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Denumirea 
programului 

COMPETENŢE TRANSDISCIPLINARE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare 
/ Observaţii 

O.M. nr. 3001/ 05.01.2011; program realizat în 
parteneriat cu Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara 

Public ţintă Cadre didactice de diverse specialităţi 

Justificare 

Programul este conceput astfel încât să dea un semnal 
profesorilor că dezvoltarea lor profesională poate fi 
atractivă, că poate îmbina dimensiunea formală, non-
formală şi informală şi că ritmul formării şi învăţării 
poate fi controlat de către fiecare participant. 

Durata / nr. 
credite 72 ore / 20 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe 
vizate 

•      Analizarea şi utilizarea adecvată a noţiunilor 
de date şi informaţii online, specifice Web 2.0 

•      Explicarea şi interpretarea interdependenţei 
dintre informarea, comunicarea şi publicarea online 

•      Analizarea eficienţei documentării şi 
informării online prin prisma diversităţii şi a adaptării 
serviciilor web  

•      Elaborarea designului unei cercetări 
•      Analizarea structurii diferitelor modalităţi de 

prezentare a unei cercetări  
•      Elaborarea unui plan de dezvoltarea personală 

şi profesională              

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1 – Web şi Web 2.0 în dezvoltarea 
profesională şi interacţiunea didactică                                                                      
Modulul 2 – Managementul carierei - planul de 
dezvoltare personală şi profesională                                                     
Modulul 3 – Cercetarea în educaţie - instrument în 
managementul schimbării                                                          

Calendarul 
programului Octombrie 2014 – August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: se va realiza în cadrul activităţilor 
de mentorat 
Evaluarea finală: Realizarea unui portofoliu şi 
prezentarea unei secvenţe din protofoliu în şedinţă 
publică. 
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Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi 

Lect. univ. dr. Sorin Predescu,  
Lect. univ. dr. Mariana Craşovan 
Dr. Mihaela Tilincă 
Prof. Ildiko Pataki 
Asist. univ. Valentina Mureşan 
Prof. Florica-Maria Puşcaş 
Prof. Rodica Emilia Beicu 
Prof. Alexandru Moţ 
Prof. Mariana Boşneac 
Prof. Dorina Lobonţ 
Prof. Monica Branga 
Psih. Adela Loth Dumitraş 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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 Denumirea 

programului 
PROIECTARE – EVALUARE DIDACTICĂ 

DIFERENŢIATĂ 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare 
/ Observaţii 

O.M. nr. 3001/ 05.01.2011; program realizat în 
parteneriat cu Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara 

Public ţintă Cadre didactice de diverse specialităţi 

Justificare 

Prin acest program se oferă cursanţilor metode, 
procedee şi instrumente specifice procesului de 
învăţământ (predare-învăţare-evaluare şi  educaţie) 
exercitat asupra elevilor, care să ducă la crearea şi la 
dezvoltarea unor seturi  de competenţe necesare pentru 
a obţine un efect optim al activităţii didactice şi pentru 
a  face posibilă o orientare şcolară şi de carieră 
eficientă a elevilor.  

Durata / nr. 
credite 73 ore / 20 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe 
vizate 

•     Aplicarea algoritmilor optimi în proiectarea, 
organizarea şi evaluarea activităţilor didactice. 

•     Stimularea creativităţii şi a motivaţiei în învăţare. 
•     Consilierea şi orientarea  socio-psiho-pedagogică 

a elevilor în vederea  integrării lor într-o comunitate 
educaţională sau profesională viitoare. 

•     Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare 
personală şi profesională într-un mediu socio-
profesional în tranziţie.   

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul  1 : Proiectarea curriculară pe nivele de 
dificultate      Modulul 2: Evaluarea şi autoevaluarea în 
contextul educaţiei pentru dezvoltare personală                                                  
Modulul 3: Şcoala ca proiect - proiectul în şcoală                     

Calendarul 
programului Octombrie 2014 – August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

a) chestionar de evaluare a programului 

b) portofoliul de evaluare al cursantului                                      

Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi 

Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu 
Lect. univ. dr. Sorin Predescu,  
Lect. univ. dr. Mariana Craşovan 
Dr. Mihaela Tilincă 
Prof. Ildiko Pataki 
Asist. univ. Valentina Mureşan 
Prof. Florica-Maria Puşcaş 
Prof. Rodica Emilia Beicu 
Prof. Alexandru Moţ 
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 Prof. Mariana Boşneac 

