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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE 
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA 

PREGĂTITOARE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Învățători/ institutori/ profesori pentru învăţământul primar 

Justificare 

Acest curs urmărește abilitarea  cadrelor didactice care vor 
preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 2017-2018 în 
vederea implementării Noului Curriculum la clasa 
pregătitoare. 
Recomandat de M.E.N. cf. Adresei nr. 522/07.08.2014 

Durata 16 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Planificarea şi proiectarea demersului didactic. 
• Managementul procesului de predare-învăţare 

specific clasei pregătitoare. 
• Competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii. 
• Competenţe de evaluare. 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Proiectare 
2. Strategii 
3. Evaluare 

Calendarul 
programului Septembrie 2017 – Iunie 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 
prof. Iuliana Galeș, prof. Zlatinca Neamț,  
prof. Gabriela Sârbu, prof. Alina Rumega,  
prof. Maria Vărgatu, prof. Dana Visu 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 100 cursanți (4 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 
Denumirea 

programului EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul 
preuniversitar 

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.N. cf. Adresei nr. 167/16.04.2014 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe 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. 

• Elaborarea unei strategii de prevenire a faptelor de corupție în 
unitățile școlare. 

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

• Elaborarea și aplicarea unor proceduri specifice pentru prevenirea 
corupției 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 

6 zile / 4 ore pe zi 
6 teme 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – Iunie 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi Prof. Călin Diaconescu, Prof. Alina Melnic 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

PROGRAM DE  PREGĂTIRE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREŞCOLAR ÎN VEDEREA SUSȚINERII  EXAMENULUI DE 

DEFINITIVARE / TITULARIZARE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Educatoare/ institutori/ profesori pentru învăţământul 
preşcolar 

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.N. cf. Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 
1023/08.08.2015. 

Durata 40 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 

5 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – Iunie 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

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

Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi 

Prof. Maria Vărgatu,  Prof. Elena Jebelean, Prof. Monica Gabor, 
Prof. Zlatica Neamț, prof. Florentana Cata Vărgatu 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

PROGRAM DE  PREGĂTIRE  PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PRIMAR ÎN VEDEREA SUSȚINERII  EXAMENULUI DE 

DEFINITIVARE / TITULARIZARE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Învățători/ institutori/ profesori pentru învăţământul primar 

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.N. cf. Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 
1023/08.08.2015. 

Durata 40 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 

5 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – Iunie 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

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

Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi 

Prof. Maria Vărgatu, Prof. Elena Jebelean, Prof. Monica Gabor, 
Prof. Zlatica Neamț, prof. Florentana Cata Vărgatu 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

ELEMENTE DE PEDAGOGIE - SUPORT  ÎN ELABORAREA 
PORTOFOLIULUI PROFESIONAL AL   PROFESORILOR 

DEBUTANȚI /SUPLINITORI PENTRU EXAMENUL DE 
DEFINITIVARE/ TITULARIZARE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Profesori stagiari /suplinitori de diverse specializări 

Justificare 
Acest program vine în sprijinul pregătirii teoretice și practice a 
cadrelor didactice din învățământul gimnazial, liceal. Recomandat 
de M.E.N. cf. Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015. 

Durata 40 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 

5 zile / 8 ore pe zi 
18 teme, conform Programei de pedagogie pentru definitivare / 
titularizare 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – Iunie 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

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

Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi Prof. Maria Vărgatu, Prof. Zlatica Neamț 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

BANCA DE DATE A FORMĂRII CONTINUE A 
PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR – FORMARE UTILIZATORI DE 

APLICAȚIE CONCRET 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Profesori metodiști, informaticieni ISJ/CCD, responsabilii cu 
formarea continuă din unitățile școlare 

Justificare 

Acest program este menit să asigure sustenabilitatea proiectului 
POSDRU „Banca de date națională a formării contiue a 
personalului didactic din învățământul preuniversitar”, ID 63931, 
al cărui beneficiar este Ministerul Educației și Cercetării Științifice 
Recomandat prin Adresa MENCȘ nr. 42299/19.09.2016 

Durata 16 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 
• Operare cu baze de date informatice 
• Utilizarea aplicației CONCRET pentru gestionarea formării 

continue (creditele profesionale transferabile) a cadrelor 
didactice 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

4 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – Iunie 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluarea va consta în probe practice de utilizare a aplicației 
CONCRET 

Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi Ing. IT Nina Dumbravă 

Coordonatorul 
programului Ing. IT Nina Dumbravă – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

enumirea 
programului 

MANAGEMENT ȘI CONSILIERE PENTRU  
CARIERA DIDACTICĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Profesori metodiști, responsabilii cu formarea continuă din 
unitățile școlare 

Justificare 

Acest program este menit să asigure sustenabilitatea proiectului 
POSDRU „Banca de date națională a formării contiue a 
personalului didactic din învățământul preuniversitar”, ID 63931, 
al cărui beneficiar este Ministerul Educației și Cercetării Științifice 
Recomandat prin Adresa MENCȘ nr. 42299/19.09.2016 

Durata 12 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 
• Analizarea diferitelor modele de management și consiliere a 

carierei 
• Utilizarea diferitelor metode de consiliere a carierei didactice 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

3 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2016 – Iunie 2017 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare va consta în prezentarea unui plan de dezvoltare pentru 
cariera didactică 

Resurse 
umane 

Formatori 
implicaţi Prof. Ramona Vasiescu 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE DE EVALUARE A 
ÎNVĂȚĂRII PRIN EXAMENE NAȚIONALE, LA DISCIPLINELE DIN 

PROGRAMELE DE EXAMENE NAȚIONALE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Profesori de discipline din programele de examene naționale 

Justificare 

Având în vedere necesitatea formării și profesionalizării unui corp 
național de evaluatori pentru examenele naționale, precum și una dintre 
țintele strategice stabilite de MENCȘ 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 MENCȘ nr. 42299/19.09.2016 

Durata 16 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe 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  
•Abordarea într-o viziune integrativă a procesului evaluării cu celelalte 
componente ale procesului de învățare, respectiv predare-învățare 
•Aplicarea principiilor deontologice ale evaluării didactice în contextul 
examenelor naționale ale elevilor 

Planificarea 
modulelor tematice 

Evaluarea: concepte fundamentale, scop, funcții, strategii, tipuri; 
Standarde educaționale – standarde de performanță pentru elevi; Relația 
dintre programa școlară și programele pentru examenele naționale; 
Proiectarea testului docimologic; Elaborarea și aplicarea baremului de 
corectare și notare; Principii ale deontologiei evaluării didactice; 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 – Iunie 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluarea va consta în prezentarea unui plan de dezvoltare pentru cariera 
didactică 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

prof. Bogdan Graore, prof. Ramona Roman, prof. Noemi Neamțu, prof. 
Angelica Subin, prof. Rodica Beicu, prof.  Kiss Francisc, prof. Valentina 
Urechiatu, prof. Alexandru Gyuris, prof. Cristian Vlad, prof. Simona 
Sîrbu, prof. Cerasela Lascu 

Coordonatorii 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi  100 cursanți (4 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

 
 

DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Cadre didactice care predau limba și literatura română 

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 limbii și literaturii române. 

Durata 32 ore 

Curriculumul programului 

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 4 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de 
evaluare a cursanților Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. Corina Costea, Prof. Bogdan Graore,  
Prof. Ramona Roman 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanți 
planificați 

25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului DIDACTICA PREDĂRII LIMBILOR MODERNE 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Cadre didactice care predau limbi moderne (engleză, 
franceză, germană) 

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 limbilor moderne. 

Durata 32 ore 

Curriculumul programului 

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 

4 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului 

Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de 
evaluare a cursanților 

Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicați 

Prof. Ramona Faur – ISJ Timiș 
Prof. Andreea Muntean 
Prof. Silvia Piscuc 
Prof. Ozana Crăciunaș – ISJ Timiș 
Prof. Viorica Roşu – ISJ Timiș 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanți 
planificați 

50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului DIDACTICA PREDĂRII MATEMATICII 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Cadre didactice care predau matematică 

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 
Curriculumul programului 

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 4 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de evaluare 
a cursanților Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicați 

Prof. Zeno Blajovan – ISJ Timiș 
Prof. Elena Boldea Petria – ISJ Timiș 
Prof. Cerasela Bociu 
Prof. Cristina Jiroveanu 
Prof. Noemi Neamțu 

Coordonatorul 

programului 
Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanți 
planificați 

25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului DIDACTICA PREDĂRII ȘTIINȚELOR NATURII 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Cadre didactice care predau fizică, chimie, biologie 

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 științelor naturii. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

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 4 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de evaluare 
a cursanților Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicați 

Prof. Monica Seviciu – ISJ Timiș 
Prof. Angela Putnic – ISJ Timiș 
Prof. Rodica Beicu 
Prof. Cosmina Preda 
Prof. Vâlcu Micu Mariana. 
Prof. Gaiță Adriana 

Coordonatorul 
programului 

Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 
25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului DIDACTICA PREDĂRII ȘTIINȚELOR UMANE 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Cadre didactice care predau istorie și geografie 

