
formator

Coordonatorul
programului Cerasela Cătălina Lascu - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program

STRATEGII CREATIVE ȘI INOVATIVE DE
PREDARE A LIMBII ENGLEZE
– MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice de specialitate din învățământul gimnazial și liceal

Forma de
organizare Online

Justificare

Pentru o educație de calitate, predarea limbii engleze trebuie să țină pasul cu
schimbările din societatea secolului al XXI-lea și cu modul în care tinerii asimilează
informația și dobândesc abilități. Cursul își propune să evidențieze beneficiile predării
limbii engleze prin Metoda Comunicativă și să ofere exemple de bune practici în ceea
ce privește selecția creativă a conținuturilor, planificarea eficientă a acestora și
alegerea celor mai moderne și eficiente metode de predare a limbii engleze. În același
timp, cursul are în vedere utilizarea noilor tehnologii necesare predării limbii engleze.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Identificarea și operarea cu instrumente de selecție a celor mai eficiente
metode de predare;

 Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă și eficientă a conținuturilor și
a activităților de învățare;
Aaplicarea la clasă a metodelor de predare dobândite în urma cursului;

 Utilizarea tehnologiilor informaționale/ a web-site-urilor de predare a limbii
engleze pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației
elevilor;

 Îmbunătățirea metodelor de evaluare și oferirea de feed-back.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Strategii de planificare inovativă a procesului instructiv-educativ
2. Folosirea adecvată a instrumentelor de selecție în aplicarea metodelor de

predare specifice disciplinei
3. Eficientizarea demersului didactic prin utilizarea tehnologiilor informaționale/

a web-site-urilor
4. Metodele de evaluare și feed-back-ul la disciplina Limba engleză

Calendarul
programului

noiembrie 2020 – august 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Observare curentă, portofoliu. Portofoliul va conține materiale realizate în cadrul
activităților practice ( modele de bune practici).
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Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Marcu Corina Limba și literatura
engleză

Profesor
Gradul didactic I
Metodist ISJ Timiș

Certificat formator

Muntean
Andreea

Limba și literatura
engleză

Profesor
Gradul didactic I Certificat formator

Coordonatorul
programului Lascu Cerasela Cătălina – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)



[45]

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

PREDAREA LIMBII FRANCEZE
ÎN MEDIUL ONLINE

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau limba și literatura franceză

Forma de
organizare Online

Justificare

În contextul situaţiei globale actuale şi din dorinţa de a asigura un proces instructiv-
educativ de calitate este extrem de necesar să fim capabili să folosim platformele
educaţionale şi resursele virtuale pentru o predare cât mai eficientă a limbii franceze în
mediul on-line. Formarea îşi propune adaptarea întregului demers pedagogic
(proiectare, predare, învăţare, evaluare) la necesităţile spaţiului virtual.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Adaptarea demersului pedagogic la mediul educațional virtual;
 Proiectarea diferitelor tipuri de lecţii integrând noile tehnologii;
 Alegerea şi folosirea eficientă a strategiilor şi metodelor didactice în predarea

on-line;
 Implementarea metodelor de evaluare adecvate.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Adaptarea demersului pedagogic la mediul educațional virtual
2. Integrarea noilor tehnologii în proiectarea lecțiilor la disciplina Limba și

literatura franceză
3. Strategii didactice utilizate în predarea on-line
4. Metode de evaluare specifice disciplinei

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Prezentarea unui portofoliu.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Bot Lavinia
Astrid

Limba și literatura
franceză

Profesor
Gradul didactic I Certificat formator

Suciu Monica Limba și literatura
franceză

Profesor
Gradul didactic I
Metodist ISJ Timiș

Expert în management
educațional

Certificat formator

Coordonatorul Lascu Cerasela Cătălina – prof. metodist CCD Timiş
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programului

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program DIDACTICA PREDĂRII MATEMATICII

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice care predau matematică

Forma de
organizare Online

Justificare

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

Durata 32 ore

Competențe
vizate

 Corelarea obiectivelor și competențelor cu conținuturile și metodele de predare
 Descrierea modalităților specifice de organizare a conținuturilor
 Elaborarea diferitelor tipuri de lecții, specifice disciplinei
 Identificarea și aplicarea strategiilor didactice eficiente
 Aplicarea adecvată a metodelor de evaluare

Planificarea
modulelor
tematice

1. Proiectarea activităţii didactice la disciplina matematică

2. Strategii didactice eficiente în predarea matematicii

3. Evaluarea didactică la disciplina matematică

4. Adecvarea predării matematicii la mediul online

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea produselor realizate de cursanţi

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Blajovan Zeno Matematică
Profesor, Inspector

şcolar
Gradul did. I

Certificat formator

Boldea Petria
Elena Matematică

Profesor, Inspector
şcolar

Gradul did. I
Certificat formator

Bociu Cerasela Matematică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Jiroveanu
Cristina Matematică Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Neamţu Gabriela
Noemi Matematică Profesor

Gradul did. I Certificat formator
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Lobază Marius Matematică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Tache Marian Matematică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program DIDACTICA PREDĂRII ŞTIINŢELOR NATURII

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice care predau fizică, chimie, biologie

Forma de
organizare Online

Justificare

Pentru asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, trebuie avută în vedere
realizarea interacțiunii dintre elementele de structură ale procesului de învățământ,
aplicarea noului curriculum, organizarea procesului didactic, proiectarea didactică,
elaborarea strategiilor didactice, organizarea colectivului de elevi și evaluarea
științifică a elevilor în domeniul predării ştiinţelor naturii.

Durata 32 ore

Competențe
vizate

 Corelarea obiectivelor și competențelor cu conținuturile și metodele de predare
 Descrierea modalităților specifice de organizare a conținuturilor
 Elaborarea diferitelor tipuri de lecții, specifice disciplinei
 Identificarea și aplicarea strategiilor didactice eficiente
 Aplicarea adecvată a metodelor de evaluare

Planificarea
modulelor
tematice

1. Proiectarea activităţii didactice la ştiinţele naturii

2. Strategii didactice eficiente în predarea ştiinţelor naturii

3. Evaluarea didactică la ştiinţele naturii

4. Adecvarea predării ştiinţelor naturii la mediul online

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea produselor realizate de cursanţi

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Seviciu Monica Fizică
Profesor, Inspector

şcolar
Gradul did. I

Certificat formator

Putnic Angela Biologie
Profesor, Inspector

şcolar
Gradul did. I

Certificat formator

Beicu Rodica
Emilia Biologie Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Preda Cosmina Biologie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Vâlcu Micu
Mariana Chimie Profesor

Gradul did. I Certificat formator
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Gaiţă Adriana Fizică - Chimie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Hudecz Adriana Fizică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Ivaşcu Simona Fizică Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Ianculescu
Florina Chimie Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Rusu Crina Biologie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Ciocan Alina Biologie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

DEZIDERATE METODOLOGICE ȘI DIDACTICE ÎN
FORMAREA CARIEREI PROFESIONALE DE
SUCCES A PROFESORILOR DE GEOGRAFIE

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice debutante/în primii ani de carieră, suplinitori calificați, care predau
geografia, din învățământul preuniversitar al județului Timiș

Forma de
organizare Online

Justificare

Programul oferă repere teoretice și practice utile pentru proiectarea și organizarea
carierei și a demersului didactic derulat de profesorii debutanți/în primii ani de
învățământ, având ca scop îmbunătățirea calității activității didactice și a carierei, prin
dezvoltarea competențelor specifice, în conformitate cu standardele profesionale.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Formarea de abilități în realizarea unor planuri de carieră realiste
 Utilizarea unor tehnici adecvate de proiectare, organizare și desfășurare

a unui demers didactic eficient
 Dezvoltarea de competențe pentru predarea geografiei cu ajutorul

tehnologiei

Planificarea
modulelor
tematice

1. Autocunoașterea și dezvoltarea personală.
2. Conceptul de carieră. Pașii unei cariere didactice de succes;
3. Abilitare curriculară (structura și conținutul curriculumului, planurile de