Prof. Dorina Lobonţ 
Prof. Monica Branga 
Psih. Adela Loth Dumitraş 
Prof. Aurica Rogobete 
Prof. Simona Duiuleasa  

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului 

ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ  
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare 
/ Observaţii 

O.M. nr. 4486/ 23.06.2011; program realizat în 
parteneriat cu Universitatea de Vest Timişoara  

Public ţintă Cadre didactice de diverse specialităţi 

Justificare 

Interesul crescut faţă de astronomie, astrofizică şi 
cosmologie face necesară pregătirea suplimentară a 
profesorilor din învăţământul preuniversitar în aceste 
direcţii. În plus există o mişcare de astronomi amatori 
(mulţi dintre ei de vârstă şcolară) care pot fi astfel 
atraşi spre ştiinţă încă din şcoală. Rezultatele notabile 
ale elevilor la olimpiadele de astronomie (inclusiv 
internaţionale) impun ridicarea calificării profesorilor 
de diverse specialităţi în această direcţie. 

Durata / nr. 
credite 84 ore / 24 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe 
vizate 

•      Însuşirea noţiunilor de bază din astronomie, 
astrofizică şi cosmologie. 
•      Deprinderea metodelor astronomice de măsurare şi 
observare a principalelor formaţiuni şi fenomene 
stelare.                                                      
•      Însuşirea principalelor noţiuni şi teorii din 
astrofizica modernă. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

1. Universul – cosmologie şi relativitate       
2. Astrofizică şi particule elementare 
3. Astronomie generală 
4. Astronomie observaţională 
5. Bazele astrofizicii stelare                     

Calendarul 
programului Octombrie 2014 – August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu. 

Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi 

Prof. univ.dr. Vulcanov Dumitru – Univ.de Vest 
Timisoara   
Lect. univ. Gravilă Paul – Univ.de Vest Timisoara  
Conf. univ.dr. Comănescu Dan  – Univ.de Vest 
Timisoara  
Cercet. pr. Farkas Ladislau - Observator astronomic          
Prof. drd. Ivaşcu Simona    

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 
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Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 
programului CALITATEA ÎN EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare 
/ Observaţii O.M. nr. 6545/ 12.12.2011 

Public ţintă Cadre didactice de diverse specialităţi 

Justificare 
Programul vizează dezvoltarea unor competenţe de 
cunoaştere şi aplicare a Standardelor şi Recomandărilor 
pentru Asigurarea Calităţii în Spaţiul European. 

Durata / nr. 
credite 60 ore / 15 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe 
vizate 

•         Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor 
documentelor normative privind asigurarea calităţii, pe 
baza analizei standardelor naţionale de autorizare 
provizorie, de acreditare, de evaluare şi de referinţă. 

•         Planificarea procesului de asigurare, evaluare 
internă şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor 
educaţionale / de formare profesională.                                                      
•         Evaluarea internă a calităţii serviciilor educaţionale 
şi de formare profesională. 

•         Asumarea responsabilă a deciziilor de evaluare în 
scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei, în concordanţă 
cu standardeşe naţionale de calitate. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

1. Cadrul European şi Cadrul Naţional pentru 
asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională       
2. Principii, mecanisme şi instrumente pentru 
asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională 
3. Formarea de reţele şcolare şi transferul de bune 
practici în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii 
educaţiei. 

Calendarul 
programului Octombrie 2014 – August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu. 

Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi 

Prof. Isabela Camelia Maniu  
Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiş 
Prof. Alina Melnic – CCD Timiș 

Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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Denumirea 
programului 

EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ ÎN ŞCOLI FĂRĂ 
DISCRIMINARE 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare 
/ Observaţii 

O.M. nr. 4486/ 23.06.2011; program realizat în 
parteneriat cu Institutul Intercultural Timişoara  

Public ţintă Cadre didactice de diverse specialităţi 

Justificare 

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

Durata / nr. 
credite 60 ore / 15 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe 
vizate 

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

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

Planificarea 
modulelor 
tematice 

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

Calendarul 
programului Octombrie 2014 – August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu. 
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Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi 

Dr. Călin Rus – Institutul Intercultural Timişoara 
Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 
Prof. Daniela Dragomir 
Prof. Mihai Moldovanu – ISJ Timiş 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 75 cursanți (3 grupe) 
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Denumirea 
programului 

DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ.  
PROIECTUL CETĂŢEANUL 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare 
/ Observaţii 

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

Public ţintă Profesori care predau educaţie civică şi profesori-
diriginţi 

Justificare 

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

Durata / nr. 
credite 89 ore / 25 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe 
vizate 

•      Capacitatea de a utiliza coerent şi corect 
termenii şi noţiunile cheie din domeniul politicilor 
publice, autorităţilor publice, legislaţiei şi 
managementului de proiect comunitar;                                    

•      Abilităţi de identificare de probleme publice şi 
de nevoi a comunităţii locale;                                                                                
Capacitatea de evaluare corectă şi influenţare a 
politicilor publice;  

•      Capacitatea de relaţionare cu autorităţile 
publice;                  

•      Competenţa didactică de a utiliza metodologia 
Project Citizen pentru predarea educaţiei civice. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

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

Calendarul 
programului Octombrie 2014 – August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

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

Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi 

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

programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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Denumirea 
programului 

EDUCAȚIA CIVICĂ 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare 
/ Observaţii 

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

Public ţintă Profesori pentru învățământul primar, institutori, 
învățători 

Justificare 

Programul răspunde necesității de adaptare a educației 
pentru cetățenie democratică și a educației pentru drepturile 
omului la specificul învățământului primar, astfel încât 
valorile și competențele civice să își regăsească 
fundamentarea de la o vârstă cât mai fragedă, când copiii 
sunt cei mai receptivi la asumarea acestor valori și atitudini. 
În acest scop, programul valorifică metodele inovative 
propuse de proiectul Fundamentele democrației, din cadrul 
programului CIVITAS. 

Durata / nr. 
credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe 
vizate 

•  Capacitatea de a utiliza coerent şi corect 
termenii şi noţiunile cheie din domeniul educației 
civice, al democrației și al drepturilor omului;                                    

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

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

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

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

Planificarea 
modulelor 
tematice 

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

Calendarul 
programului Octombrie 2014 – August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

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

Formatori 
implicaţi 

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

programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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Denumirea 
programului 

EVALUAREA DIDACTICĂ - 
ÎNTRE PROIECTARE ȘI REALIZARE 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare 
/ Observaţii Program depus spre acreditare 

Public ţintă Profesori din învățământul preuniversitar 

Justificare 

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

Durata / nr. 
credite 60 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe 
vizate 

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

2. Capacitatea de a elabora diferite tipuri de 
instrumente  de evaluare 

3. Capacitatea de a interpreta rezultatele  evaluării 
4. Capacitatea de asumare responsabilă a 

deciziilor de evaluare în  scopul exercitării 
profesiei didactice în concordanţă cu 
standardele naţionale de calitate 

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

Planificarea 
modulelor 
tematice 

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

Calendarul 
programului Ianuarie – August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

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

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

www.ccd-timis.ro 
 

Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi 

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

 Coordonatorul 
programului Prof. Aurica Rogobete – CCD Timiş 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
 

Denumirea 

programului 
PROIECTAREA CURRICULUMULUI BAZAT PE 

COMPETENŢE  

Criterii 

curriculare 

Decizie acreditare 
/ Furnizor 

OMECTS 6545/ 12.12.2011;  

CCD Bihor 

Public ţintă Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 

Justificare 

Elaborarea curriculum-ului reprezintă un demers complet, 
comprehensiv, condensat, esenţializat şi dinamic, demers 
întreprins în realizarea unei acţiuni, în abordarea unui 
domeniu. Specialiştii consideră că un curriculum centrat 
pe competenţe poate răspunde mai bine cerinţelor actuale, 
prin centrarea demersurilor didactice pe achiziţiile 
concrete ale elevului. 

Durata / nr. 
credite 

65 ore / 17 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Operaţionalizarea conceptului de curiculum. 
• Analizarea principiilor de elaborare a curriculumului. 
• Descrierea şi exemplificarea etapelor procesului de 

proiectare curriculară. 
• Competenţe de dezvoltare şi adaptare curriculară, de 

construire a unei oferte educaţionale diversificate. 
• Capacitatea de proiectare, realizare şi evaluarea 

curriculumului şcolar 
• Atitudine inovativă, receptivă, deschisă şi responsabilă 

faţă de dezvoltarea profesională. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