Justificare 

Pentru asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, 
trebuie avută în vedere realizarea interacţiunii dintre 
elementele de structură ale procesului de învăţământ, aplicarea 
noului curriculum, organizarea procesului didactic, proiectarea 
didactică, elaborarea strategiilor didactice, organizarea 
colectivului de elevi şi evaluarea ştiinţifică a elevilor în 
domeniul predării științelor umane. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

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 4 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de evaluare 
a cursanților Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicați 

Prof. Alexandru Gyuris 
Prof. Sorin Ionescu 
Prof. Kiss Francisc – ISJ Timiș 
Prof. Valentina Urechiatu 

Coordonatorul 
programului 

Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 
25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

PROIECTAREA CURRICULARĂ LA LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ (GIMNAZIU) DIN PERSPECTIVA 

NOII PROGRAME ȘCOLARE 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Cadre didactice care preda limba și literatura română la ciclul 
gimnazial 

Justificare 
Adoptarea unei noi programe la disciplina „Limba și literatura 
română” la gimnaziu impune regândirea demersului de 
proiectare curriculară și adaptarea acestuia la noile cerințe. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competențe vizate 

• Proiectarea situațiilor de învățare în conformitate cu 
cerințele noii programe școlare la „Limba și literatura 
română” pentru gimnaziu 

• Adaptarea proiectului curricular la specificul clasei 
• Utilizarea creativă a diferitelor resurse educaționale în 

proiectarea demersului didactic  
• Valorificarea specificului disciplinei „Limba și literatura 

română” pentru formarea de atitudini și valori morale și 
culturale 

Planificarea 
modulelor tematice 4 zile / 6 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de evaluare 
a cursanților 

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

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. Daniela Hojda 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda - CCD Timiș 

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

Denumirea 
programului 

PREDAREA CREATIVĂ A DISCIPLINELOR DE  
ȘTIINȚE ALE NATURII 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Cadre didactice care preda discipline de științe ale naturii la 
ciclul preșcolar, primar și gimnazial 

Justificare 

Caracterul experimental al științelor naturii face ca aceste 
discipline să nu poată fi învățate și evaluate fără să facem apel 
la experimente. Programul de formare își propune să pună la 
dispoziția cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar 
și gimnazial un set de experiențe care să poată fi utilizate la 
disciplinele de științe ale naturii, fără a implica un instrumentar 
costisitor, precum și dezvoltarea competențelor cu ajutorul 
cărora să stimuleze creativitatea elevilor și interesul lor pentru 
știință. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competențe vizate 

1. Proiectarea și organizarea activităților experimentale la 
disciplina științe ale naturii 

2. Capacitatea de a utiliza diferite instrumente în realizarea 
de experimente științifice cu scop educativ 

3. Dezvoltarea creativității în realizarea de experimente 
științifice cu scop educative 

4. Utilizarea competențelor digitale în simularea unor 
experimente științifice        

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Metoda experimentului 
2. Proiectarea activităților experimentale științifice 
3. Exemple de experimente simple, ce pot fi realizate la 

disciplinele de științe ale naturii. 
4. Simularea unor experimente științifice cu ajutorul 

calculatorului 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de evaluare 
a cursanților 

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

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. Dana Elena Tipei  

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș 

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

Denumirea 
programului 

JOCUL DIDACTIC CENTRAT PE COMPETENȚE 
CURRICULARE 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 

Justificare 

          Încorporate în activitatea didactică, elementele de joc 
imprimă procesului de predare – învățare un caracter mai viu și 
mai atrăgător, generând o stare de bună dispoziție, de veselie și 
de bucurie, de divertisment și de destindere, ceea ce previne 
apariția monotoniei, a plictiselii, a oboselii. Jocul este 
considerat o modalitate de educație care are ca scop 
dezvoltarea activității mintale, a celei senzoriale, manuale, a 
exprimării plastice, ritmice, verbale, grafice etc., având un 
mare potențial educativ. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competențe vizate 

1. Corelarea utilizării metodei jocului didactic cu 
obiectivele specifice și cu competențele vizate de 
demersul didactic 

2. Aplicarea și adaptarea metodei jocului didactic la diferite 
situații de învățare, atât în cadrul educației formale cât și 
nonformale 

3. Capacitatea de a stimula gândirea critică și creativitatea 
elevilor 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Metoda jocului didactic – prezentare generală 
2. Centrarea activităților educative pe formarea și 

dezvoltarea de competențe 
3. Utilizarea jocului didactic în funcție de particularitățile 

clasei de elevi 
4. Jocul de rol 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de evaluare 
a cursanților 

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

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. Aura Codruța Danielescu 
Prof. Ioana Snejana Vîtu  

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș 

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

Denumirea 
programului EDUCAȚIE PENTRU PATRIMONIU 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 

Justificare 

În decembrie 2008 a fost semnat un Protocol de colaborare între 
Ministerul Educației și Ministerul Culturii și Cultelor, având ca 
obiect: „colaborarea … în vederea formării atitudinilor civice de 
respectare și protejare a patrimoniului cultural național și universal în 
rândul elevilor din învățământul preuniversitar și a promovării 
identității culturale naționale, a diversității culturale, a toleranței și 
non-discriminării”. Același protocol prevede elaborarea unei 
programe cu tema „Educație pentru patrimoniu”, organizarea 
de activități educative extrașcolare în domeniul educației ce 
vizează patrimoniul cultural național și universal, cursuri de formare 
pentru cadrele didactice.  

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competențe vizate 

1. Conștientizarea importanței patrimoniului cultural pentru 
păstrarea identității naționale și europene; 
2. Integrarea noțiunilor despre patrimoniu la diferite discipline; 
utilizarea de metode specifice educației pentru patrimoniu 
3. Realizarea de proiecte extracurriculare privind educația 
pentru patrimoniu 
4. Realizarea de parteneriate eficiente cu muzee sau alte 
instituții de cultură în desfășurarea de proiecte privind 
patrimoniul cultural 

Planificarea 
modulelor tematice 

1.   Noțiuni generale privind patrimoniul cultural 
2.   Metode de integrare a patrimoniului în educația formală și 
nonformală 
3. Proiecte și parteneriate în domeniul educației pentru 
patrimoniu 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de evaluare 
a cursanților 

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

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș  
Prof. Horațiu Suciu  

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș 

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

Denumirea 
programului 

DEMOCRAȚIE ȘI TOTALITARISM ÎN SECOLUL XX. 
DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXT ISTORIC 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Profesori de istorie, științe socio-umane și profesori diriginți. 

Justificare 

Secolul XX a reprezentat din punct de vedere istoric perioada care a 
dat naștere unor ideologii totalitare – precum fascismul și 
comunismul, și unor imense tragedii mondiale, cum a fost Al Doilea 
Război Mondial sau Holocaustul. 
Lecțiile istoriei pot fi utile, atât pentru profesorii de specialitate cât și 
în cadrul orelor de dirigenție, în fundamentarea valorilor și 
principiilor democratice, în conștientizarea pericolelor pe care le 
ridică extremismul, ajutând elevii să-și formeze și dezvolte 
competențele civice și gândirea critică, necesare într-o societate 
democratică. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competențe vizate 

1. Capacitatea de a identifica, explica și pune în valoare 
principiile democratice; 
2. Capacitatea de a identifica și evidenția caracterul periculos 
al atitudinilor extremiste 
3. Capacitatea de a utiliza metode inovative și creative de 
educație pentru drepturile omului și educației pentru 
democrație 
4. Capacitatea de a analiza și evalua în mod critic politici, 
acțiuni și personalități din perioada regimurilor totalitare 

Planificarea 
modulelor tematice 

1.   Valorile fundamentale ale democrației și ale ideologiilor 
totalitare / prezentarea regimurilor democratice și totalitare în 
context istoric 
2.   Drepturi ale omului ce au fost încălcate în regimurile 
fasciste sau comuniste 
3. Probleme etice, în context istoric și în contemporaneitate 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de evaluare 
a cursanților 

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

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș  
Prof. Horațiu Suciu 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș 

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

Denumirea 
programului PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

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 24 ore 
Curriculumul programului 

Competențe 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 2017 - August 2018 

Modalități de evaluare 
a cursanților 

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

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. Călin Diaconescu 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș 

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

Denumirea 
programului EDUCAȚIA ÎN SPIRITUL DEZVOLTĂRII DURABILE 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

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 astfel de 
activităţi şi proiecte. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competențe 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 2017 - August 2018 

Modalități de evaluare 
a cursanților 

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

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. Simona Duiuleasa 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa - CCD Timiș 

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

Denumirea 
programului EDUCAŢIA PENTRU MEDIA 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul oreuniversitar 

Justificare 
Educaţia pentru media reprezintă una din recomandările 
Uniunii Europene pentru atingerea unor obiective legate atât de 
creșterea nivelului de alfabetizare funcțională, cât și de 
dezvoltarea competențelor civice și interculturale. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Capacitatea de a identifica și de explica principalele 
provocări pe care le ridică evoluția mass-media în perioada 
contemporană. 
• Capacitatea de a se raporta critic la mesajele transmise prin 
mass-media și de a rezista la manipulare. 
• Capacitatea de a organiza activitatea jurnalistică a elevilor, în 
vederea realizării unei reviste școlare. 
• Capacitatea de a se vedea pe sine, ca şi pe elevi, ca membri 
activi ai comunităţii locale, naţionale şi globale și de a se 
implica activ în problemele comunității.        