învățământ, programele școlare de geografie, importanța și nivelurile
proiectării didactice, strategii didactice);

4. Bune practici în predarea geografiei cu ajutorul tehnologiei.

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea comportamentului de învățare;

Evaluare finală pe bază de portofoliu cuprinzând planul de carieră, proiect de lecție
pentru predarea geografiei cu ajutorul tehnologiei.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Kiss Francisc Geografie – Limba
franceză

Profesor,
Inspector ISJ Timiș

Gradul did. 1
Certificat formator

Urechiatu
Valentina Geografie Profesor

Gradul did. 1 Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți 25 (1 grupă)
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Denumire
program

ÎNVĂȚAREA PE BAZĂ DE PROIECTE ÎN ȘCOALA
ONLINE PENTRU PROFESORII DE ISTORIE ȘI

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice care predau istorie/ științe socio-umane

Forma de
organizare Online

Justificare

Predarea disciplinelor istorie/ științe socio-umane trebuie să se adapteze progreselor
înregistrate atât de practica pedagogică cât și de tehnologia informației și comunicării.
Învățarea pe bază de proiect, asociată cu utilizarea aplicațiilor și resurselor digitale,
poate oferi noi oportunități de predare a istoriei și a științelor socio-umane, precum și
pentru creșterea interesului elevilor pentru aceste discipline.

Durata 24 ore

Forma de
organizare

Online

Competențe
vizate

 Aplicarea metodei învățării bazate pe proiect în susținerea lecțiilor de istorie/
științe socio-umane;

 Adoptarea de metode și tehnici didactice interactive, care să permită utilizarea
eficientă a materialelor online, în predarea istoriei/ științelor socio-umane

 Utilizarea de aplicații și resurse digitale în susținerea lecțiilor de istorie/ științe
socio-umane;

 Realizarea de instrumente pentru evaluarea lecțiilor de istorie/ științe socio-umane
în online .

Planificarea
modulelor
tematice

1. Învățarea pe bază de proiecte
2. Platforme pentru predarea online
3. Aplicații/ programe utile în crearea lecțiilor și proiectelor online
4. Resurse educaționale online
5. Evaluarea elevilor în mediul online

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea: va viza produsele realizate de cursanți pe parcursul activităților practice.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Suciu Horațiu Istorie Profesor
Gradul did. 1 Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin – prof. metodist CCD Timiş
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Denumire
program DIDACTICA DISCIPLINEI „RELIGIE”

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice care predau religie

Forma de
organizare Online

Justificare Acest curs urmărește abilitarea cadrelor didactice cu privire la Curriculum-ul
disciplinei religie și elemente de didactică specifice disciplinei.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Aprofundarea Curriculum-ul disciplinei religie și operarea cu elemente de
proiectare didactică specifice acesteia;

 Practicarea de către cursanţi a unei comunicări asertive și realizarea unui
management eficient al clasei de elevi;

 Valorificarea materialelor și mijloacelor de învățământ specifice disciplinei religie;
 Operarea cu instrumente de evaluare specifice disciplinei.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Curriculum-ul disciplinei religie și proiectarea didactică;
2. Managementul clasei și comunicarea asertivă;
3. Materialele și mijloacele de învățământ specifice disciplinei religie;
4. Instrumente și metode de evaluare specifice disciplinei;
5. Documente de raportare

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Prezentarea unui portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Buzatu Daniela
Liliana

Teologie ortodoxă
didactică

Profesor, Inspector
şcolar

Gradul did. I
Certificat formator

Nicola Adrian Teologie ortodoxă
pastorală

Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş



[56]

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

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

www.ccd-timis.ro

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)



[57]

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

ELEMENTE DE DIDACTICĂ
– ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice necalificate / debutante care predau în învățământul primar

Forma de
organizare Online

Justificare

Deoarece, în urma inspecțiilor efectuate de către inspectorii școlari de specialitate, s-au
constatat unele carențe în activitatea de predare – învățare - evaluare desfășurată de
cadrele didactice necalificate, este importantă participarea cadrelor didactice
necalificate la un program de formare continuă care să le dezvolte competențe specifice
de predare – învăţare - evaluare. Toate aceste demersuri urmăresc dezvoltarea
profilului de formare a elevului din ciclul primar.

Durata 16 ore

Competențe
vizate

 Întocmirea planificării calendaristice pentru disciplinele predate la clasele
primare.

 Elaborarea proiectării didactice a unităților tematice specifice anumitor
discipline.

 Aplicarea strategiilor didactice adecvate în contexte concrete
 Aplicarea formelor de evaluare a elevilor din ciclul primar.
 Completarea corectă a catalogului și a carnetului de elev.
 Întocmirea portofoliului învățătorului.
 Planificarea și parcurgerea, în mod adecvat, adaptat nivelului elevilor, a

etapelor unei lecții.
 Gestionarea în mod eficient a timpului alocat fiecărei etape a lecției în vederea

îndeplinirii obiectivelor propuse.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Proiectarea activităţii didactice
2. Strategii şi metode didactice în învăţământul primar
3. Evaluarea elevilor în învăţământul primar
4. Portofoliul învăţătorului

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Prezentarea unui portofoliu
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Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Simeria Anca Pedag. învăţăm.
primar şi preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Crepcea Claudiu Pedag. învăţăm.
primar şi preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Visu Dana
Georgeta

Pedag. învăţăm.
primar şi preşcolar

Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Florescu Delia Pedagogie Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Crepcea Claudiu - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

MODALITĂȚI DE SUSȚINERE A INTERESULUI
PENTRU LECTURĂ AL ELEVILOR DIN CILCUL

PRIMAR

Criterii curriculare

Public țintă Profesori învățământ primar, învățători, institutori

Forma de
organizare

Online

Justificare

Lectura reprezintă un act fundamental atât pentru educația fiecărui om, cât și pentru
dezvoltarea sa personală și profesională, pentru lărgirea orizontului său cultural și
pentru oferirea unei alternative de divertisment de calitate. Îndrumarea lecturii este o
necesitate care izvorăște din caracterul fundamental al acestui act pe tot parcursul
vieții. Din acest motiv, școala are obligația ca, începând cu cei mai mici cititori, să le
cultive acestora gustul și pasiunea pentru lectură.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Dezvoltarea competențelor de comunicare didactică în sensul susținerii lecturii;
 Utilizarea celor mai eficiente strategii didactice de stimulare a lecturii;
 Proiectarea și derularea de proiecte și activități extracurriculare de stimulare a

lecturii;
 Cooperarea cu alți parteneri educaționali în susținerea activităților de stimulare a

lecturii la elevi.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Lectura ca factor de dezvoltare cognitivă și a competențelor de comunicare ale
elevului.

2. Strategii didactice pentru dezvoltarea competenței de lectură;
3. Stimularea lecturii prin proiecte și activități extracurricuulare.