1. Delimitări conceptuale. Tendinţe actuale în paradigma 
curriculară. 

2. Domeniile şi componentele structurale ale 
curriculumului 

3. Proiectarea curriculară 

4. Elaborarea / proiectarea curriculumului bazat pe 
competenţe 

Calendarul 
programului Octombrie 2014 - August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu  
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
 

Resurse 

umane 

Formatori 
implicaţi 

Prof. Boicu Cerasela, Prof. Buican Maria, Prof. Cintean 
Lia, Prof. Diaconescu Călin, Prof. Drai Adriana, Prof. 
Groza Elena, Prof. Ionescu Sorin, Prof. Jebelean Elena, 
Prof. Jugariu Simona, Prof. Neamţu Gabriela, Prof. 
Oprescu Maria, Prof. Pîrva Daniela, Prof. Popescu Marin, 
Prof. Puşcaş Florica, Prof. Radu Dimitrie, Prof. Secula 
Delia, Prof. Udrescu Valentina, Prof. Ursulică Mihaela, 
Prof. Vărgatu Maria 

Coordonatorul 
programului Prof. Valentina Urechiatu – CCD Timiș 

Criterii 

economice 
Număr cursanţi 

planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
 Denumirea 

programului METODE INTERACTIVE DE PREDARE - ÎNVĂŢARE  

Criterii 

curriculare 

Decizie acreditare 
/ Furnizor 

OMECTS 6545/ 12.12.2011;  

CCD Bihor 

Public ţintă Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 

Justificare 

Metodele de predare-învăţare ocupă un loc central în 
cadrul procesului didactic dat de faptul că proiectarea și 
organizarea lecției se realizează în funcție de decizia 
strategică a profesorului, corelată cu dorințele și interesele 
elevilor. Profesorul  decide ce strategie va folosi în 
activitatea de predare-învățare: receptarea activă a 
informațiilor, prin cercetare-descoperire, învățarea prin 
cooperare sau prin competiție. 

Durata / nr. 
credite 65 ore / 17 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor teoretice ale 
metodelor interactive de predare-învăţare. 

• Formarea deprinderilor şi  abilităţilor de analiză,de 
decizie şi  de utilizare a datelor şi ideilor teoretice. 

• Formarea competenţelor de comunicare şi colaborare  
• Sporirea  eficienţei procesului de învăţământ sub 

aspectul laturii sale formative. 
• Dezvoltarea abilităţiltor de cooperare şi toleranţă faţă 

de opinia diferită a partenerilor 
• Achiziţionarea de  cunoştinţe şi exersarea abilităţilor 

necesare desfăşurării procesului de învăţare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

1. Învăţarea interactiv-creativă.  

2. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea 
creativităţii 

3. Metode de predare-învăţare interactivă în grup 

4. Metode de fixare, consolidare şi evaluare 

Calendarul 
programului Octombrie 2014 - August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu  
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
 

Resurse 

umane 

Formatori 
implicaţi 

Prof. Gaiţă Adriana, prof. Neculiţă Nicoleta, prof. Vărgatu 
Maria, prof. Bândea Mariana, prof. Crăsneanu Ana, prof. 
Groza Elena, prof. Aldulescu Liana, prof. Galeş Iuliana, 
prof. Gaspar Carmen, prof. Rusalin Gabriela, prof. Iftimie 
Elena, prof. Ursulică Mihaela, prof. Cristescu Ioan, prof. 
Pogana Rodica, prof. Vîtu Ioana, prof. Oneşan Narcisa, 
prof. Pleşca Maria, prof. Galea Nicoleta, prof. Jugariu 
Simona, prof. Mihai Cristina, prof. Preotesoiu Karina, 
prof. Toth Kinga, prof. Mihalache Eugenia, prof. Bociu 
Cersaela, prof. Ardelean Daciana, prof. Rotariu-Kiss 
Dolores, prof. Sârbu Gabriela, prof. Suciu Horaţiu, prof. 
Diaconescu Călin, prof. Răducan Artemiza, prof. Pătraşcu 
Nicoleta, prof. Neamţ Zlatinca 

Coordonatorul 
programului Prof. Valentina Urechiatu – CCD Timiș 

Criterii 

economice 
Număr cursanţi 

planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
 Denumirea 

programului MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI  

Criterii 

curriculare 

Decizie acreditare 
/ Furnizor 

OMECTS 6545/ 12.12.2011;  

CCD Bihor 

Public ţintă Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 

Justificare 

Activitatea profesorului în clasă şi în afara ei cuprinde nu 
numai activităţi de  predare, învăţare şi  evaluare, ci 
presupune şi culegerea de informaţii despre elevi, cum se 
pregătesc, despre relaţiile dintre elevi etc., putând 
identifica mai multe posibilităţi de intervenţie şi de luare a 
deciziilor. Un grup de instruire bine condus este unul în 
care elevii sunt permanent angajaţi în activităţile şi 
sarcinile de învăţare şi în care prea puţine alte preocupări 
intră în interferenţă cu aceste sarcini şi activităţi. 