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Noţiuni fundamentale despre mass-media. Definiție, 
tipologie, funcții. 
2. Obiectivele educației pentru media. Elevul în calitate de 
consumator și de producător de mesaje media 
3. Utilizarea unor materiale media în activitatea didactică. 
4. Elemente privind realizarea unei reviste școlare. 
5. Noi provocări ale secolului XXI. Noile media – rețelele de 
socializare 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor Proiecte realizate în timpul activităţilor practice 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Călin Diaconescu, prof. Daniela Hojda, prof. Dana Elena 
Tipei 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiş 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului PROJECT CITIZEN – FUNDAMENTELE METODEI 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau cultură civică la gimnaziu 

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, prin aplicarea metodei 
Project Citizen. 

Durata 32 ore 
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 culturii civice.   
Planificarea 

modulelor tematice 4 zile / 8 ore pe zi 
Calendarul 

programului Octombrie 2017 - Februarie 2018 
Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 
Evaluarea cursanţilor se va realiza pe baza produselor elaborate 
în timpul cursului. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Dr. Călin Rus, Prof. Călin Diaconescu 
Prof. Miodrag Ciurușchin, Oana Bajka 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 

25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE 
A STAGIILOR DE PRACTICĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice de specialitate din învățământul profesional și 
tehnic 

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 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 8 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Observare curentă, portofoliu 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 
prof. Valeria Pașcotă  
prof. Miriana Iancovici Wolf  
prof. Alina Melnic  

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 

25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII INSTITUȚIONALE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
Directori, directori adjuncți, membri în Consiliile de 
administrație, cadre didactice din învățământul profesional și 
tehnic 

Justificare 

Din perspectiva planificării strategice, scopul Planului de 
Acțiune al Școlii este de a corela oferta învățământului 
profesional și tehnic cu nevoile locale de dezvoltare socio-
economică. Cursul vine în sprijinul managerilor școlari și a 
cadrelor didactice care doresc să-și îmbunătățească 
competențele necesare elaborării documentului strategic de 
dezvoltare instituțională 

Durata 40 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

● elaborarea unei modalităţi de lucru la nivelul şcolii privind 
planificarea acţiunilor /dezvoltării; 
● colectarea şi analizarea datelor şi informaţiilor suport 
necesare; 
● planificarea proceselor de consultare cu factorii cheie 
interesaţi; 
● analizarea mediului intern și extern al organizației școlare și 
elaborarea generativă a PAS pe baza PLAI și PRAI; 
● formularea concluziilor şi analizarea opţiunilor strategice 
existente pentru a asigura eficacitatea şi o poziţie durabilă pe 
piaţă; 
● formularea obiectivelor, stabilirea ţintelor şi a termenelor; 
● stabilirea acţiunilor ce pot duce la depăşirea problemelor şi 
atingerea obiectivelor; stabilirea activităţilor prin care se va 
realiza monitorizarea şi evaluarea generală în lumina 
rezultatelor obţinute; 

Planificarea 
modulelor tematice 8 zile / 5 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Proiectele realizate de cursanți 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi prof. Aurica Rogobete 
prof. Alina Melnic  

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

SPRIJIN  PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢÂMÂNT ÎN 
VEDEREA PREGĂTIRII ACTIVITĂŢILOR DE  EVALUARE 

EXTERNĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
Directori şi membrii CEAC din unitățile de învățământ 
preuniversitar 

Justificare 

Agenţia Română pentru Asigurarea Calității în 
Învățământul Preunivesitar 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 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 

• utlizarea instrumentelor de evaluare a calității în 
educație 

Planificarea 
modulelor tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Aghiciuc Monica, Prof. Maria Vărgatu, 
Prof. Alina Melnic 

Coordonatorul 
programului Prof.  Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanţi  (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului AUDITUL RESURSELOR UMANE  

    Criterii 
curriculare 

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

Justificare 

Auditul resurselor umane reprezintă o funcție de bază a 
managementuluie ducațional, 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 aprobate prin 
OMFP 946/2005, precum și cu celelalte reglementări 
legislative în vigoare. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

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

• Recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane. 
• Utilizarea eficientă a resurselor umane. 
• Elaborarea procedurilor de lucru. 
• Delegarea de competenţe. 

Planificarea 
modulelor tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 
Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. dr. ec. Ana Crăsneanu - auditor expert contabil 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

MANAGEMENTUL FINANȚĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  
ÎN PROCESUL DE DESCENTRALIZARE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Directori, directori adjuncți, membri ai Consiliilor de 
administrație 

Justificare 

Noua Lege a 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 abilitați să le utilizeze. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Analizarea costurilor educaționale și a implicațiilor 
diferitelor structuri de cost. 

• Elaborarea procedurilor îmbunătățite și raționalizate 
decontrol 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 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 
Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. dr. ec. Ana Crăsneanu - auditor expert contabil 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI 
PUBLIC 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personal didactic şi didactic-auxiliar din învăţământul 
preuniversitar. 

Justificare 
Cursul urmărește adaptarea metodelor şi tehnicilor de lucru la 
standardele de control intern managerial aprobate prin OMFP 
946/2005, precum și la celelalte reglementări legislative în 
vigoare. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Organizarea gestiunilor. 
• Recrutarea, selecţia şi angajarea gestionarilor. 
• Elaborarea procedurilor de lucru privind gestiunea 

patrimoniului 
• Întocmirea documentelor specifice referitoare la 

gestiunea patrimoniului 

Planificarea 
modulelor tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 
Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. dr. ec. Ana Crăsneanu - auditor expert contabil 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Directori și directori adjuncți, cadre didactice și didactice 
auxiliare din învățământul preuniversitar 

Justificare 

        Managementul resurselor umane este activitatea de 
management răspunzătoare de toate deciziile și acțiunile care 
afectează relația dintre o instituție și angajații săi. Unitățile de 
învățământ se confruntă tot mai des cu probleme legate de 
evoluția legislației în domeniul muncii, de utilizarea 
REVISAL, de selecția și angajarea personalului în echipe de 
proiect, etc. 
        Acest program de formare vine să clarifice unele dintre 
aceste probleme, atât în beneficiul cadrelor didactice și 
didactice auxilaire, cât și al unităților școlare din care fac parte. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Planificarea activității proprii în funcție de sarcinile 
primite 

• Corelarea într-o manieră integrată a politicilor și 
sistemelor privind resursele umane cu misiunea și 
strategia unității de învățământ preuniversitar 

• Realizarea unui plan de dezvoltare profesională propriu și 
pentru instituție  

• Competențe privind recrutarea, selecția, angajarea și 
recrutarea personalului 

• Realizarea și gestionarea unor documente specifice 
managementului resurselor umane 

• Dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase 
• Îmbunătățirea competențelor de comunicare și lucru în 

echipă 

Planificarea 
modulelor tematice 8 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor Prezentarea unui plan de dezvoltare profesională 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Letiția Ana Morariu 
Prof. Aurica Rogobete 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

NOI ABORDĂRI DE MARKETING  
PE PIAȚA EDUCAȚIONALĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Directori și directori adjuncți, cadre didactice și didactice 
auxiliare din învățământul preuniversitar 

Justificare 

       Strategia de comunicare şi relaţii publice a unităţii de 
învăţământ, ce implică acţiuni coerente de creare de imagine, 
integrând elemente de cultură organizaţională, este o certă 
necesitate a vremurilor noastre. Într-o situaţie ideală, şcoala se 
raportează în permanenţă la comunitatea locală, la elevi şi 
părinţi, precum şi la personalul propriu, propunându-şi să 
asigure condiţii optime de comunicare internă şi externă. 
Comunicarea în învăţământul actual nu mai este de multă 
vreme opţională, iar competitivitatea dintre unităţile de 
învăţământ generează oferte educaţionale diverse, formulate 
după toate legile marketingului.  

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

1. Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-
educativ, ca act de comunicare. 
2. Identificarea dinamicii şi tendinţelor de pe piaţa muncii şi 
corelarea acestora cu procesul instructiv educativ. 
3.Crearea unor strategii eficiente de relationare pe axa școală-
familie-comunitate. 
4.  Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţii de 
competiţie, examen, concurs etc. 
5. Realizarea unui plan de marketing și a strategiilor de 
promovare a școlii. 

Planificarea 
modulelor tematice 8 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor Prezentarea unui material de promovare a școlii 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Letiția Ana Morariu 
Prof. Aurica Rogobete 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
МЕНЕЏМЕНТ ПРОЈЕКАТА 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice de diferite specialităţi, care predau în 
limba română sau sârbă 

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 de ore 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 viaţă 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 Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Realizarea schiţei unui proiect. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Vera Jupunschi 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI 
PERSONAL 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice şi didactic auxiliare din învăţământul 
preuniversitar. 