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea: va viza produsele realizate de cursanți pe parcursul activităților practice.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Vîtu Snejana
Ioana Ligia

Pedagogia
învățământului

primar și preșcolar

Prof. înv. primar
Gradul did. 1 Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE
EVALUARE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice de specialitate din învățământul profesional și tehnic

Forma de
organizare Online

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 24 ore

Competențe
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

1. Cadrul legal pentru desfășurarea stagiilor de practică în învățământul preuniversitar

2. Proiectarea produselor curriculare ca răspuns la nevoile de formare și condițiile
specifice ale partenerilor de practică

3. Materiale suport pentru învățare în stagiile de pregătire practică

4. Resurse pentru învățarea online în vederea pregătirii și certificării stagiilor

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Observare curentă, portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Albuțiu Stela Energetică Profesor
Gradul didactic I Certificat formator
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Iancovici Wolff
Mireana Mecanică Profesor

Gradul didactic I Certificat formator

Melnic Alina Electrotehnică Profesor
Gradul didactic I Certificat formator

Paşcotă Valeria Mecanică fină Profesor
Gradul didactic I Certificat formator

Coordonatorul
programului Lascu Cerasela Cătălina – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 25 (1grupă)
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Denumire
program

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
МЕНЕЏМЕНТ ПРОЈЕКАТА

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice de diferite specialități, care predau în limba română sau sârbă

Forma de
organizare

Online

Justificare

Managementul proiectelor constă în aplicarea cunoștințelor, capabilităților,
instrumentelor și tehnicilor specifice pentru activitățile unui proiect, care au obiective,
scopuri și cerințe definite, referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de
performanță, activități considerate ca importante și adecvate pentru finanțare. Având în
vedere că în şcoli, diferite proiecte vin în întâmpinarea nevoilor elevilor și cadrelor
didactice, se constată necesitatea dezvoltării abilităților de concepere și de scriere a
unui proiect.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Identificarea oportunitățile unui proiect pentru a face legătura cu nevoile școlii
 Formularea obiective, activităților și rezultatelor proiectului, corelate pentru a crea

impact
 Identificarea și utilizarea informațiile relevante de completat în rubricile

formularelor proiectelor

Planificarea
modulelor
tematice

1. Definire concepte: proiect, ciclul de viață al unui proiect, impactul unui
proiect

2. Structura unui proiect
3. Analiza de nevoi în cadrul unui proiect
4. Scopul și obiectivele unui proiect
5. Activitățile proiectului
6. Scrierea unui proiect

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea: va viza produsele realizate de cursanți pe parcursul activităților practice.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Jupunschi Vera
Limba şi lit. sârbă şi
croată – Limba şi

lit. română

Profesor înv. primar
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți 50 (2 grupe)
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Denumire
program

STRATEGII INOVATIVE DE DEZVOLTARE A
COMPETENŢELOR PENTRU O CULTURĂ

DEMOCRATICĂ

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice formatori ai CCD Timiş

Forma de
organizare Online

Justificare

Acest program de formare face parte din proiectul „School prepares active citizens”,
proiect finanţat prin EEA Grants şi are ca scop diseminarea unor metode inovative de
învăţare şi evaluare, asimilate de formatori ca urmare a participării la programul de
formare „Assessment for Learning” organizat de Intercultural Iceland. Aceste metode
inovative vor fi utilizate în vederea dezvoltării competenţelor de participare civică activă
ale elevilor şi a creării de resurse educaţionale deschise, utile în activitatea didactică.

Durata 16 ore

Competențe
vizate

 Crearea unui mediu de învăţare incluziv şi creativ
 Utilizarea unor strategii bazate pe învăţarea prin cooperare
 Crearea de oportunități de învățare prin activităţi de natură socială/ civică
 Utilizarea unor metode inovative de evaluare a competențelor civice
 Crearea de resurse educaționale deschise în scopul formării competențelor civice

Planificarea
modulelor
tematice

1. Cadrul de referință al competențelor pentru o cultură democratică şi dialog
intercultural

2. Învățarea prin cooperare
3. Metode inovative de dezvoltare a competențelor civice
4. Resurse educaționale deschise

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea: va viza produsele realizate de cursanți pe parcursul activităților practice.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume şi prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Diaconescu Călin Filosofie Profesor
Gradul did. I Certificat 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
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Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program

EDUCAȚIE PENTRU INTERCULTURALITATE ȘI
INCLUZIUNE SOCIALĂ

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Formarea cadrelor didactice pentru asimilarea principiilor educației interculturale și ale
incluziunii sociale, pentru dobândirea de competențe în sensul gestionării eficiente a
situațiilor cu risc de discriminare, trebuie să constituie o prioritate pentru sistemul
educațional românesc. Programul de formare continuă „Educație pentru
interculturalitate și incluziune socială” este rezultatul unui parteneriat realizat între
Casa Corpului Didactic Timiș și Institutul Intercultural Timișoara, care își propune să
valorifice în beneficiul cadrelor didactice din județul Timiș experiența dobândită de cele
două instituții de-a lungul anilor în acest domeniu, inclusiv prin valorificarea proiectului
„Școala pregătește cetățeni activi”, finanțat prin Granturile SEE.

Durata 24 ore

Competențe
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

Planificarea
modulelor
tematice

1. Principiile educației interculturale și ale incluziunii sociale
2. Relații interculturale. Bariere în
3. Bariere în comunicarea interculturală: stereotipuri, prejudecăți, discriminare
4. Strategii didactice și proiecte școlare în educația interculturală

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea: va viza produsele realizate de cursanți pe parcursul activităților practice.

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
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Diaconescu Călin Filosofie Profesor
Gradul did. I Certificat formator

Duiuleasa
Simona Elena Fizică / Informatică Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Jupunschi Vera
Limba și lit. sârbă și
croată – Limba și lit.

română

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

PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIE
– PREMISĂ A CREȘTERII CALITĂȚII EDUCAȚIEI

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare

Online

Justificare

Este un fapt dovedit că implicarea părinților în activitatea educațională îmbunătățește
performanțele școlare ale copiilor și duce la un comportament al copiilor în clasă mai
bun. Cu cât părintele este implicat mai mult, cu atât șansa de succes școlar a copilului
este mai mare. Pentru a obține această implicare, este necesar ca profesorii să
dobândească competențe specifice de comunicare cu părinții, astfel încât să se realizeze
un parteneriat eficient școală – familie, având ca obiectiv optimizarea educației copiilor.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Capacitatea de a comunica și relaționa eficient cu părinții în susținerea activității
educaționale;

 Cunoașterea și organizarea colectivului de părinți pe clasă;
 Medierea stărilor conflictuale apărute în relația profesor – elev – părinte.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Parteneriatul școală – familie; premise legislative și instituționale;
2. Principiile unei comunicări eficiente cu părinții;
3. Colectivul de părinți ai clasei;
4. Activități de stimulare a motivației părinților de a se implica în activitatea

educațională – modele de bună practică.

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea: va viza produsele realizate de cursanți pe parcursul activităților practice.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Vîtu Snejana
Ioana Ligia

Pedagogia
învățământului

primar și preșcolar

Prof. înv. primar
Gradul did. 1 Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI
PERSONAL

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice şi didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar.

Forma de
organizare

Online

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

Competențe
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 10;

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

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu care va cuprinde teme practice

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente
formator

Dumbravă Nina Automatizări şi
calculatoare

Inginer
Informatician tr. IA Certificat formator

Coordonatorul
programului Dumbravă Nina - informatician CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

DIGITALIZAREA ÎN SISTEMUL PREUNIVERSITAR
- PLATFORMA G-SUITE

Google Educator

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice/cadre didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Programului de formare propune dezvoltarea în digitalizarea competențelor cadrelor
didactice și didactic auxiliare din învățământul preuniversitar în utilizarea tehnologiei
informației și a comunicațiilor, în vederea creșterii calității procesului de
predare/învățare. Prin studiul materialelor scrise, vizionarea clipurilor video, activitățile
de laborator, vor dezvolta abilitățile de a integra soluțiile Google atât în procesul
educațional, cât și pentru a comunica mai bine la nivel instituțional, cu toți actorii
implicați în sistemul preuniversitar.

