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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

EVALUAREA DIDACTICĂ –                           
ÎNTRE PROIECTARE ȘI REALIZARE

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Observații O.M. nr. 3150/30.01.2015 

Public țintă Profesori din învățământul preuniversitar 

Justificare 

Din perspectiva abordării curriculare și sistemice a 
procesului de învățământ, este unanim acceptată idea 
potrivit căreia evaluarea trebuie tratată în strânsă corelație 
cu celelalte activități prin care se realizează procesul de 
învățământ, cu predarea și învățarea.  
Programul de formare continuă ”Evaluarea didactică - 
între proiectare și realizare” dorește să împlinească 
aceste deziderate, ca răspuns al solicitării cadrelor 
didactice de perfecționare a activității de evaluare. 

Durata / nr. credite 60 ore / 15 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

• Capacitatea de a adapta prevederile și cerințele 
metodologiilor specifice și a standardelor de evaluare 
la particularitățile individuale  / grup 

• Capacitatea de a elabora diferite tipuri de instrumente  
de evaluare 

• Capacitatea de a interpreta rezultatele  evaluării 
• Capacitatea de asumare responsabilă a deciziilor de 

evaluare în  scopul exercitării profesiei didactice în 
concordanță cu standardele naționale de calitate 

• Capacitatea de a elabora instrumente de evaluare 
folosind Platforma AEL și platforme eLearning 
(particularizare pe platforma Moolde) 

Planificarea 
modulelor tematice 

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

Calendarul 
programului Septembrie 2017 – Ianuarie 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

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

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanți 
planificați 25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

EDUCAȚIA PENTRU                           
DREPTURILE OMULUI 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Observații O.M. nr. 3963/25.08.2015  

Public țintă Cadre didactice și didactice auxiliare din 
învățământul preuniversitar 

Justificare 

Spiritul respectării și promovării drepturilor omului și 
ale copilului reprezintă una din condițiile necesare 
oricărei reforme a sistemului educațional și al asigurării 
unui climat cu adevărat democratic în școala 
românească. 

Durata / nr. credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

 
• Capacitatea de a utiliza coerent și corect termenii și 

noțiunile cheie din domeniul educației pentru 
drepturilor omului;                                    

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

• Capacitatea de a aplica în activitățile la clasă sau în 
activitățile extracurriculare metode inovative de 
predare a educației pentru drepturile omului;                  

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

• Capacitatea de a se raporta critic și reflexiv la 
problemele referitoare la respectarea drepturilor 
omului în lumea contemporană, pe baza valorilor și 
principiilor democratice.   
           

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1 – Fundamentele drepturilor omului 
Modulul 2 – Repere metodologice privind educația 
pentru drepturile omului 
Modulul 3 – Drepturile omului în lumea contemporană 

Calendarul 
programului Septembrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

 
Conf.univ.dr. Silviu Rogobete – Univ. de Vest Timişoara                
Prof. Călin Diaconescu – metodist CCD Timiş 
Prof. Horațiu Suciu  
Prof. înv. pr. Ioana Snejana Vîtu 
 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

 Număr cursanți 
planificați 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

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

CATEDRELOR DECLARATE VACANTE / REZERVATE 
ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

Criterii 
curriculare 

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

Public țintă Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare 

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

Durata / nr. credite 133 ore / 30 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

• să opereze cu sistemul conceptual specific teoriei 
și practicii evaluative 

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

• să promoveze conținuturile și principiile specifice 
docimologiei 

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

• să identifice diferențele dintre subiectivitatea 
verus subiectivismul în evaluare 

• să demonstreze o bună înțelegere / aplicare a 
normelor metodologice privind organizarea și 
desfășurarea examenelor / concursurilor din 
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sistemul de învățământ preuniversitar 
• să abordeze într-o viziune integrativă procesul 

evaluării cu celelalte componente ale procesului 
de învățare, respectiv predare-învățare 

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

Planificarea 
modulelor tematice 

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

Calendarul 
programului Septembrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

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

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

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

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

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

Coordonatorul 
programului Prof. Simona – Elena Duiuleasa  – CCD Timiş 

 Număr cursanți 
planificați 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ ÎN 
ȘCOLI FĂRĂ DISCRIMINARE 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Observații 

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

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul 
preuniversitar 

Justificare 

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

Durata / nr. credite 60 ore / 15 credite 

Curriculumul programului 

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; 

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

Planificarea 
modulelor tematice 

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

Calendarul 
programului Septembrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

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

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanți 
planificați 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

PEDAGOGIA FREINET – O PEDAGOGIE 
COLECTIVĂ PENTRU FIECARE 

Criterii 
curriculare 

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

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul 
preuniversitar 

Justificare 

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

Durata / nr. credite 50 ore / 12 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