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 

Curriculumul programului 

Competenţe 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 Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii 
tematicii  
Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu care 
va cuprinde teme practice 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Ing.IT Nina Dumbravă 
Coordonatorul 
programului Ing.IT Nina Dumbravă – CCD Timiş 

 Număr cursanţi 
planificaţi 40 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

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

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 

Cadre didactice si 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. 

Justificare 

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

Durata 24 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe 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 sustină un curs online utilizând platforma e-Learning a 
C.C.D. Timiș.  

Planificarea 
modulelor tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Proiectarea şi prezentarea unui curs online 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Formator e-learning Nina Dumbravă  

Coordonatorul 
programului Ing.IT Nina Dumbravă – CCD Timiş 

 Număr cursanţi 
planificaţi 40 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

ATELIER DIGITAL – MARKETING DIGITAL GOOGLE – 
platforma online gratuită pentru marketing digital și 

antreprenoriat cu ajutorul internetului 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 

Cadre didactice si 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 online la 
distanţă. 

Justificare 

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

Durata 24 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Să utilizeze instrumente specifice  e-Learning-ului – 
platforma gratuita online - Google (învăţământului 
electronic online  la distanţă); 

• Să  utilizeze intrumente digitale pentru dezvoltare in mediul 
online; 

• Să utilizeze website-uri, instrumente de marketing 
online, comunicare retele sociale, cuantificare trafic si 
analiza web, promovare prin motoarele de cautare, etc. 

Planificarea 
modulelor tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Teste de evaluare online  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Formator e-learning Nina Dumbravă  

Coordonatorul 
programului Ing.IT Nina Dumbravă – CCD Timiş 

 Număr cursanţi 
planificaţi 40 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

 INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR IT ÎN PROCESUL 
DIDACTIC 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
        Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, 
gimnazial și liceal care au cunoștințe medii de utilizare a 
calculatorului 

Justificare 

         Având în vedere tendințele actuale în dezvoltarea 
tehnologiilor IT, este imperios necesară integrarea acesteia în 
toate nivelurile sistemului educațional, atât în proiectarea 
didactică cât și în desfășurarea actului educațional. In acest 
scop, este ecesar ca educanzii să-și formeze abilități și să dețină 
competențe pentru utilizarea celor mai noi aplicații în domeniu. 
Competențele obținute prin participarea la curs duc la creșterea 
performanței în munca didactică, atât în ceea ce privește 
activitatea de formare a educaților, cât și în conceperea și 
elaborarea documentelor școlare. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

● Adaptarea la noile tendințe în domeniul TIC;  
● Utilizare TIC în acivitatea de proiectare didactică; 
● Utilizarea TIC în activitatea didactică; 
● Elaborarea facilă a documentelor școlare. 

Planificarea 
modulelor tematice 

1.Noțiuni informative despre dezvoltarea IT și modalitățile de 
integrare în procesul didactic; 
2. Proiectarea didactică utilizând aplicația Word; 
3.Evidența computerizată a grupei/clasei de elevi cu ajutorul 
aplicației Excel; 
4.Utilizarea aplicațiilor Paint, Word și Power Point în procesul 
de predare; 
5. Aplicații practice; 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor 

Evaluare: Prezentarea portofoliului propriu de către fiecare 
cursant 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Abrudan Zaraza  
Prof. Aurica Rogobete 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                 
 

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

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

www.ccd-timis.ro 
 

42 

 
ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului  MULTIMEDIA ÎN ȘCOALA MODERNĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

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 mdiul virtual. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

● Configurarea profilului unei școli pe platformele 
virtuale;  
● Utilizarea diferitelor softuri și platforme educaționale în 
activitatea didactică; 
● Proiectarea activităților didactice cu ajutorul mijloacelor 
multimedia. 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Rețele multimedia – Profesorii Inovativi PiL Network; 
2. Elemente multimedia interactive; 
3. Proiectarea activităților didactice cu ajutorul aplicațiilor 
multimedia 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor 

Evaluare: Prezentarea portofoliului propriu de către fiecare 
cursant 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Darius Mirea  

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

 CREAREA DE INSTRUMENTE MULTIMEDIA ÎN 
PREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 

         Tehnologia informațiilor a devenit extrem de accesibilă în 
epoca contemporană și elevii folosesc constant diferite 
instrumente de comunicare. Acestea pot fi folosite de elevi și 
pentru realizarea unor prezentări multimedia (filme 
documentare, prezentări Power Point animate etc. Profesorii 
trebuie să fie pegătiți să se adaptze tehnologic și să se mențină 
la standardele digitale impuse de societatea actuală. Prin acest 
program, tehnologia va deveni mai „prietenoasă” și îi va ajuta 
pe profesori să realizeze noi instrumente de învățare, mai ales în 
contextul unor proiecte care presupun documentare, cercetare și 
creație. 

Durata 40 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Utilizarea aplicațiilor specifice pentru editare (Paint 3D, 
Microsoft Publisher, Power Point, Prezi etc.);  

• Utilizarea aplicațiilor Web pentru navigare și documentare; 
• Prelucrarea informațiilor preluate din surse educaționale 

online și elaborarea de produse specifice; 
• Realizarea produselorde tip audio-video. 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Învățarea pe bază de proiecte; 
2. Folosirea aplicației Microsoft Publisher pentru elaborarea de 
produse specifice; 
3. Proiectarea activităților didactice cu ajutorul aplicațiilor 
multimeAnimație și efecte de mișcare în Power Point / Prezi 
4. Tehnici de editare a unei fotografii 
5. Realizarea unui film cu aplicația Windows Movie Maker 
6. Smartfonul și realizarea de materiale multimedia  

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - Iunie 2018  

Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor 

Evaluare: Prezentarea portofoliului propriu de către fiecare 
cursant 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Horațiu Suciu  

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 

Justificare 

Programul de formare „Managementul clasei de elevi” este 
necesar pentru cadrele didactice, în special pentru cele care nu 
au o mare experiență în activitatea educativă, în adaptarea 
acțiunii educative la specificul clasei, în soluționarea pertinentă 
a unor situații de criză și în a putea să evalueze avantajele și 
limitele unor decizii de intervenție în situații educaționale 
specifice. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competențe vizate 

1. Înțelegerea relației dintre managementul clasei, structura 
situațiilor de învățare și gradul de angajare al elevului în 
propria dezvoltare; 
2. Înțelegerea dimensiunilor managementului clasei de elevi 
3. Elaborarea și utilizarea instrumentelor de cercetare / 
cunoaștere a clasei de elevi 
4. Crearea cadrului necesar pentru ca clasa de elevi să formeze 
o echipă 
5. Elaborarea și alocarea de sarcini de lucru în activități 
individuale, în perechi, în grupuri 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Modalități de cunoaștere a colectivului de elevi 
2. Delimitări conceptuale: perspective de abordare 
3. Structura dimensională a managementului clasei 
4. Caracteristicile grupului școlar 
5. Omogenitate și eterogenitate în alcătuirea clasei de elevi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de evaluare 
a cursanților 

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

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. Gabriela Sîrbu  

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș 

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

Denumirea 
programului PRINCIPII ADLERIENE ÎN EDUCAREA COPIILOR 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

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 isi propune optimizarea activității școlare şi a 
dezvoltării copiilor/elevilor  prin dezvoltarea parteneriatului 
școală-părinți-comunitate prin optimizarea relației părinți-
copii, prin implicarea de catre cadrele didactice a părinților în 
înţelegerea copilului, discutarea şi exersarea principiilor 
adleriene de creştere a copiilor. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• cunoastere  si intelegere a principiilor de crestere a 
copiilor din perspectiva psihologiei adleriene 

• recunoastere a scopului caracteristic al 
comportamentului deviant la copil si de intampinare a 
nevoilor acestuia. 

• intelegere si explicare a greselilor in modul de 
abordare al copiilor               

• intelegere a comportamentul copiilor si scopul care sta 
in spatele unui astfel de comportament; profesorii isi 
vor putea ajuta copiii sa se schimbe si sa le castige 
cooperarea. 

Planificarea 
modulelor tematice 

Principii adleriene de crestere a copilului  
(34 conținuturi tematice) 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. psih. Jugariu Simona – Viorica 
Prof.psih. Nacov Natalia 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanţi (2 grupe)  
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului CONSILIEREA CARIEREI ELEVILOR 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

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 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

Urmare  a  parcurgerii  acestui  program  de  formare,  
cadrelele  didactice  participante isi vor dezvolta/ 
imbunatati competenţe: de a utiliza terminologia specifica 
consilierii in cariera, de a  utiliza si adapta metode si 
tehnici de consiliere a carierei in activitatile cu elevii, de a 
planifica si implementa activitati de consiliere a carierei 
elevilor. 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Introducere.Delimitari conceptuale.  
2. Metode si tehnici de consiliere in cariera a elevilor  
3. Consiliereul de cariera (abilitati, competente) 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. psih. Jugariu Simona – Viorica 
Prof.psih. Nacov Natalia 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți  (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ LA COPII 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

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 
Montessori, “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 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. psih. Jugariu Simona – Viorica 
Prof. psih. Nacov Natalia 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți  (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI MANAGEMENTUL 
PROPRIEI CARIERE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

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 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• planificare a propriei cariere,  
• utiliare\aplicare a  principiilor selfmanagementului in spatiul 

educational 
• competeneta emotionala,  
• capacitatea de autoanaliza si dezvoltare personala. 