Durata 32 ore

Competențe
vizate

 Capacitate de îmbunătățire a abilităților digitale

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

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

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

Planificarea
modulelor
tematice

1. Dezvoltarea profesională;

2. Eficientizarea activităților și optimizarea timpului;

3. Facilitarea învățării și stimularea creativității;

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea pe parcurs - online;

Evaluare finală - portofoliu individual.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Dumbrava Nina Ingineria
calculatoarelor

Inginer
Informatician tr. IA Certificat formator

Bogdan-Silviu
Verșigan-Indreica

Ingineria
calculatoarelor

Inginer
Informatician tr. IA Certificat formator

Coordonatorul Nina Dumbrava – Informatician CCD Timiş
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programului

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

DEZVOLTATOR E-LEARNING – OPORTUNITĂȚI
PENTRU FORMAREA LA DISTANȚĂ A CADRELOR

DIDACTICE - DIDACTICE AUXILIARE

Criterii curriculare

Public țintă
Cadre didactice și didactic auxiliare, 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.

Forma de
organizare Online

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

Durata 24 ore

Competențe
vizate

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

 Să utilizeze platformele OpenSource (gratuite) pentru învăţământ electronic la
distanţă – MOODLE;

 Să dezvolte conținut și materiale suport pentru sisteme e-Learning;

 Să susțină un curs online utilizând platforma e-Learning a C.C.D. Timiș.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Organizare și planificare online

2. Dezvoltare profesională

3. Evaluarea online

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Proiectarea şi prezentarea unui curs online

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente
formator

Dumbravă Nina Ingineria
calculatoarelor

Inginer
Informatician tr. IA Certificat formator

Coordonatorul
programului Dumbravă Nina - informatician CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

UTILIZAREA PROGRAMULUI MICROSOFT ONE-
NOTE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare

Online

Justificare

Programul Microsoft OneNote este destinat organizării unui bloc-notes digital, cu
posibilități multiple de înregistrare și partajare a datelor scrise, audio sau video.
Utilizarea acestui bloc-notes digital poate fi extrem de utilă în activitatea didactică
pentru proiectarea unor lecții susținute cu ajutorul calculatorului, realizarea de proiecte
educaționale sau activități de managementul clasei.

Durata 16 ore

Competențe
vizate

 Utilizarea formatului unui bloc-notes digital
 Inserarea documentelor și fișierelor în note
 Înregistrarea unor note audio și video
 Crearea sau particularizarea șabloanelor de pagină
 Partajarea notelor cu ajutorul Sky Drive

Planificarea
modulelor
tematice

1. Noțiuni generale despre bloc-notesurile digitale
2. Meniul OneNote
3. Inserarea și prelucrarea notelor
4. Partajarea notelor
5. Utilizarea OneNote în activități didactice

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea: va viza proiectele realizate în timpul activităților practice

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Tipei Dana
Elena Fizică / Informatică Profesor

Gradul did. 1 Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program

PRINCIPII ADLERIENE
ÎN EDUCAREA COPIILOR

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Principiile adleriene pentru părinți, profesori, educatori - elaborate de către Alfred Adler
și completate mai apoi de Rudolf Dreikfus - pentru educarea copiilor, în familie, la
școală și în clasă, promovează disciplinarea fără lacrimi, fără pedepse și fără. Cursul își
propune optimizarea activității școlare şi a dezvoltării copiilor/elevilor prin dezvoltarea
parteneriatului școală-părinți-comunitate prin optimizarea relației părinți-copii, prin
implicarea de către cadrele didactice a părinților în înţelegerea copilului, discutarea şi
exersarea principiilor adleriene de creştere a copiilor.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Cunoaștere si înțelegere a principiilor de creștere a copiilor din perspectiva
psihologiei adleriene

 Recunoaștere a scopului caracteristic al comportamentului deviant la copil si de
întâmpinare a nevoilor acestuia.

 Înțelegere si explicare a greșelilor in modul de abordare al copiilor
 Înțelegere a comportamentul copiilor si scopul care sta in spatele unui astfel de

comportament; profesorii își vor putea ajuta copiii sa se schimbe si sa le câștige
cooperarea.

Planificarea
modulelor
tematice

Principii adleriene de creștere a copilului
(34 conținuturi tematice)

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea curentă

Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Jugariu Simona
Viorica Psihologie Profesor psiholog CJRAE

Timiş, Gradul did. I Certificat formator

Nacov Natalia Psihologie Profesor psiholog
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena – prof. metodist CCD Timiş
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Criterii economice

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program CONSILIEREA CARIEREI ELEVILOR

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Programul de formare continua repetă curriculum-ul de formare specific pregătirii
iniţiale, demersul pornind de la cunoştinţele şi competenţele de bază dobândite anterior
de către cadrele didactice, atât în cadrul formării iniţiale cât în cadrul cursurilor de
formare continuă deja parcurse. Astfel, programul va crea valoare adăugată atât prin
contribuţia la dezvoltarea cunoştinţelor şi a competenţelor cadrelor didactice cât şi prin
sprijinirea acestora în a parcurge drumul de la abordarea teoretică la activitatea efectivă
la nivelul şcolii.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

Urmare a parcurgerii acestui program de formare, cadrele didactice participante își
vor dezvolta/ îmbunătăți competenţe:

 de a utiliza terminologia specifica consilierii in cariera,
 de a utiliza si adapta metode si tehnici de consiliere a carierei in activitățile cu

elevii,
 de a planifica si implementa activități de consiliere a carierei elevilor.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Introducere. Delimitări conceptuale.
2. Metode si tehnici de consiliere in cariera a elevilor
3. Consilierul de cariera (abilitați, competente)

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea curentă

Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Jugariu Simona
Viorica Psihologie Profesor psiholog CJRAE

Timiş, Gradul did. I Certificat formator

Nacov Natalia Psihologie Profesor psiholog
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena – prof. metodist CCD Timiş
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Denumire
program

DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ
LA COPII

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Programul de faţă îşi propune să ofere un plan de intervenţie, adresat profesorilor şi
elevilor, structurat pe 3 niveluri, cu obiective şi metode care sunt parcurse in acest curs.
Plecând de la cuvintele inspirate ale Mariei Montessoli, “Să nu-i educăm pe copiii noştri
pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari si nimic nu ne
permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze”, putem spune că
datoria noastră, a celor ce se ocupă de educația copiilor, este de a le oferi acestora cadrul
necesar pentru a se adapta cât mai bine în situații variate precum și instrumentele
necesare depășirii obstacolelor întâlnite.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Dezvoltarea abilităţilor profesorilor de monitorizare şi intervenţie asupra
comportamentelor agresive ale elevilor

 Dezvoltarea de abilităţi de gestionare a comportamentelor agresive care se manifestă
în context şcolar

Planificarea
modulelor
tematice

1. Prevenirea comportamentelor agresive în şcoli
2. Managementul comportamental la clasă
3. Intervenţii specifice pentru gestionarea comportamentelor

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea curentă

Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Jugariu Simona
Viorica Psihologie Profesor psiholog CJRAE

Timiş, Gradul did. I Certificat formator

Nacov Natalia Psihologie Profesor psiholog
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI MANAGEMENTUL
PROPRIEI CARIERE

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Managementul sinelui, ştiinţa de a gestiona propriul sine într-un mod eficace, reprezintă
una dintre cele mai importante resurse şi capacităţi care pot fi asumate şi dezvoltate.
Chiar dacă managementul sinelui nu se referă direct la managementul şcolar,
managementul în spaţiul educaţional are o mare importanţă pentru buna desfăşurare a
activităţilor şcolare. Profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să
stabilească relaţii de cooperare cu părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai societăţii.
Ei nu educă numai la catedră, ci prin fiecare contact relaţional cu copiii şi părinţii,
desfăşoară o muncă de creştere şi dezvoltare, de conducere şi direcţionare. Pornind de la
aceste considerente, se impune preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru
perfecţionare şi eficienţă.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Planificare a propriei cariere,
 Utilizare\aplicare a principiilor selfmanagementului in spațiul educațional
 Competența emoțională,
 Capacitatea de autoanaliza si dezvoltare personala.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Self management
2. Managementul învățării
3. Competenta emoționala in self management
4. Managementul sarcinilor didactico-educaţionale

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea curentă

Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Jugariu Simona
Viorica Psihologie Profesor psiholog CJRAE

Timiş, Gradul did. I Certificat formator

Nacov Natalia Psihologie Profesor psiholog
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți 50 (2 grupe)
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Denumire
program COMUNICARE ȘI CONFLICT

Criterii curriculare

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

Forma de
organizare Online

Justificare Deprinderile de comunicare şi relaţionare eficientă reprezintă un factor important în
demersul didactic. Abilitatea de a comunica presupune şi abilitatea de a rezolva conflicte.