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

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

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

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

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

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

Planificarea 
modulelor tematice 

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

Calendarul 
programului Septembrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

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

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanți 
planificați 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

COMUNICARE ȘI INTERACTVITATE ÎN 
PROCESUL DE PREDARE - ÎNVĂȚARE 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Observații O.M. nr. 4586/09.086.2017 

Public țintă Personal didactic de predare din învățământul 
preuniversitar 

Justificare 

Comunicarea este un proces relațional, în cadrul 
căruia profesorii și elevii fac schimb de informații, se 
înțeleg și se influențează reciproc. Abordarea comunicării 
în formarea cadrelor didactice este esențială, întrucât în 
acest mod se asigură conexiunea între elevi și profesori, 
reciprocitatea transmiterii mesajelor și asigurarea 
feedback-ului. 

Prin intermediul acestui curs ne propunem 
sensibilizarea profesorilor cu privire la faptul că este 
necesar să-și armonizeze limbajul la nivelul experienței 
lingvistice a elevilor cu care interacționează. Mesajul 
didactic trebuie să fie structurat, prelucrat și prezentat în 
concordanță cu posibilitățile de receptare ale elevilor și cu 
interesele acestora. Prin intermediul cursului, este 
dezvoltată tocmai capacitatea educatorului de a-și adapta 
comunicarea la nivelul maturității intelectuale a elevilor. 

Durata / nr. credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

• Capacitatea de a comunica și relaționa în mod eficient 
cu elevii în cadrul procesului de predare-învățare;                                    

• Capacitatea de a proiecta activități de învățare în 
conformitate cu principiile comunicării eficiente și 
ale interactivității;   

• Capacitatea de a utiliza metodele interactive de 
predare-învățare în mod creativ și inovator;                  

• Capacitatea de a stimula implicarea elevilor în 
activitățile de învățare.  

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1 – Comunicarea în cadrul procesului de predare-
învățare 
Modulul 2 – Interactivitatea în cadrul procesului de 
predare-învățare. 
Modulul 3 – Metode interactive de predare-învățare 

Calendarul 
programului Septembrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

 
Dr. Adela Șleam                
Prof. Mariana Bândea 
Psih. Beatrice Franțescu 
 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanți 
planificați 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului ȘCOALA INCLUZIVĂ – ȘCOALĂ PENTRU TOȚI

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

OMENCS 6217/ 23.12.2016;  
CCD București 

Public țintă Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare 

Programul de formare are ca scop dezvoltarea 
competențelor transversale ale cadrelor didactice din 
perspectiva educației incluzive, în vederea îmbunătățirii 
practicvilor didactice utilizate la clasă pentru prevenirea 
discriminării și excluziunii educaționale / sociale a copiilor 
/ tinerilor aflați în situație de risc. 

Durata / nr. credite 60 ore / 15 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

• Aplicarea conceptelor specifice teoriei și practicii din 
sfera educației incluzive în situații educaționale 
concrete; 

• Descrierea direcțiilor și tendințelor reprezentative de 
evoluție a educației incluzive; 

• Caracterizarea și definirea tipologiei cerințelor 
educative speciale; 

• Elaborarea unui plan de intervenție personalizat 
implementabil în context incluziv de învățare; 

• Utilizarea tehnicilor și tehnologiilor informaționale 
computerizate pentru eficientizarea demersului didactic 
și creșterea motivației elevilor pentru învățare; 

• Utilizarea matodelor specifice educației incluzive 
pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a 
competenșelor transversale ale elevilor în procesul de 
învățare-evaluare-autoevaluare; 

• Valorificarea influențelor educației incluzive în planul 
dezvoltării personale, al orinetării școlare și 
profesionale, precum și al integrării socioprofesionale a 
elevilor. 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Cadrul conceptul și normativ al educației incluzive 
2. Școala incluzivă 
3. Clasa incluzivă 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

 
Prof. Simona Duiuleasa 
Prof. Lia Cintean  
 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiş 

 Număr cursanți 
planificați 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU – 
CLASA A V-A

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

OMEN 4586/ 22.08.2017;  
CCD Brăila 

Public țintă 
Cadre didactice care predau Informatică și TIC în 
învățământul preuniversitar 

Justificare 

Disciplina „Informatică și TIC” este o disciplină nouă în 
trunchiul comun, în planul-cadru pentru gimnaziu, a 
disciplină atractivă și de mare interes pentru elevi, 
profesori și părinți. În anul școlar 2017-2018 se va 
implementa noul curriculum pentru gimnaziu la clasa a 
V-a. iar programa identifică un set relevant de 
competențe generale și specifice pentru societatea 
actuală, oferind activități de învățare, conținuturi și 
sugestii metodologice utile pentru realizarea profilului de 
formare al absolventului de gimnaziu. 