Planificarea 
modulelor tematice 

1. Self management  
2. Managementul invatarii 
3. Competenta emotionala in self management 
4. Managementul sarcinilor didactico-educaţionale 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. psih. Jugariu Simona – Viorica 
Prof. psih. Nacov Natalia 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți  (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului COMUNICARE ȘI CONFLICT 

Criterii 
curriculare 

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

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 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

• Curentă: fişă de evaluare 

• Finală: Susţinerea unui proiect sau a unei teme din portofoliu. 

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. psih. Iasmina Nagy 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului LUCRUL ÎN ECHIPĂ 

Criterii 
curriculare 

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

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 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

• Curentă: fişă de evaluare 

• Finală: Susţinerea unui proiect sau a unei teme din portofoliu. 

Resurse 
umane 

Formatori implicați Prof. psih. Iasmina Nagy 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 
Denumirea 

programului 
GESTIONAREA CONFLICTELOR ÎN CLASĂ 

INTRODUCERE ÎN LSCI 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar  cu activitate 
didactică la clase/grupe în care se află înscriși copii/elevi ce 
întâmpină dificultăți de adaptare la cerințele colectivităților 
școlare. 

Justificare 

Pentru asigurarea unui proces înalt calitativ de învățare–
predare-evaluare în care principiul egalității de șanse este 
respectat, trebuie avut în vedere ca fiecare educabil să fie 
cooptat pentru a participa maximal la propria formare, 
dezvoltare, devenire. 

Durata 40 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Descrierea dificultăților de adaptare la cerințele 
colectivităților școlare 

• Înțelegerea ”crizei„ ca moment al învățării; 
• Identificarea ”cercului conflictelor” 
• Ințelegerea comportamentelor;             
• Managementul contingențelor; 
• Descrierea generală a metodei LSCI; 

Planificarea modulelor 
tematice 8 zile / 5 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Prezentarea unui portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

Prof. Mihaela Tomiță 
Prof. Daniela Hamzescu – CREI-CJRAE Timiş 
Prof. Ioana Dârjan 
Prof. Spria Bianu 
Prof. Veronica Fejes 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanţi (2 grupe)  
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ÎNAPOI LA CUPRINS 
Denumirea 

programului 
CURS DE FORMARE ÎN DOMENIUL SURDOCECITĂȚII / 

DEFICIENȚEI SENZORIALE MULTIPLE 

Criterii 
curriculare 

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

Justificare 

Scopul cursului este spriinirea 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 

Curriculumul programului 

Competenţe 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 
3. Mediul optim de învățare pentru copilul cu surdocecitate 
4. Comunicarea la copiii cu surdocecitate 
5. Managementul tulburării de comportament 
6. Orientare și mobilitate 
7. Planul de intervenție individualizat 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluarea se va va face pe baza prouselor elaborate în 
timpul cursului  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. psih. Gabriela Jianu 
Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanţi (2 grupe)  
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ÎNAPOI LA CUPRINS 
Denumirea 

programului 
GESTIONAREA EFICIENTĂ A CONFLICTELOR 

INTERPERSONALE 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul 
preuniversitar 

Justificare 

Gestionarea eficientă a conflictelor care pot apărea la locul de 
muncă între salariați, între profesori și elevi sau între elevi, 
reprezintă o prioritate pentru desfășurarea în bune condiții a 
procesului instructiv-educativ. Eliminarea unor fenomene 
repetitive care au ca rezultat izolarea unor elevi sau a unor 
persoanelor în cadrul colectivelor din cadrul școlii se poate 
realiza prin formarea cadrelor didactice în domeniul gestionării 
conflictelor, prin înțelegerea resorturilor interioare ce le 
determină și le întrețin. 

Durata 40 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Gestionarea conflictelor 
• Consilierea elevilor și părinților; 
• Utilizarea metodelor moderne de lucru în echipă 
• Dezvoltarea sintalității grupului.             

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Elemente de psihologie a copilului 
2. Disciplina și pedeapsa 
3. Modele de comunicare 
4. Dezvoltarea sintalității grupului 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluarea se va va face pe baza prouselor elaborate în 
timpul cursului  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Nicoleta Neculiță, prof. Nicoleta Claudia Galea  
Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanţi (2 grupe)  
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

МЕНЕЏМЕНТ КОНФЛИКАТА У РАЗРЕДУ 
MANAGEMENTUL CONFLICTЕLOR LA CLASĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau în limba sârbă. 

Justificare 

„Secretul şi farmecul vieţii noastre nu stau in lipsa 
unui conflict, ci în hotărârea şi priceperea noastră de a-l 
rezolva.” (Anton S. Makarenko).  

Având în vedere că, în şcoli, o parte remarcabilă 
din  timpul afectat problemelor specifice ale procesului 
educativ se consumă cu activităţi legate de diferite 
conflicte( identificare, studiu, negociere) se constată că 
abilitatea de abordare constructivă a conflictelor este din 
ce în ce mai importantă. Astăzi trebuie să acceptăm 
existenţa conflictului, să realizăm că încercarea de a -l 
elimina este o greşeală şi să aplicăm metode şi strategii de 
rezolvare a conflictelor. 

Durata 24 ore 

Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Identificarea  motivelor care pot genera conflictul 
• Cunoaşterea tipurilor şi a structurii conflictelor 
• Elaborarea strategiilor de prevenire şi rezolvare a 

diferitelor tipuri de conflicte. 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Conflictul. Delimitări conceptuale 
2. Cauzele conflictelor. Structura unui conflict 
3. Tipuri de conflicte 
4. Nivelurile conflictuale şi tipurile de reacţii la conflict 
5. Strategii de rezolvare şi gestionare a conflictelor. 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor 

Evaluarea  va consta în elaborarea unor strategii de 
rezolvare a unor situaţii conflictuale concrete 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Vera Jupunschi 
Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanţi (1 grupă) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                 
 

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

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

www.ccd-timis.ro 
 

55 

 
 

ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR 
EXTRACURRICULARE  

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 

Satisfacerea nevoilor de formare a cadrelor didactice în 
concordanță cu accentele impuse de reforma învatamântului 
românesc au evidentiat oportunitatea conceperii unor programe 
de formare continuă care să genereze responsabilizarea 
instituției școlii pentru utilizarea tuturor formelor de educație – 
inclusiv ale educației nonformale. Programul este util mai ales 
în condițiile introducerii săptămânii ”Să știm mai multe, să fim 
mai buni”. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

1. Proiectarea activităților extracurriculare. 
2. Aplicarea creativă a strategiilor și metodologiilor specifice 
domeniului. 
3. Procurarea și gestionarea resurselor 
4. Elaborarea de instrumente de evaluare în funcție de 
finalitatea activităților 
5. Munca în echipă 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Educația non formală 
2. Strategii educaționale centrate pe elev 
3. Managementul de grup 
4. Managementul evenimentelor publice 
5. Activitățile extracurriculare -forme de organizare, 

procedee și tehnici de lucru 
6.  Metode de evaluare 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

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

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Mariana Bândea, Prof. Codruța Brancu,  

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanţi (2 grupe)  
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

PROGRAM DE PREGĂTIRE A FACILITATORILOR / 
COORDONATORILOR PENTRU  

CONSILIILE ȘCOLARE ALE ELEVILOR 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar interesate să 
sprijine activitatea CȘE-urilor, coordonatori de proiecte și 
programe școlare și extrașcolare, consilieri educativi, profesori 
diriginți 

Justificare 

      Consiliul elevilor este o formă de organizare asociativă a 
elevilor, un factor important al democratizării școlii și a 
relațiilor profesor-elev. Facilitarea și coordonarea activității    
Consiliilor elevilor este un proces structurat, suportiv, complex. 
Din această perspectivă este oportună pregătirea unor cadre 
didactice ca facilitatori în procesul de manifestare asociativă a 
elevilor. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Înțelegerea modelului C.Ș.E. (procesul de candidatură, 
alegerile, transfer între generații, realizarea sarcinilor privind 
reprezentarea etc.) 

• Asimilarea de cunoștințe și abilități care să permită o 
gestionare eficientă a relației cu C.Ș.E. 

• Dezvoltarea capacității de facilitare / persoană suport 
pentru C.Ș.E. 

• Cunoașterea și exersarea unor metode specifice activității 
C.Ș.E.  

• Managementul proiectelor C.Ș.E. 

Planificarea modulelor 
tematice 

1.Consiliul Elevilor – structură reprezentativă a elevilor 
2.Metode de lucru / facilitare în activitățile specifice C.Ș.E. 
3.Managementul proiectelor în Consiliul elevilor 
4. Kit-ul profesorului suport / coordonator al C.Ș.E. 