Durata 32 ore

Competențe
vizate

 Competenţe de rezolvare a problemelor.
 Folosirea asertivităţii
 Deprinderi de management al conflictelor
 O igienă relaţională pozitivă
 Adaptarea activităţii didactice la profilul elevilor

Planificarea
modulelor
tematice

1. Comunicarea verbală, nonverbală şi paraverbală

2. Bariere în comunicare.

3. Asertivitatea. Metoda ESPERE.

4. Cauzele conflictelor. Tipuri de conflicte

5. Prevenirea şi gestionarea conflictelor

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: fişă de evaluare

Evaluare finală :susţinerea unui proiect sau a unei teme din portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Nagy Iasmina Psihologie Profesor psiholog CJRAE
Timiş, Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Criterii curriculare

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

Forma de
organizare Online

Justificare
Clasa de elevi este un grup social în care există relaţii interpersonale de grup, sarcini de
grup, iar pentru ca grupul să devină o echipă de succes este nevoie de motivare şi
menţinere, de conştientizarea importanţei lucrului în echipă.

Durata 32 ore

Competențe
vizate

 Identificarea rolurilor într-un grup.
 Conştientizarea importanţei lucrului în echipă
 Exersarea metodelor de lucru în echipă

Planificarea
modulelor
tematice

1. Roluri individuale şi de echipă

2. Relaţii interpersonale de echipă.

3. Leadership şi decizie.

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: fişă de evaluare

Evaluare finală :susţinerea unui proiect sau a unei teme din portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Nagy Iasmina Psihologie Profesor psiholog CJRAE
Timiş, Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

MANAGEMENTUL COMPORTAMENTULUI
DIFICIL LA ELEV

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Când un elev prezintă tulburări de conduită, consecințele se răsfrâng și asupra
performanțelor sale școlare, dar și asupra calității relațiilor interpersonale (elev-elev,
elev-cadru didactic). Prezența acestor tulburări poate duce la eșec școlar (corigență,
repetenție) sau chiar la abandon școlar.

Succesul în educarea elevilor cu comportament dificil îl au cadrele didactice care
stăpânesc practica pedagogică asociată cu tehnici de intervenție comportamentală la clasă
adecvate nevoilor acestor elevi.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Analiza comportamentului pentru identificarea simptomelor comportamentului
dificil la clasă

 Elaborarea de planuri de actiuni la clasa pentru reducerea frecvenței și
consecințelor comportamentului dificil

 Aplicarea tehnicilor de intervenție comportamentală la clasă adecvate nevoilor
acestor elevi.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice în problematica comportamentului
dificil

2. Aspecte conceptuale privind Comportamentul dificil: cauze, simptomatologie

3. Metode și tehnici de evaluare a comportamentului dificil la elev

4. Managementul comportamentului dificil la clasă.

5. Evaluarea programului de formare, conținuturilor și metodelor de instruire

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea: va viza produsele realizate de cursanți pe parcursul activităților practice.

Chestionar analiză nevoi de formare a cadrelor didactice în problematica
comportamentului dificil

Portofoliu cursanți

Chestionar evaluare program formare

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Petrica Elena Psihologie Profesor psihopedagog
Gradul did. 1 Certificat formator
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Stana Mihaiela
Karla Psihologie Profesor psihopedagog

Gradul did. 1 Certificat formator

Jovics Diana Psihologie Profesor psihopedagog
Gradul did I Certificat formator

Dumitru Ileana Psihopedagogie
specială

Profesor psihopedagog
Gradul did I Certificat formator

Coordonatorul
programului Diaconescu Călin – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)



[85]

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

INTERVENȚII PSIHOPEDAGOGICE LA COPILUL
CU SURDOCECITATE/DEFICIENȚE SENZORIALE

MULTIPLE

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice care lucrează cu copii cu surdocecitate / deficiențe senzoriale multiple

Forma de
organizare Online

Justificare
Scopul cursului este sprijinirea profesorilor în înțelegerea și interpretarea unor
comportamente care apar la copilul cu surdocecitate și dezvoltarea abilităților de lucru cu
copilul cu surdocecitate.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Înțelegerea noțiunilor privind problematica surdocecității
 Interpretarea comportamentelor care apar la copilul cu surdocecitate;
 Deprinderi de comunicare cu persoana cu surdocecitate
 Evaluarea funcțională a copilului cu surdocecitate;
 Elaborarea programelor de intervenție individualizate.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Implicațiile surdocecității asupra dezvoltării .
2. Particularități ale evaluării copiilor cu surdocecitate/ deficiențe senzoriale

multiple
3. Comunicarea la copii cu surdocecitate/ deficiențe senzoriale multiple
4. Mediul optim de învățare pentru copilul cu surdocecitate/ deficiențe senzoriale

multiple
5. Managementul tulburărilor de comportament
6. Orientare și mobilitate la copilul surdocecitate/ deficiențe senzoriale multiple
7. Planul de intervenție personalizat

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

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

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și
prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Jianu Gabriela Psihologie Profesor psihopedagog
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Ionescu Raluca – prof. metodist CCD Timiş
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Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program

SPRIJIN PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢÂMÂNT ÎN
VEDEREA PREGĂTIRII ACTIVITĂŢILOR DE

EVALUARE EXTERNĂ

Criterii curriculare

Public țintă Directori şi membrii CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Agenţia Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar efectuează
evaluări externe în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a unităţilor de
învăţământ. Pentru ca reprezentanţii din unităţile de învăţământ să fie cât mai bine
informaţi cu privire la procedura de evaluare, cu instrumentele de evaluare, cu activităţile
pe care trebuie să le desfăşoare înainte, în timpul şi după evaluare, este oportună şi
necesară introducerea în oferta CCD Timiș a acestui program.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Aplicarea metodelor de culegere şi prelucrare a datelor interne ale instituţiei în
vederea pregătirii evaluării externe a unităţii şcolare;

 Identificarea normelor metodologice de evaluare instituţională în vederea
autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de
educaţie

 Utilizarea instrumentelor de evaluare a calității în educație

Planificarea
modulelor
tematice

1. Legislație generală și specifică în domeniul asigurării calității
2. Evaluarea externă. Domeniile evaluării externe
3. Aplicația informatică ARACIP

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea curentă

Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Aghiciuc Monica Economie
Profesor, Expert

ARACIP
Gradul did. I

Certificat formator

Vărgatu Maria Pedagogie
Profesor înv. primar,
Expert ARACIP
Gradul did. I

Certificat formator

Coordonatorul
programului Crepcea Claudiu - prof. metodist CCD Timiş
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Denumire
program AUDITUL RESURSELOR UMANE

Criterii curriculare

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

Forma de
organizare Online

Justificare

Auditul resurselor umane reprezintă o funcţie de bază a managementului educațional, 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, precum și cu celelalte reglementări legislative în vigoare.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

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

 Recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane în acord cu legislația în vigoare
 Utilizarea eficientă a resurselor umane.
 Elaborarea procedurilor de lucru.
 Delegarea de competenţe.