Durata / nr. credite 60 ore / 15 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

 
• Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei 

informației și comunicațiilor; 
• Rezolvarea unor probleme elementare prin 

metode intuitive de prelucrare a informației; 
• Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează 

aspecte sociale, culturale și personale, respectând 
creditarea informației și drepturile de autor. 

Planificarea 
modulelor tematice 

 
1. Sisteme de calcul 
2. Sisteme de operare 
3. Internet 
4. Editor grafic 
5. Algoritmi 
6. Metodica predării disciplinei Informatica și TIC la 
gimnaziu – clasa a V-a 
 

Calendarul 
programului Septembrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

 
Prof. Eugenia Cristina Iordaichie 
Prof. Adriana Mia Simulescu  
 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiş 

 Număr cursanți 
planificați 50 cursanți (4 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

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

Public ţintă Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
Pentru că avem nevoie de lideri care înțeleg că progresul e 
mai important decât perfecțiunea și pentru că avem nevoie 
de lideri care se pricep să coopereze eficient. 

Durata / nr. credite 90 ore / 25 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

 
• Elaborarea strategiei de dezvoltare a instituțiilor 

educaționale; 
• Fundamentare a viziunii, misiunii și obiectivelor 

strategice ale unei organizații; 
• Implementare și gestionare a schimbărilor 

strategice la nivelul organizației; 
• Identificare a elementelor culturii organizaționale; 
• Dezvoltarea abilităților de leadership, comunicare 

și muncă în echipă.  

Planificarea 
modulelor tematice 

 
1. Școala ca organizație. Dezvoltarea instituțională. 
Teoria generală a managementului educațional 
2. Managementul comunicării în organizațiile școlare 
3. Managementul calității totale în educație 
4. Politici educaționale. Marketing educațional 
5. Managementul proiectelor în educație 
6. Managementul juridic și legislație școlară 
7. Informatizare în managementul educațional 
 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

 
Lect.univ.dr. Victor Tița 
Prof. Cristian Gabriel Vlad 
Prof. Alina Melnic 
Prof. Aurica Rogobete 
Prof. Andra Bică  
 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiş 

 Număr cursanți 
planificați 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN 
VEDEREA ASIGURĂRII UNUI MENTORAT DE 

CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

O.M. nr. 3136 / 25.01.2017 
Asociația PROEURO-CONS Slatina 

Public ţintă 
Personal didactic – cadre didactice din învăţământul 
preuniversitar 

Justificare 

Programul de formare aduce în fața potențialilor cursanți 
posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de mentor. 
Formarea inițială a cadrelor didactice nu asigură o 
pregătire metodică și socio-profesională necesară unei 
integrări eficiente în cariera didactică.  

Durata / nr. credite 60 ore / 15 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

 
• Dezvoltarea strategiilor de comunicare eficientă; 
• Proiectarea conținuturilor specifice activităților de 

mentorat; 
• Exersarea capacităților de interrelaționare, de 

muncă în echipă și parteneriate educaționale, 
bazate pe învățare experiențială și transfer de bune 
practice; 

• Proiectarea evaluării activităților de mentorat. 

Planificarea 
modulelor tematice 

 
1. Comunicarea mentor - debutant 
2. Managementul carierei didactice și al dezvoltării 
personale 
3. Profesorul mentor – rolul și importanța activității 
de mentorat  
4. Utilizarea noilor tehnologii în mentorat. 
 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

 
Prof. Alina Melnic 
Prof. Aurica Rogobete 
 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

 Număr cursanți 
planificați 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU O  
ȘCOALĂ ALTFEL 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

O.M. nr. 6217 / 23.12.2016 
Asociația PROEURO-CONS Slatina 

Public ţintă 
Personal didactic – cadre didactice din învăţământul 
preuniversitar 

Justificare 

Studierea atentă a legislației în domeniul educației 
nonformale ne-a condus la constatarea că statul român 
sprijină inițiativele de realizare a educației în contexte 
nonformale variate, care contribuie semnificativ la 
formarea competențelor cheie ale formabililor. 
Prin realizarea acestui program de formare continuă, 
urmărim diversificarea activităților de educație 
nonformală desfășurate în școală, precum și creșterea 
calității implementării programelor de educație 
nonformală în învățământul preuniversitar românesc. 

Durata / nr. credite 60 ore / 15 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

 
• Planificarea şi organizarea eficientã a activitãților 

specifice săptămânii Școala Altfel; 
• Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale 

computerizate pentru eficientizarea demersului 
didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare; 

• Utilizarea metodelor specifice educației nonformale 
pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a 
competenţelor transversale ale elevilor în procesul de 
învăţare – evaluare – autoevaluare; 

• Valorificarea influențelor educației nonformale în 
planul dezvoltării personale, al orientării şcolare şi 
profesionale, precum și al integrării socioprofesionale 
a elevilor. 