Calendarul 
programului 

Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Observarea directă, analiza aplicațiilor, produse ale activităților 
de formare, portofoliu. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Vera Jupunschi, Prof. Valeria Pascotă 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanţi (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

CULTURA INFORMAȚIEI: LECTURA FUNCȚIONALĂ ÎN 
TRADIȚIONAL ȘI ON-LINE 

Criterii 
curriculare 

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

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. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 funcționalem atât în 
mod tradițional cât și on-line. 

Planificarea modulelor 
tematice 3 zile / 8 ore pe zi 

Calendarul 
programului 

Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor Fişe de evaluare, portofolii cu teme impuse. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Lect.univ.dr. Maria Micle – Univ. de Vest Timişoara 

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanţi (1 grupă)  
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului MUZICA - UNIVERS COMPLEX ! 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice de specialitate din domeniul vocaţional 
muzical. 

Justificare 

Acest program de formare vizează tehnici și metode 
moderne de predare a muzicii vocal-instrumentale precum 
și a studiilor teoretice. Acest curs urmăreşte abilitarea 
cadrelor didactice din domeniu şi este necesar deoarece nu 
există programe de formare specifice învățământului 
vocațional muzical. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Aplicarea unor metode moderne de predare a 
muzicii vocal-instrumentale precum și a studiilor 
teoretice; 

• Elaborarea etapelor de predare cu ajutorul acestor 
metode didactice; 

• Utilizarea de partituri și materiale specifice 
învățământului vocațional. 

Planificarea modulelor 
tematice 6 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului 

Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de colocviu 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. dr. Gabriela Ingrid Nicolaescu  
Prof. Sanda Cristina Moldovanu  

Coordonatorul 
programului Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanţi (1 grupă)  
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

MASTERCLASS DE CANTO TRADIȚIONAL ROMÂNESC. 
CURSURI DE PERFECȚIONARE VOCALĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Profesori ai claselor de canto tradițional 

Justificare 

Programul răspunde cerinţei profesorilor și al elevilor de la 
secția de canto tradițional de a se forma în vederea alinierii la 
exigenţele şcolii tradiționale de muzică românească (direcţii, 
valori, semantică), şi pentru a putea asigura elevilor pregătirea 
pentru evoluţii scenice de un înalt nivel artistic, cât şi pentru 
asimilarea de repertorii variate ca stil şi tehnici.  
Programul este desfășurat în parteneriat cu Școala Populară de 
Artă Timișoara 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Identificarea de caracteristici stilistice ale imaginilor 
sonore (ornamentale, armonice), continuând cu tehnica 
specifică şi până la ce sferă sonoră permite stilul 
respectiv; 

• Definirea stilului unui interpret cu o evoluţie și prezență 
scenică convingătoare; 

• Competenţe pshihopedagogice şi fiziologice în 
interpretarea cântecului popular românesc, local și 
național. 

• Probleme concrete de atenţie  şi memorare, interpretare 
și alegerea repertoriului  

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Seminarii urmate de lecţii demonstrative 
2. Discuţii pe baza audiţiilor 
3. Evaluare 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluare finală: Concerte şi audiţii finale care vor 
demonstra eficienţa cursului. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Ana Păcătiuș, Interpret Carmen Popovici-Dumbravă  

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanţi (2 grupe)  
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

MASTERCLASS DE CANTO CLASIC.  
CURSURI DE PERFECȚIONARE VOCALĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Profesori ai claselor de canto clasic 

Justificare 

Programul răspunde cerinţei profesorilor și al elevilor de la 
secția de canto clasic de a se forma în vederea alinierii la 
exigenţele unei interpretări de calitate (direcţii, valori, 
semantică), şi pentru a putea asigura elevilor pregătirea pentru 
evoluţii scenice de un înalt nivel artistic, cât şi pentru asimilarea 
de repertorii variate ca stil şi tehnici. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Identificarea de caracteristici stilistice ale 
imaginilor sonore (ornamentale, armonice); 

• Tehnica specifică şi până la ce sferă sonoră 
permite stilul respectiv; 

• Definirea stilului unui interpret cu o evoluţie și 
prezență scenică convingătoare 

• Competenţe pshihopedagogice şi fiziologice în 
interpretarea vocală. 

• Probleme concrete de atenţie  şi memorare, interpretare 
și alegerea repertoriului  

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Seminarii urmate de lecţii demonstrative 
2. Discuţii pe baza audiţiilor 
3. Evaluare 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluare finală: Concerte şi audiţii finale care vor 
demonstra eficienţa cursului. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Mezzo-soprana Aura Twarovska  

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă)  
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

MASTERCLASS DE PIAN.  
CURSURI DE PERFECȚIONARE INSTRUMENTALĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Profesori ai claselor de pian 

Justificare 

Programul răspunde cerinţei profesorilor de muzică de a se 
forma în vederea alinierii la exigenţele şcolii instrumentale 
europene (direcţii, valori, semantică) şi pentru a putea asigura 
elevilor pregătirea pentru evoluţii scenice de un înalt nivel 
artistic şi pentru asimilarea de repertorii variate ca stil şi tehnici 
instrumentale. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Identificarea de caracteristici stilistice ale 
imaginilor sonore (ornamentale, armonice), 
continuând cu tehnica specifică şi până la ce sferă 
sonoră permite stilul respectiv; 

• Definirea stilului unui interpret cu evoluţie scenică 
convingătoare (agogică, touchee, paleta de 
sonorităţi) 

• Direcţii estetice actuale în interpretarea pianistică 
• Competenţe pshihopedagogice şi fiziologice: -

probleme concrete de atenţie  şi memorare,  
însuşirea tehnicilor de relaxare, gimnastica 
instrumentală,  educaţie alternativă 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Seminarii urmate de lecţii demonstrative 
2. Discuţii pe baza audiţiilor 
3. Evaluare 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluare finală: Concerte şi audiţii finale care vor 
demonstra eficienţa cursului. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

Prof. univ. dr.Maria Bodo – Facultatea de Muzică 
Timişoara  
Conf. univ. dr. Sorin Dogariu – Facultatea de Muzică 
Timişoara 
Conf.univ.dr. Manuela Iana Mihăilescu – Facultatea de 
Muzică Timişoara 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

MASTERCLASS DE VIOARĂ.  
CURSURI DE PERFECȚIONARE INSTRUMENTALĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Profesori ai claselor de vioară 

Justificare 

Programul răspunde cerinţei profesorilor de muzică de a se 
forma în vederea alinierii la exigenţele şcolii instrumentale 
europene (direcţii, valori, semantică) şi pentru a putea asigura 
elevilor pregătirea pentru evoluţii scenice de un înalt nivel 
artistic şi pentru asimilarea de repertorii variate ca stil şi tehnici 
instrumentale. 

Durata 32 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Identificarea de caracteristici stilistice ale 
imaginilor sonore (ornamentale, armonice), 
continuând cu tehnica specifică şi până la ce sferă 
sonoră permite stilul respectiv; 

• Definirea stilului unui interpret cu evoluţie scenică 
convingătoare (agogică, touchee, paleta de 
sonorităţi) 

• Direcţii estetice actuale în interpretarea pianistică 
• Competenţe pshihopedagogice şi fiziologice: -

probleme concrete de atenţie  şi memorare,  
însuşirea tehnicilor de relaxare, gimnastica 
instrumentală,  educaţie alternativă 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Seminarii urmate de lecţii demonstrative 
2. Discuţii pe baza audiţiilor 
3. Evaluare 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluare finală: Concerte şi audiţii finale care vor 
demonstra eficienţa cursului. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Florin Paul - Concertmaestru al NDR Orchestra Radio din 
Hamburg - Germania 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

MASTERCLASS DE INSTRUMENTE  
DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE.  

CURSURI DE PERFECȚIONARE INSTRUMENTALĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice de specialitate din domeniul vocaţional 
muzical, profesori de instrumente de suflat şi percuţie  

Justificare 

Programul răspunde cerinţei profesorilor de muzică de a se forma în 
vederea alinierii la exigenţele şcolii instrumentale europene (direcţii, 
valori, tehnică, interpretare, dinamică și agogică, semantică) şi pentru 
a putea asigura elevilor pregătirea pentru evoluţii scenice de un înalt 
nivel artistic, pentru asimilarea de repertorii variate ca stil şi tehnici 
instrumentale. 
Masterclass-urile vor fi efectuate pe secţiuni şi categorii de 
instrumente şi pe grupuri şi vor urmări realizarea unui înalt nivel al 
problematicilor tehnico-instrumentale, precum şi cele de interpretare a 
unor lucrări muzicale de anvergură. 