Planificarea
modulelor
tematice

1. Legislația generală și specifică domeniului resurselor umane
2. Recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane
3. Documente specifice domeniului resurselor umane
4. Proceduri specifice domeniului resurselor umane

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Crăsneanu Ana Finanţe -
Contabilitate

Cadru didactic univ.
asociat

Expert audit, expert
contabil
Doctorat

Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

MANAGEMENTUL FINANȚĂRII
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN PROCESUL DE

DESCENTRALIZARE

Criterii curriculare

Public țintă Directori, directori adjuncți, membri ai Consiliilor de administrație

Forma de
organizare Online

Justificare

Legea 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
abilități să le utilizeze.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Analizarea costurilor educaționale și a implicațiilor diferitelor structuri de cost.
 Elaborarea procedurilor îmbunătățite și raționalizate de control 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

1. Instrumente de finanțare a educației în condițiile descentralizării
învățământului

2. Proceduri de lucru specifice finanțării învățământului în procesul de
descentralizare

3. Gestionarea finanțării învățământului în procesul de descentralizare

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Crăsneanu Ana Finanţe -
Contabilitate

Cadru didactic univ.
asociat

Expert audit, expert
contabil
Doctorat

Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş
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Denumire
program

ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA
PATRIMONIULUI PUBLIC

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic şi didactic-auxiliar din învăţământul preuniversitar.

Forma de
organizare Online

Justificare Cursul urmărește adaptarea metodelor şi tehnicilor de lucru la standardele de control
intern managerial, precum și la celelalte reglementări legislative în vigoare.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Organizarea gestiunilor.
 Recrutarea, selecția şi angajarea gestionarilor.
 Elaborarea și implementarea procedurilor de lucru privind gestiunea patrimoniului
 Întocmirea documentelor specifice referitoare la gestiunea patrimoniului

Planificarea
modulelor
tematice

 Gestiunea patrimoniului public.
 Procedurile de lucru privind gestiunea patrimoniului
 Documentele specifice referitoare la gestiunea patrimoniului

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Crăsneanu Ana Finanţe -
Contabilitate

Cadru didactic univ.
asociat

Expert audit, expert
contabil
Doctorat

Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire
program

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE ȘI
PROVOCĂRILE MILENIULUI III

Criterii curriculare

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

Forma de
organizare Online

Justificare

Ultimele recomandări ale MEN pun un accent deosebit pe necesitatea promovării lecturii
funcționale în rândul elevilor, iar CDI-ul sau biblioteca şcolară pot avea un rol esenţial în
acest sens. Totodată, realitatea actuală demonstrează cât de necesar este un proces de
adaptare a CDI-ului și bibliotecii școlare pentru a face față schimbărilor din societate și
noilor nevoi ale beneficiarilor: elevii, cadrele didactice, comunitatea.

Durata 16 ore

Competențe
vizate

 Adoptarea de strategii moderne, eficiente, privind promovarea lecturii prin
intermediul CDI;

 Capacitatea de a proiecta şi derula activităţi atractive, originale, proiectate pe
necesitățile și specificul colectivului de elevi, de promovare a lecturii în rândul
elevilor;

 Identificarea domeniilor şi competenţelor ce pot contribui la stimularea lecturii
funcționale atât în mod tradițional cât și on-line.

 Realizarea unor formulare tipizate în ceea ce privește redactarea/ elaborarea
documentelor din CDI/bibliotecă

 Construirea de strategii de promovare a activității din CDI/bibliotecă

Planificarea
modulelor
tematice

1. Organizarea Centrului de Documentare și Informare
2. Activitățile specifice Centrului de Documentare și Informare
3. Exemple de bună practică din activitatea Centrelor de Documentare și Informare

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluarea se va realiza pe parcursul programului de formare și pe baza unui portofoliu.

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și
prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Pisano Patricia
Elida

Limba şi lit. română
– Limba şi lit. latină

Profesor
Doctorat Certificat formator

Hojda Daniela
Maria

Limba şi lit. română
– Limba şi lit.
franceză

Profesor
Doctorat Certificat formator

Bercea Georgeta
Voichiţa

Biblioteconomie şi
ştiinţele informării Profesor documentarist Certificat formator
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Mihăilă Dana
Psihologie

Biblioteconomie şi
ştiinţele informării

Bibliotecar tr. I
CCD Timiş Certificat formator

Coordonatorul
programului Lascu Cerasela Cătălina – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program

ORGANIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU
AJUTORUL APLICAȚIEI INFORMATICE EDUSAL

– STATE DE PERSONAL

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

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

Competențe
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. Prezentare generală a aplicației EDUSAL, instalare, logare, actualizări
2. Meniurile Setări și Ajutor
3. Aplicaţii practice privind întocmirea statelor de personal

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea curentă

Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Beşchiu Anca Matematică Profesor,
Gradul did. I Certificat formator

Duiuleasa
Simona Elena Fizică / Informatică Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena – prof. metodist CCD Timiş

Criterii economice

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire
program

ORGANIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU
AJUTORUL APLICAȚIEI INFORMATICE EDUSAL

– STATE DE PLATĂ

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Forma de
organizare Online

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

Competențe
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 întocmirea statelor de plată
3. Fluxuri de lucru pentru generarea declarațiilor fiscale, stat avans concedii de

odihna, fișiere bănci (aplicații practice)

Calendarul
programului Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea curentă

Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Beşchiu Anca Matematică Profesor,
Gradul did. I Certificat formator

Duiuleasa
Simona Elena Fizică / Informatică Profesor

Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire program

UTILIZAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE
ACHIZIȚII PUBLICE (SEAP)
– APLICAȚII PRACTICE

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic, personal didactic auxiliar cu atribuții în domeniul achizițiilor publice

Forma de
organizare Online

Justificare

Obligativitatea respectării legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice impune
derularea unui program de formare care să răspundă nevoilor de dezvoltare a aptitudinilor
și competențelor practice ale persoanelor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice în
utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru
realizarea achizițiilor directe.

Durata 32 ore

Competențe vizate

 Rezolvarea problemelor în domeniul achizițiilor publice cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

 Folosirea adecvată a resurselor.
 Organizarea eficientă a activităților
 Utilizarea SEAP în achizițiile desfășurate

Planificarea
modulelor tematice

1. Modificările legislative în domeniul achizițiilor publice (legea 98/2016)
2. Înregistrarea în sistem, recuperare, reînnoire certificat digital
3. Administrarea contului, editare șabloane
4. Inițiere cumpărare directă din catalogul online

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare continuă: observarea curentă

Evaluare finală pe bază de portofoliu

Resurse umane

Formatori implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Beşchiu Anca Matematică Profesor,
Gradul did. I Certificat formator

Duiuleasa
Simona Elena Fizică / Informatică Profesor, expert achiziţii

Gradul did. I Certificat formator

Crepcea Claudiu
Pedagogia

învăţământului
primar şi preşcolar

Profesor, expert achiziţii
Gradul did. I Certificat formator

Coordonatorul
programului Duiuleasa Simona Elena – prof. metodist CCD Timiş

Număr cursanți 25 (1 grupă)
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planificați
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Denumire
program

ABILITAREA LABORANȚILOR DIN UNITĂȚILE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice auxiliare încadrate pe post de laboranți în unitățile de învățământ
preuniversitar

Forma de
organizare Online

Justificare

Programul vine în sprijinul laboranților din unitățile de învățământ preuniversitar, pentru
deprinderea unor abilități practice legate de utilizarea diferitelor mijloace de învățământ
(truse, echipamente) specifice diferitelor discipline pentru care sunt prevăzute în
programele școlare ore de laborator.