Durata / nr. 
credite 70 ore / 18 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor teoretice ale 
managementului clasei de elevi. 

• Formarea competenţelor solicitate de practicarea 
managementului clasei de elevi, ca profesiune şi 
ocupaţie, în unităţile şcolare. 

• Dezvoltarea atitudinilor pozitive şi  de respect faţă de 
elevi şi  de părinţi, ca parteneri în actul educaţional. 

• Optimizarea relaţiei profesor- elev. 
• Oferirea de  soluţii pentru problemele psihosociale 

specifice şcolii 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

1. Clasa – grup socioeducaţional.  

2. Managementul conţinuturilor 

3. Managementul relaţiilor interpersonale 

4. Managementul problemelor disciplinare 

Calendarul 
programului Octombrie 2014 - August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu  

Resurse 

umane 
Formatori 
implicaţi 

Prof. Gaiţă Adriana, prof. Neculiţă Nicoleta, prof. 
Vărgatu Maria, prof. Bândea Mariana, prof. Crăsneanu 
Ana, prof. Groza Elena, prof. Aldulescu Liana, prof. 
Galeş Iuliana, prof. Gaspar Carmen, prof. Rusalin 
Gabriela, prof. Iftimie Elena, prof. Mătu Rancu Adrian, 
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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 
 prof. Cristescu Ioan, prof. Pogana Rodica, prof. Vîtu 

Ioana, prof. Oneşan Narcisa, prof. Pleşca Maria, prof. 
Galea Nicoleta, prof. Preotesoiu Karina, prof. Toth Kinga, 
prof. Mihalache Eugenia, prof. Rotariu-Kiss Dolores, 
prof. Sârbu Gabriela, prof. Suciu Horaţiu, prof. Răducan 
Artemiza, prof. Pătraşcu Nicoleta, prof. Neamţ Zlatinca 

Coordonatorul 
programului Prof. Alina Melnic – CCD Timiș 

Criterii 

economice 
Număr cursanţi 

planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
 Denumirea 

programului FORMAREA COMPETENŢELOR IT  

Criterii 

curriculare 

Decizie acreditare 
/ Furnizor 

OMECTS 6545/ 12.12.2011;  

CCD Bihor 

Public ţintă Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 

Justificare 

Prezentarea  unor softuri actuale utilizate în procesul de  
predare-învăţare-evaluare reprezintă o necesitate reală. 
scopul acestui program este formarea şi dezvoltarea unor 
competenţe a profesorilor în vederea creşterii calitatăţii şi 
eficienţei activităţii didactice în abordarea proiectării, 
predării, învăţării şi evaluării, în mod practic şi creativ, 
raportându-se la cerinţele actuale ale noului curriculum. 

Durata / nr. 
credite 89 ore / 25 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Utilizarea facilităţilot sistemului de operare. 
• Operarea eficientă într-un cadru desktop şi să 

folosească interfaţa grafică a sistemului de operare. 
• Organizarea eficientă a directoarelor şi fişierelor. 
• Utilizarea softurilor utilitare de arhivare. 
• Editarea de text. 
• Operaţii de îmbinare a corespondenţei. 
• Să lucreze cu foi de calcul tabelar. 
• Să îndeplinească o serie de operaţiuni de bază ca 

utilizarea aplicaţiei de navigare pe Internet. 
• Să compună, verifice si trimită un mesaj (e-mail). 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

1. Utilizarea calculatorului şi organizarea fişierelor.  

2. Procesarea de text 

3. Calcul tabelar 

4. Informaţie şi comunicare 

Calendarul 
programului Octombrie 2014 - August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu  

Resurse 

umane 
Formatori 
implicaţi 

Prof. Virgina-Tar Judith, Prof. Voia Alina, Prof. Ştefu 
Vionelia, Prof. Valuca Iuliana, Prof. Mătu Rancu Adrian, 
prof. Lungu Antoaneta, prof. Bânzar Adriana, prof. Tipei 
Dana, prof. Mariş Florin, prof. David Iuliana, prof. Mihai 
Cristina, prof. Cărăbaş Tatiana, prof. Golcea Doina, prof. 
Toma Rodica, prof. Boboiciov Adriana, prof. Duiuleasa 
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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 
 Simona. 