Durata 24 ore 
Curriculumul programului 

Competenţe vizate 

• Identificarea de caracteristici stilistice ale imaginilor sonore 
(ornamentale, armonice), continuând cu tehnica specifică şi până 
la ce sferă sonoră permite stilul respectiv; 

• Definirea stilului unui interpret cu evoluţie scenică convingătoare 
(agogică, dinamică, paleta de sonorităţi) 

• Identificarea direcţiilor estetice actuale în interpretarea 
instrumentală 

• Dezvoltarea competenţelor pshihopedagogice şi fiziologice: 
probleme concrete de atenţie  şi memorare,  însuşirea tehnicilor de 
relaxare, gimnastica instrumentală,  citirea de partituri, educaţie 
alternativă 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Seminarii urmate de lecţii demonstrative la instrumente din 
lemn 

2. Seminarii urmate de lecţii demonstrative la instrumente din 
alamă 

3. Seminarii urmate de lecţii demonstrative la instrumente de 
percuție 

4. Discuţii pe baza audiţiilor 
Calendarul 

programului Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Evaluare finală: Concerte şi audiţii finale care vor 
demonstra eficienţa cursului. 

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi 

Prof. univ. Sergiu Carstea – Facultatea de Muzică Timişoara 
Lect. univ. dr. Hărșian Cosmin – Facultatea de Muzică 
Timişoara 
Prof. Ștefan Mureșan 
Carl W. Agachi- Şcoala de muzică - Munchen, Germania 

Coordonatorul 
programului Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 25 cursanți (1 grupă) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

ORGANIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR  CU 
AJUTORUL APLICAȚIEI  INFORMATICE EDUSAL  

– STATE DE PERSONAL 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

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 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Anca Beschiu 
Prof, Duiuleasa Simona – Elena  

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți  (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

ORGANIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR  CU 
AJUTORUL APLICAȚIEI  INFORMATICE EDUSAL  

– STATE DE PLATĂ 

Criterii 
curriculare 

Public ţintă vizat Personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

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 
Curriculumul programului 

Competenţe 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 intocmirea statelor de 
plată 

3. Fluxuri de lucru pentru generarea declarațiilor 
fiscale, stat avans concedii de odihna, fișiere banci 
(aplicații practice) 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Anca Beschiu 
Prof, Duiuleasa Simona – Elena  

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți  (2 grupe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                 
 

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

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

www.ccd-timis.ro 
 

66 

 
 

ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului 

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

Criterii 
curriculare 

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

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 
Curriculumul programului 

Competenţe 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, reinnoire 
certificat digital 

3. Administrarea contului, editare șabloane 
4. Inițiere cumpărare directă din catalogul online 

 Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de portofoliu 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - Mai  2018 

Modalităţi de 
evaluare a 
cursanţilor 

Evaluare continuă: observarea curentă 
Evaluare finală pe bază de portofoliu  

Resurse 
umane 

Formatori implicaţi Prof. Anca Beschiu 
Prof. Simona Duiuleasa 

Coordonatorul 
programului Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș 

 Număr cursanţi 
planificaţi 50 cursanți  (2 grupe) 
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ÎNAPOI LA CUPRINS 

Denumirea 
programului ELEMENTE DE DIDACTICĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

Criterii 
curriculare 

Public țintă vizat Cadre didactice necalificate care predau în învățământul 
primar 

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. 
Un astfel de program este menit să ofere inspectorilor de 
specialitate cadrul necesar pentru îndeplinirea rolului de 
îndrumător al cadrelor didactice, completând, astfel, pe acela de 
control. Toate aceste demersuri urmăresc dezvoltarea profilului 
de formare a elevului din ciclul primar. 

Durata 16 ore 

Curriculumul programului 

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 4 zile / 4 ore pe zi 

Calendarul 
programului Octombrie 2017 - August 2018 

Modalități de 
evaluare a cursanților Prezentarea unui portofoliu  
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Resurse 
umane 