Planificarea 
modulelor tematice 

 
1. Importanța educației nonformale într-o școală 
Altfel 
2. Proiectarea și implementarea activităților de 
educație nonformală 
 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

 
Prof. Simona Elena Duiuleasa 
Prof. Călin Diaconescu 
 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

 Număr cursanți 
planificați 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT 
ÎN ORGANIZAȚIILE ȘCOLARE 

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

O.M. nr. 4586 / 09.08.20176 
Asociația PROEURO-CONS Slatina 

Public ţintă 
Personal didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar 

Justificare 

Diversificarea ofertei de formare trebuie să reprezinte o reacție 
firească a sistemului de formare și trebuie să includă, pe lângă 
conținuturile tradiționale, referitoare la didactica disciplinei, 
programe de management, de leadership educațional, 
antreprenoriat sau management de proiect, elaborarea și 
implementarea unor proiecte de intervenție personalizată, astfel 
încât managerul să răspundă nevoilor unei școli în schimbare, o 
școală conectată la nevoile societății.  

Durata / nr. credite 120 ore / 30 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

• Utilizarea unui set de concepte specifice în analiza de nevoi 
a şcolilor din perspectiva  leadership-ului și managementului 
educational; 

• Analizarea rolului şi responsabilităţilor managerului școlar 
cu  competențe antreprenoriale; 

• Dezvoltarea strategiilor de planificare inovativă a 
intervenţiilor la nivelul şcolii prin utilizarea  surselor de 
finanțare extrabugetară; 

• Formarea și utilizarea competențelor transversale în 
realizarea unei școli inclusive; 

• Utilizarea de strategii inovative de facilitare a diferitelor 
intervenţii educaţionale necesare la nivelul şcolii 

• Selectarea/utilizarea adecvată a metodelor și mijloacelor 
necesare motivării cadrelor didactice din unitatea școlară 
pentru creșterea calității procesului educațional; 

• Elaborarea de oferte extracurriculare și non-formale la 
nivelul şcolii, centrate pe elev și nevoile acestuia. 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Analiza de nevoi a școlii din perspectiva leadership-ului și 
managementului educațional. Managementul carierei didactice  
2. Antreprenoriat și management educațional 
3. Surse de finanțare pentru o școală europeană 
4. Competențele transversale și managementul școlar 
5. Managementul activităților extra-curriculare și non-formale 
6. Resurse motivaționale pentru profesori  
7. Managementul programelor de excelență și/sau de detecție 
timpurie și intervenție pentru copii în risc de abandon școlar  

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

 
Prof. Cristian Gabriel Vlad 
Prof. Alina Melnic 
Prof. Aurica Rogobete 
Prof. Simona Elena Duiuleasa 
Prof. Călin Diaconescu  
 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiş  

 Număr cursanți 
planificați 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI 
METODIȘTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR

Criterii 
curriculare 

Decizie acreditare / 
Furnizor  

Program depus spre reacreditare  
Asociația PROEURO-CONS Slatina 

Public țintă 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care 
doresc să-și dezvolte profilul de metodist 

Justificare 

Asigurarea calității activității profesorilor metodiști prin 
cunoașterea tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, 
organizării și desfășurării unui demers didactic eficient. 
Cadrele didactice cu experiență au nevoie să-și formeze 
competențe de organizare, îndrumare și control pentru 
buna desfășurare a activităților științifico-metodice și a 
inspecției școlare. 

Durata / nr. credite 40 ore / 10 credite 

Curriculumul programului 

Competențe vizate 

 
• Monitorizarea cadrelor didactice repartizate; 
• Stabilirea domeniilor de formare recomandate 

pentru cadrele didactice pe care le inspectează; 
• Consilierea cadrelor didactice în vederea 

inspecției; 
• Elaborarea raportului scris de inspecție; 
• Asigurarea calității inspecției școlare. 

 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Comunicare și abilități sociale ale profesorului 
metodist al IŞJ 
2. Managementul carierei didactice 
3. Profesorul metodist și inspecția școlară 
4. Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional  

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – August 2018 

Modalități de 
evaluare a 
cursanților 

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

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

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiş 

 Număr cursanți 
planificați 25 cursanți (1 grupă) 
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	 Monitorizarea cadrelor didactice repartizate;
	 Stabilirea domeniilor de formare recomandate pentru cadrele didactice pe care le inspectează;
	 Consilierea cadrelor didactice în vederea inspecției;
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