Coordonatorul 
programului Prof. Alina Melnic – CCD Timiș 

Criterii 

economice 
Număr cursanţi 

planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
 

Denumirea 

programului 
CONDUCEREA, ÎNDRUMAREA ŞI CONTROLUL ÎN 

PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV  

Criterii 

curriculare 

Decizie acreditare 
/ Furnizor 

OMECTS 6545/ 12.12.2011;  

CCD Bihor 

Public ţintă Directori, inspectori, metodişti din învăţământul 
preuniversitar. 

Justificare 

Învăţarea, cunoaşterea inovarea reprezintă atribute ce sunt 
solicitate tuturor membrilor organizaţiei şcolare, iar 
conceptul de management dobândeşte noi semnificaţii. 
Eficienţa unui manager va depinde nu numai de propria 
capacitate de construcţie ci de implicarea, sprijinul şi 
participarea celorlalţi  membri ai organizaţiei. Managerii 
de succes vor fi aceea care  îşi vor dedica o mare parte 
timpului construirii unor relaţii bazate pe încredere şi 
respect reciproc. 

Durata / nr. 
credite 65 ore / 17 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Însuşirea noţiunilor specifice managementului educaţional 
(previziune, decizie, marketing). 

• Asimilarea tehnicilor de negociere a programelor 
educaţionale cu autorităţile locale, teritoriale regionale 
(negocierea finanţării, negocierea/ respectarea termenelor). 

• Formarea capacităţii de proiectare  a curriculum-ului la 
decizia şcolii în funcţie de criteriile reformei (de specificul 
comunităţii, tendinţele pieţei muncii, necesităţile locale şi 
regionale, politicilor educaţionale. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

1. Managementul educaţional în contextul social actual.  

2. Managementul domeniilor cheie. 

3. Managementul organizaţiei şcolare. 

4. Conducerea, îndrumarea şi controlul la nivel teritorial. 

Calendarul 
programului Octombrie 2014 - August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu  

Resurse 

umane 
Formatori 
implicaţi 

Prof. Ardelean Daciana, prof. Buican Maria, prof. Cintean 
Lia, Ec. Crăsneanu Ana, prof. Drai Adriana, prof. Ionescu 
Sorin, prof. Neamţu Gabriela, prof. Oprescu Maria, prof. 
Popescu Marin, prof. Puşcaş Florica, prof. Radu Dimitrie, 
prof. Secula Delia 
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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 
 Coordonatorul 

programului Prof. Alina Melnic – CCD Timiș 

Criterii 

economice 
Număr cursanţi 

planificaţi 50 cursanţi (2 grupe) 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
 Denumirea 

programului EDUCAŢIA ÎN SPIRITUL DEZVOLTĂRII DURABILE 

Criterii 

curriculare 

Decizie acreditare 
/ Furnizor 

OMECTS 3876/ 02.05.2012;  

CCD Bucureşti 

Public ţintă cadre didactice din învăţământul preuniversitar membre 
de sindicat 

Justificare 

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

Durata / nr. 
credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Lărgirea orizontului de înţelegere şi analiză a sistemului 
de educaţie din România 

• Găndire globală, acţiune locală 
• Crearea unor strategii de acţiune sustenabilă / durabilă, 

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

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

Planificarea 
modulelor 
tematice 

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

dezvoltare durabilă 

Calendarul 
programului Octombrie 2014 - August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu  

Resurse 

umane 

Formatori 
implicaţi 

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

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 

economice 
Număr cursanţi 

planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
 Denumirea 

programului PROMOVAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE PRIN EDUCAŢIE 

Criterii 

curriculare 

Decizie acreditare 
/ Furnizor 

OMECTS 3876/ 02.05.2012;  

CCD Bucureşti 

Public ţintă cadre didactice din învăţământul preuniversitar membre 
de sindicat 

Justificare 

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

Durata / nr. 
credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Identificarea căilor de gestionare a relaţiilor fără atitudini 
discriminatorii, prin respectarea regulilor democraţiei 