Durata 24 ore

Competențe
vizate

 Dezvoltarea abilităţilor practice necesare în realizarea eficientă a orelor de
laborator, conform programelor școlare.

 Pregătirea instrumentarului specific, în funcție de disciplina pentru care se
organizează ora de laborator

 Colaborarea eficientă cu cadrul didactic în pregătirea și desfășurarea orelor de
laborator

Planificarea
modulelor
tematice

1. Întocmirea portofoliului laborantului școlar
2. Realizarea experimentelor în funcție de fișa lucrării
3. Selectarea materialelor și verificarea echipamentelor de laborator

Calendarul
programului

Noiembrie 2020 – August 2021

Modalități de
evaluare a
cursanților

Evaluare: pe baza produselor realizate în timpul activităților de formare

Resurse umane

Formatori
implicați

Nume și prenume Specializarea Nivelul de pregătire Documente formator

Pisat Mărioara Management agricol Laborant Tr. I Certificat formator

Inășel Marius Calculatoare Laborant Tr. I Certificat formator

Stoia Simona Fizică 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 webinar
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A

COMUNICĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice care predau în învățământul primar

Forma de organizare Online sincron

Justificare

Noua programă de „Comunicare în limba română” accentuează modelul
comunicativ-funcțional, acordând prioritate construirii comunicării într-o
manieră sincretică. Centrarea pe formarea și dezvoltarea de competențe
presupune o nouă abordare în ceea ce privesc strategiile și metodele didactice
utilizate în construcția comunicării.

Durata 4 ore

Competențe vizate

 Proiectarea activităților didactice care au ca obiectiv dobândirea și
fixarea de competențe în construcția comunicării;

 Selectarea celor mai adecvate metode pentru dobândirea și fixarea de
competențe în construcția comunicării.

Calendarul programului Noiembrie 2020 – August 2021

Resurse umane

Formatorii/ facilitatorii
webinarului

Preotesoiu Karina, profesor învățământ primar

Dăescu Iasmina, profesor învățământ primar

Carp Mirela, profesor învățământ primar

Gherghina Nicoleta, profesor învățământ primar

Coordonatorul
webinarului Crepcea Claudiu - prof. metodist CCD Timiş

Număr participanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire webinar
NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE PREDARE A

MATEMATICII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice care predau în învățământul primar

Forma de organizare Online sincron

Justificare

Noua programă de matematică la învățământul primar se bazează pe un
model de proiectare curriculară centrat pe competențe, ceea ce impune și o
nouă abordare a procesului didactic, adaptarea strategiilor și metodelor de
predare la noua paradigmă curriculară.

Durata 4 ore

Competențe vizate

 Proiectarea activităților didactice care au ca obiectiv dobândirea și
fixarea de competențe la disciplina „matematică”;

 Selectarea celor mai adecvate metode pentru dobândirea și fixarea de
competențe la disciplina „matematică”.

Calendarul programului Noiembrie 2020 – Ianuarie 2021

Resurse umane

Formatorii/ facilitatorii
webinarului

Preotesoiu Karina, profesor învățământ primar

Dăescu Iasmina, profesor învățământ primar

Carp Mirela, profesor învățământ primar

Gherghina Nicoleta, profesor învățământ primar

Coordonatorul
webinarului Crepcea Claudiu - prof. metodist CCD Timiş

Număr participanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire webinar
PROVOCĂRI DE ACTUALITATE LA
DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar

Forma de organizare Online sincron

Justificare

În contextul provocărilor generate de predarea-învățarea- evaluarea on-line la
disciplina limba și literatura română, pregătirea elevilor pentru examenul
național de bacalaureat devine o provocare, fiind imperios a ne adapta
strategiile de învățare la caracteristicile și la exigențele mediului educațional
virtual. Scopul atelierului de lucru îl constituie un schimb cât mai eficient de
bune practici, identificând astfel existența unui set unitar și coerent de
finalități specifice disciplinei, în vederea proiectării demersului didactic
corespunzător paradigmei programelor școlare pentru ciclul inferior și ciclul
superior al liceului.

Durata 4 ore

Competențe vizate

 Analiza curriculum-ului liceal și a programei pentru examenul
național de bacalaureat la disciplina limba și literatura română;

 Analiza competențelor de evaluat, prezente în cadrul programei de
bacalaureat, implicit a baremului de evaluare și de notare din cadrul
acestei probe;

Calendarul programului Noiembrie 2020 – August 2021

Resurse umane

Formatorii/ facilitatorii
webinarului

Fîrdă Mioara, profesor dr. de limba și literatura română

Grecu Florina, profesor de limba și literatura română

Lascu Cerasela Cătălina, profesor de limba și literatura română

Coordonatorul
webinarului Lascu Cerasela Cătălina - prof. metodist CCD Timiş

Număr participanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire webinar
VIZIUNI CURRICULARE LA DISCIPLINA

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar

Forma de organizare Online sincron

Justificare

Atelierul de lucru își propune să sprijine cadrele didactice care predau limba
și literatura română la ciclul gimnazial, având în vedere curriculum-ul
gimnazial corespunzător noii paradigme educaționale și programa pentru
evaluare națională, centrarea demersurilor didactice pe învățarea activă și pe
evaluarea continuă, corespunzătoare finalității disciplinei limba și literatura
română.

Durata 4 ore

Competențe vizate

 Analiza curriculum-ului gimnazial și a programei pentru examenul
de evaluare națională la disciplina limba și literatura română;

 Analiza competențelor de evaluat, prezente în cadrul programei de
națională, implicit a baremului de evaluare și de notare din cadrul
acestei probe;

Calendarul programului Noiembrie 2020 – August 2021

Resurse umane

Formatorii/ facilitatorii
webinarului

Conf,dr. Florina Băcilă, Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de
Litere, Istorie și Teologie

Lect.dr. Ana-Maria Radu-Pop, Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de
Litere, Istorie și Teologie

Lect.dr. Emilia Căpălnășan, Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de
Litere, Istorie și Teologie

Coordonatorul
webinarului Lascu Cerasela Cătălina - prof. metodist CCD Timiş

Număr participanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire webinar
VALORIFICAREA DIDACTICĂ A

RESURSELOR DIGITALE ÎN PREADREA
FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ ȘI ONLINE

Criterii curriculare

Public țintă Profesori de limba și literatura română

Forma de organizare Online sincron

Justificare

Atelierul își propune să ofere puncte de reper în ce privește selectarea și
utilizarea în context didactic a unor resurse digitale cu caracter
interdisciplinar. Coerența demersului didactic e esențială. În acest sens,
atelierul își propune să orienteze pașii necesari în conceperea și
implementarea unui asemenea demers.

Durata 4 ore

Competențe vizate
 Planificarea și proiectarea demersului didactic
 Selectarea și utilizarea resurselor digitale adecvate demersului

didactic

Calendarul programului Ianuarie – August 2021

Resurse umane

Formatorii/ facilitatorii
webinarului

Maxim Andreia, profesor Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad

Circa-Chirilă Camelia, profesor Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad

Coordonatorul
webinarului Lascu Cerasela Cătălina - prof. metodist CCD Timiş

Număr participanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire webinar
UTILIZAREA MYSMIS PENTRU
PROIECTELE POCU/POC/POIM

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic din învățământul preuniversitar

Forma de organizare Online sincron

Justificare

În vederea asigurării colectării în totalitate a informațiilor referitoare la
proiectele finanțate din Fonduri Europene Structurale și de Investiții
(FESI) necesare pentru monitorizarea, evaluarea, gestionarea
financiară, verificarea, auditul și controlul acestora, România a
dezvoltat MySMIS, un sistem de schimb electronic de date între
beneficiari și autoritățile de management, organismele intermediare,
Autoritatea de certificare, Autoritatea de audit. Sistemul permite
beneficiarilor să prezinte, într-o singură transmitere, toate informațiile
necesare sistemelor de gestiune și control ale programelor operaționale.