• Abordarea relaţiei profesor-elev-familie din perspectiva 
asigurării egalităţii de şanse, prin combaterea 
stereotipurilor şi prejudecăţilor 

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

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

Planificarea 
modulelor 
tematice 

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

învăţământ nediscriminatoriu, cu promovarea 
egalităţii de şanse 

4. Egalitatea promovării şanselor de dezvoltare 
profesională prin facilitarea accesului la programe 
de formare 

Calendarul 
programului Octombrie 2014 - August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu  

Resurse 

umane 
Formatori 
implicaţi 

Prof. Duiuleasa Simona 

Prof. Diaconescu Călin 

Prof. Gaspar Carmen 

Prof. Osain Angela 
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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 
 Coordonatorul 

programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

Criterii 

economice 
Număr cursanţi 

planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara 

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

www.ccd-timis.ro 
 

 

Denumirea 

programului 

COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN GESTIONAREA 

RELAŢIILOR INTER ŞI INTRAINSTITUŢIONALE DIN 

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Criterii 

curriculare 

Decizie acreditare 
/ Furnizor 

OMECTS 3876/ 02.05.2012;  

CCD Bucureşti 

Public ţintă cadre didactice din învăţământul preuniversitar membre 
de sindicat 

Justificare 

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

Durata / nr. 
credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Exersarea comunicării şi ascultării active ţinând cont de 
variabilele comunicării 

• Practicarea unei comunicări eficiente prin reducerea 
barierelor din comunicare 

• Construirea unor instrumente de comunicare prin mas-
media 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

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

Calendarul 
programului Octombrie 2014 - August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu  

Resurse 

umane 

Formatori 

implicaţi 

Prof. Duiuleasa Simona 

Prof. Diaconescu Călin 

Prof. Gaspar Carmen 

Prof. Osain Angela 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

Criterii 
economice 

Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 

 



 

33 
 

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

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

www.ccd-timis.ro 
 

Denumirea 

programului 
GESTIONAREA ŞI MEDIEREA CONFLICTELOR DIN 

SISTEMUL EDUCAŢIONAL 

Criterii 

curriculare 

Decizie acreditare 
/ Furnizor 

OMECTS 3876/ 02.05.2012;  

CCD Bucureşti 

Public ţintă cadre didactice din învăţământul preuniversitar membre 
de sindicat 

Justificare 

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

Durata / nr. 
credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Utilizarea caracterului constructiv al conflictului pentru 
determinarea schimbării în organizaţie 

• Exersarea gestionării conflictelor prin mediere şi 
negociere 

• Practicarea unei negocier eficiente, folosind tehnicile de 
negociere adecvate 

• Construirea de tactici şi strategii de negociere în 
concordanţă cu dimensiunea conflictului şi cu jocul 
poziţional 

• Pregătirea şi derularea unei negocieri cu respectarea 
managementului timpului 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

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

Calendarul 
programului Octombrie 2014 - August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu  

Resurse 

umane 

Formatori 
implicaţi 

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

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

Criterii economice Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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Denumirea 

programului 
ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI - PREVENIREA 

CONSUMULUI DE DROGURI 

Criterii 

curriculare 

Decizie acreditare 
/ Furnizor 

OMECTS 4736/ 12.07.2012;  

CCD Bucureşti 

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

Justificare 

Scopul acestui program este de a dota preadolescenţii / adolescenţii cu 
aptitudini specifice si cu resursele de care au nevoie pentru a rezista 
influenţelor sociale si de a înţelege corect cunoştinţele despre droguri 
si efectele lor adverse asupra sănătăţii. Influenţa socială este şi ea 
cuprinsă în programe ca un factor de protecţie în prevenirea 
consumului de droguri. Metodele interactive utilizate în aceste 
programe sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile 
sociale și o puternică reţea socială în modul de abordare a drogurilor 
și a consumului de droguri. 

Durata / nr. 
credite 44 ore / 11 credite 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

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

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

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

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

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

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

Planificarea 
modulelor 
tematice 

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

Calendarul 
programului Octombrie 2014 - August 2015 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii  

Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu  
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CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ 
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Resurse 

umane 

Formatori 
implicaţi 

Dr. Șleam Adela 

Psih. Dinu Diana Beatrice 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

Criterii 

economice 
Număr cursanţi 

planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