Durata 4 ore

Competențe vizate

 Crearea conturilor de utilizator a aplicației MySMIS
 Completarea cererilor de finanțare
 Utilizarea aplicației MySMIS în implementarea proiectelor

POCU/POC/POIM.

Calendarul programului Noiembrie 2020 – Ianuarie 2021

Resurse umane

Formatorii/ facilitatorii
webinarului

Blaj Ciprian, inspector școlar pentru proiecte și programe europene – ISJ
Timiș

Coordonatorul
webinarului Duiuleasa Simona Elena - prof. metodist CCD Timiş

Număr participanți
planificați 50 (2 grupe)
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Denumire webinar
OPORTUNITĂȚI OFERITE DE PROGRAMUL

ERASMUS+

Criterii curriculare

Public țintă Personal didactic din învățământul preuniversitar

Forma de organizare Online sincron

Justificare

Erasmus+ este programul prin care Uniunea Europeană sprijină educația,
formarea, tineretul și sportul în Europa. Acest program vine în sprijinul
îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020 și a obiectivelor Cadrului
strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării
profesionale (ET 2020). Acest program oferă unităților școlare și cadrelor
didactice numeroase oportunități de dezvoltare profesională în ceea ce
privește: îmbunătățirea nivelului de competențe și de aptitudini-cheie,
îmbunătățirea calității, a excelenței în inovare și a internaționalizării la
nivelul instituțiilor de învățământ și formare, promovarea apariției unui
spațiu european de învățare pe tot parcursul vieții, îmbunătățirea
dimensiunii internaționale a educației și formării profesionale etc.

Durata 4 ore

Competențe vizate

 Capacitatea de a identifica și valoriza oportunitățile oferite de
programul Erasmus+ în domeniul educației

 Capacitatea de a elabora și implementa proiecte în cadrul
programului Erasmus+

Calendarul programului Noiembrie 2020 – Ianuarie 2021

Resurse umane

Formatorii/ facilitatorii
webinarului

Blaj Ciprian, inspector școlar pentru proiecte și programe europene – ISJ
Timiș
Gheorghe Cosmin, profesor, director Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște”
Lugoj

Coordonatorul
webinarului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş

Număr participanți
planificați 50 (2 grupe)



[108]

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

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

www.ccd-timis.ro

Denumire webinar

CULTURA INFORMAȚIEI:
LECTURA FUNCȚIONALĂ ÎN TRADIȚIONAL

ȘI ON-LINE

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice şi didactice auxiliare care îndeplinesc funcţia de
responsabil CDI și/sau bibliotecar şcolar

Forma de organizare Online sincron

Justificare
Recomandările Ministerului Educației și Cercetării pun un accent deosebit pe
necesitatea promovării lecturii funcționale în rândul elevilor, iar CDI-ul sau
biblioteca şcolară pot avea un rol esenţial în acest sens.

Durata 4 ore

Competențe vizate

 Adoptarea de strategii şi politici privind promovarea lecturii;
 Capacitatea de a proiecta şi derula activităţi de promovare a lecturii

în rândul elevilor;
 Identificarea domeniilor şi competenţelor ce pot contribui la

stimularea lecturii funcționale atât în mod tradițional cât și on-line

Calendarul programului Noiembrie 2020 – Ianuarie 2021

Resurse umane

Formatorii/ facilitatorii
webinarului

Micle Maria, lector dr. la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de
Filosofie și Științe ale Comunicării

Coordonatorul
webinarului Mihăilă Daniela - bibliotecar CCD Timiş

Număr participanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire webinar
GÂNDIREA CRITICĂ ȘI

EDUCAȚIA PENTRU MEDIA

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice şi didactice auxiliare din învățământul preuniversitar

Forma de organizare Online sincron

Justificare

Perioada contemporană este caracterizată printr-o explozie a diferitelor
media, oferind oamenilor o multitudine de surse de informare. Odată cu
multiplicarea și diversificarea surselor de informare media, s-a acutizat și
fenomenul „fake news”, tentativele de manipulare a opiniei publice,
discursurile incitatoare la ură. Gândirea critică este cea mai importantă formă
de rezistență la aceste fenomene nocive din media și societatea
contemporană.

Durata 4 ore

Competențe vizate
 Analiza critică a unor mesaje și manifestări media
 Creșterea rezistenței la manipulare
 Utilizarea responsabilă a rețelelor de socializare

Calendarul programului Noiembrie 2020 – Ianuarie 2021

Resurse umane

Formatorii/ facilitatorii
webinarului

Diaconescu Călin – profesor metodist la CCD Timiș
Bajka Oana – coordonator de proiecte Institutul Intercultural Timișoara

Coordonatorul
webinarului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş

Număr participanți
planificați 25 (1 grupă)
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Denumire webinar HOLOCAUSTUL ȘI DREPTURILE OMULUI

Criterii curriculare

Public țintă Cadre didactice de diferite specialități

Forma de organizare Online sincron

Justificare

Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale recomanda „conectarea”
predării drepturilor omului cu problematica Holocaustului, această conectare
fiind logică și necesară întrucât lagărele naziste de concentrare, de muncă și
de exterminare constituie unul din exemplele cele mai flagrante și mai tragice
din istoria recentă de încălcare a drepturilor celor mai elementare. Educația
privind Holocaustul și educația pentru drepturile omului trebuie
interconectate într-un demers didactic coerent și interdisciplinar, astfel încât
să ofere oportunități pentru gândirea critică, conștientizarea socială și
dezvoltarea personală.

Durata 4 ore

Competențe vizate

 Reflecția asupra întrebărilor de natură morală, politică și spirituală pe
care le presupun evenimentele asociate Holocaustului și relevanța lor
pentru societatea contemporană.

 Realizarea de proiecte educaționale în domeniul Holocaustului și a
drepturilor omului

Calendarul programului Ianuarie – August 2021

Resurse umane

Formatorii/ facilitatorii
webinarului

Neștian-Sandu Oana, trainer la Institutul Olga Lengyel pentru studiul
Holocaustului și Drepturile Omului – Statele Unite ale Americii

Diaconescu Călin, profesor metodist CCD Timiș

Coordonatorul
webinarului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş

Număr participanți
planificați 25 (1 grupă)
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara

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

www.ccd-timis.ro

Denumire webinar

ACTIVITATE DE INSTRUIRE A
INSPECTORILOR ȘI A METODIȘTILOR

INSPECTORATULUI ȘCOLAR, DESEMNAȚI
PENTRU EFECTUAREA INSPECȚIILOR DE

SPECIALITATE

Criterii curriculare

Public țintă Inspectori și cadre didactice – metodiști ai inspectoratului școlar

Forma de organizare Online sincron

Justificare
Acest webinar urmărește instruirea cadrelor didactice desemnate pentru
efectuarea inspecțiilor de specialitate, în conformitate cu Adresa MEN nr.
63/DGISSEP/16.01.2018

Durata 3 ore

Competențe vizate

 Utilizarea unor tehnici adecvate de evaluare a proiectării, organizării
și desfășurării unui demers didactic eficient, asigurând creșterea
calității inspecției școlare.

 Dezvoltarea competențelor de îndrumare și control.
 Realizarea unei comunicări eficiente între cadrul didactic inspectat și

metodist, prin respectarea principiilor de etică profesională.

Calendarul programului Noiembrie 2020 – Ianuarie 2021

Resurse umane

Formatorii/ facilitatorii
webinarului

Otu Daniela, inspector Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Vasiescu Ramona, inspector Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Coordonatorul
webinarului Diaconescu Călin - prof. metodist CCD Timiş

Număr participanți
planificați 150
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