Formatori implicați 

• Prof. Ioan FRANȚ - Inspector școlar pentru 
învățământ primar la ISJ Timiș 

• Prof. Anca SIMERIA - Inspector școlar 
pentru învățământ primar la ISJ Timiș 

• Prof. Dana VISU -  Colegiul Național 
Bănățean, metodist ISJ și formator 

• Prof. Delia FLORESCU - Colegiul Național 
Bănățean, metodist ISJ și formator 

Coordonatorul 
programului Prof. dr. Daniela-Maria HOJDA – CCD Timiș 

 Număr cursanți 
planificați 

43 cursanți (2 grupe) 
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	 Identificarea posibilităților de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție în unitățile școlare.
	 Elaborarea unei strategii de prevenire a faptelor de corupție în unitățile școlare.
	 Proiectarea și planificarea unor acțiuni de educație anticorupție la nivelul unității școlare.
	 Elaborarea și aplicarea unor proceduri specifice pentru prevenirea corupției 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
	6 zile / 4 ore pe zi
	6 teme
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 – Iunie 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea curentă
	Evaluare finală pe bază de portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Călin Diaconescu, Prof. Alina Melnic
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	PROGRAM DE  PREGĂTIRE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ÎN VEDEREA SUSȚINERII  EXAMENULUI DE DEFINITIVARE / TITULARIZARE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Educatoare/ institutori/ profesori pentru învăţământul preşcolar
	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.N. cf. Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015.
	Durata
	40 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe 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
	5 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 – Iunie 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea comportamentului de învăţare, probe orale, probe scrise, probe practice
	Evaluare finală pe bază de portofoliu
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Maria Vărgatu,  Prof. Elena Jebelean, Prof. Monica Gabor, Prof. Zlatica Neamț, prof. Florentana Cata Vărgatu
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	PROGRAM DE  PREGĂTIRE  PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN VEDEREA SUSȚINERII  EXAMENULUI DE DEFINITIVARE / TITULARIZARE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Învățători/ institutori/ profesori pentru învăţământul primar
	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.N. cf. Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015.
	Durata
	40 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe 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
	5 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 – Iunie 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea comportamentului de învăţare, probe orale, probe scrise, probe practice
	Evaluare finală pe bază de portofoliu
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Maria Vărgatu, Prof. Elena Jebelean, Prof. Monica Gabor, Prof. Zlatica Neamț, prof. Florentana Cata Vărgatu
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	ELEMENTE DE PEDAGOGIE - SUPORT  ÎN ELABORAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL AL   PROFESORILOR DEBUTANȚI /SUPLINITORI PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE/ TITULARIZARE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Profesori stagiari /suplinitori de diverse specializări
	Justificare
	Acest program vine în sprijinul pregătirii teoretice și practice a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, liceal. Recomandat de M.E.N. cf. Adreselor nr. 52/26.02.2013 și 1023/08.08.2015.
	Durata
	40 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe 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
	5 zile / 8 ore pe zi
	18 teme, conform Programei de pedagogie pentru definitivare / titularizare
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 – Iunie 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea comportamentului de învăţare, probe orale, probe scrise, probe practice
	Evaluare finală pe bază de portofoliu
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Maria Vărgatu, Prof. Zlatica Neamț
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	BANCA DE DATE A FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – FORMARE UTILIZATORI DE APLICAȚIE CONCRET
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Profesori metodiști, informaticieni ISJ/CCD, responsabilii cu formarea continuă din unitățile școlare
	Justificare
	Acest program este menit să asigure sustenabilitatea proiectului POSDRU „Banca de date națională a formării contiue a personalului didactic din învățământul preuniversitar”, ID 63931, al cărui beneficiar este Ministerul Educației și Cercetării Științifice
	Recomandat prin Adresa MENCȘ nr. 42299/19.09.2016
	Durata
	16 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Operare cu baze de date informatice
	 Utilizarea aplicației CONCRET pentru gestionarea formării continue (creditele profesionale transferabile) a cadrelor didactice
	Planificarea modulelor tematice
	4 zile / 4 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 – Iunie 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluarea va consta în probe practice de utilizare a aplicației CONCRET
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Ing. IT Nina Dumbravă
	Coordonatorul programului
	Ing. IT Nina Dumbravă – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	enumirea programului
	MANAGEMENT ȘI CONSILIERE PENTRU 
	CARIERA DIDACTICĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Profesori metodiști, responsabilii cu formarea continuă din unitățile școlare
	Justificare
	Acest program este menit să asigure sustenabilitatea proiectului POSDRU „Banca de date națională a formării contiue a personalului didactic din învățământul preuniversitar”, ID 63931, al cărui beneficiar este Ministerul Educației și Cercetării Științifice
	Recomandat prin Adresa MENCȘ nr. 42299/19.09.2016
	Durata
	12 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Analizarea diferitelor modele de management și consiliere a carierei
	 Utilizarea diferitelor metode de consiliere a carierei didactice
	Planificarea modulelor tematice
	3 zile / 4 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2016 – Iunie 2017
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare va consta în prezentarea unui plan de dezvoltare pentru cariera didactică
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Ramona Vasiescu
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE DE EVALUARE A ÎNVĂȚĂRII PRIN EXAMENE NAȚIONALE, LA DISCIPLINELE DIN PROGRAMELE DE EXAMENE NAȚIONALE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Profesori de discipline din programele de examene naționale
	Justificare
	Având în vedere necesitatea formării și profesionalizării unui corp național de evaluatori pentru examenele naționale, precum și una dintre țintele strategice stabilite de MENCȘ 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 MENCȘ nr. 42299/19.09.2016
	Durata
	16 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe 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 
	•Abordarea într-o viziune integrativă a procesului evaluării cu celelalte componente ale procesului de învățare, respectiv predare-învățare
	•Aplicarea principiilor deontologice ale evaluării didactice în contextul examenelor naționale ale elevilor
	Planificarea modulelor tematice
	Evaluarea: concepte fundamentale, scop, funcții, strategii, tipuri; Standarde educaționale – standarde de performanță pentru elevi; Relația dintre programa școlară și programele pentru examenele naționale; Proiectarea testului docimologic; Elaborarea și aplicarea baremului de corectare și notare; Principii ale deontologiei evaluării didactice;
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 – Iunie 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluarea va consta în prezentarea unui plan de dezvoltare pentru cariera didactică
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	prof. Bogdan Graore, prof. Ramona Roman, prof. Noemi Neamțu, prof. Angelica Subin, prof. Rodica Beicu, prof.  Kiss Francisc, prof. Valentina Urechiatu, prof. Alexandru Gyuris, prof. Cristian Vlad, prof. Simona Sîrbu, prof. Cerasela Lascu
	Coordonatorii programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi 
	100 cursanți (4 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	DIDACTICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Cadre didactice care predau limba și literatura română
	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 limbii și literaturii române.
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	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
	4 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Prezentarea unui portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Corina Costea, Prof. Bogdan Graore, 
	Prof. Ramona Roman
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	DIDACTICA PREDĂRII LIMBILOR MODERNE
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Cadre didactice care predau limbi moderne (engleză, franceză, germană)
	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 limbilor moderne.
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	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
	4 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Prezentarea unui portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Ramona Faur – ISJ Timiș
	Prof. Andreea Muntean
	Prof. Silvia Piscuc
	Prof. Ozana Crăciunaș – ISJ Timiș
	Prof. Viorica Roşu – ISJ Timiș
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	DIDACTICA PREDĂRII MATEMATICII
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Cadre didactice care predau matematică
	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
	Curriculumul programului
	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
	4 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Prezentarea unui portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Zeno Blajovan – ISJ Timiș
	Prof. Elena Boldea Petria – ISJ Timiș
	Prof. Cerasela Bociu
	Prof. Cristina Jiroveanu
	Prof. Noemi Neamțu
	Coordonatorul
	programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	DIDACTICA PREDĂRII ȘTIINȚELOR NATURII
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Cadre didactice care predau fizică, chimie, biologie
	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 științelor naturii.
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	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
	4 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Prezentarea unui portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Monica Seviciu – ISJ Timiș
	Prof. Angela Putnic – ISJ Timiș
	Prof. Rodica Beicu
	Prof. Cosmina Preda
	Prof. Vâlcu Micu Mariana.
	Prof. Gaiță Adriana
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	DIDACTICA PREDĂRII ȘTIINȚELOR UMANE
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Cadre didactice care predau istorie și geografie
	Justificare
	Pentru asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, trebuie avută în vedere realizarea interacţiunii dintre elementele de structură ale procesului de învăţământ, aplicarea noului curriculum, organizarea procesului didactic, proiectarea didactică, elaborarea strategiilor didactice, organizarea colectivului de elevi şi evaluarea ştiinţifică a elevilor în domeniul predării științelor umane.
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	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
	4 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Prezentarea unui portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Alexandru Gyuris
	Prof. Sorin Ionescu
	Prof. Kiss Francisc – ISJ Timiș
	Prof. Valentina Urechiatu
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	PROIECTAREA CURRICULARĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (GIMNAZIU) DIN PERSPECTIVA NOII PROGRAME ȘCOLARE
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Cadre didactice care preda limba și literatura română la ciclul gimnazial
	Justificare
	Adoptarea unei noi programe la disciplina „Limba și literatura română” la gimnaziu impune regândirea demersului de proiectare curriculară și adaptarea acestuia la noile cerințe.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competențe vizate
	 Proiectarea situațiilor de învățare în conformitate cu cerințele noii programe școlare la „Limba și literatura română” pentru gimnaziu
	 Adaptarea proiectului curricular la specificul clasei
	 Utilizarea creativă a diferitelor resurse educaționale în proiectarea demersului didactic 
	 Valorificarea specificului disciplinei „Limba și literatura română” pentru formarea de atitudini și valori morale și culturale
	Planificarea modulelor tematice
	4 zile / 6 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Evaluarea finală a cursanților se va realiza pe baza produselor elaborate în timpul cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Daniela Hojda
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda - CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	25 cursanţi (1 grupă) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	PREDAREA CREATIVĂ A DISCIPLINELOR DE 
	ȘTIINȚE ALE NATURII
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Cadre didactice care preda discipline de științe ale naturii la ciclul preșcolar, primar și gimnazial
	Justificare
	Caracterul experimental al științelor naturii face ca aceste discipline să nu poată fi învățate și evaluate fără să facem apel la experimente. Programul de formare își propune să pună la dispoziția cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial un set de experiențe care să poată fi utilizate la disciplinele de științe ale naturii, fără a implica un instrumentar costisitor, precum și dezvoltarea competențelor cu ajutorul cărora să stimuleze creativitatea elevilor și interesul lor pentru știință.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competențe vizate
	1. Proiectarea și organizarea activităților experimentale la disciplina științe ale naturii
	2. Capacitatea de a utiliza diferite instrumente în realizarea de experimente științifice cu scop educativ
	3. Dezvoltarea creativității în realizarea de experimente științifice cu scop educative
	4. Utilizarea competențelor digitale în simularea unor experimente științifice       
	Planificarea modulelor tematice
	1. Metoda experimentului
	2. Proiectarea activităților experimentale științifice
	3. Exemple de experimente simple, ce pot fi realizate la disciplinele de științe ale naturii.
	4. Simularea unor experimente științifice cu ajutorul calculatorului
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Evaluarea finală a cursanților se va realiza pe baza produselor elaborate în timpul cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Dana Elena Tipei 
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	50 cursanţi (2 grupe) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	JOCUL DIDACTIC CENTRAT PE COMPETENȚE CURRICULARE
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
	Justificare
	          Încorporate în activitatea didactică, elementele de joc imprimă procesului de predare – învățare un caracter mai viu și mai atrăgător, generând o stare de bună dispoziție, de veselie și de bucurie, de divertisment și de destindere, ceea ce previne apariția monotoniei, a plictiselii, a oboselii. Jocul este considerat o modalitate de educație care are ca scop dezvoltarea activității mintale, a celei senzoriale, manuale, a exprimării plastice, ritmice, verbale, grafice etc., având un mare potențial educativ.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competențe vizate
	1. Corelarea utilizării metodei jocului didactic cu obiectivele specifice și cu competențele vizate de demersul didactic
	2. Aplicarea și adaptarea metodei jocului didactic la diferite situații de învățare, atât în cadrul educației formale cât și nonformale
	3. Capacitatea de a stimula gândirea critică și creativitatea elevilor
	Planificarea modulelor tematice
	1. Metoda jocului didactic – prezentare generală
	2. Centrarea activităților educative pe formarea și dezvoltarea de competențe
	3. Utilizarea jocului didactic în funcție de particularitățile clasei de elevi
	4. Jocul de rol
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Evaluarea finală a cursanților se va realiza pe baza produselor elaborate în timpul cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Aura Codruța Danielescu
	Prof. Ioana Snejana Vîtu 
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	50 cursanţi (2 grupe) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	EDUCAȚIE PENTRU PATRIMONIU
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
	Justificare
	În decembrie 2008 a fost semnat un Protocol de colaborare între Ministerul Educației și Ministerul Culturii și Cultelor, având ca obiect: „colaborarea … în vederea formării atitudinilor civice de respectare și protejare a patrimoniului cultural național și universal în rândul elevilor din învățământul preuniversitar și a promovării identității culturale naționale, a diversității culturale, a toleranței și non-discriminării”. Același protocol prevede elaborarea unei programe cu tema „Educație pentru patrimoniu”, organizarea de activități educative extrașcolare în domeniul educației ce vizează patrimoniul cultural național și universal, cursuri de formare pentru cadrele didactice. 
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competențe vizate
	1. Conștientizarea importanței patrimoniului cultural pentru păstrarea identității naționale și europene;
	2. Integrarea noțiunilor despre patrimoniu la diferite discipline; utilizarea de metode specifice educației pentru patrimoniu
	3. Realizarea de proiecte extracurriculare privind educația pentru patrimoniu
	4. Realizarea de parteneriate eficiente cu muzee sau alte instituții de cultură în desfășurarea de proiecte privind patrimoniul cultural
	Planificarea modulelor tematice
	1.   Noțiuni generale privind patrimoniul cultural
	2.   Metode de integrare a patrimoniului în educația formală și nonformală
	3. Proiecte și parteneriate în domeniul educației pentru patrimoniu
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Evaluarea finală a cursanților se va realiza pe baza produselor elaborate în timpul cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș 
	Prof. Horațiu Suciu 
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	50 cursanţi (2 grupe) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	DEMOCRAȚIE ȘI TOTALITARISM ÎN SECOLUL XX. DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXT ISTORIC
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Profesori de istorie, științe socio-umane și profesori diriginți.
	Justificare
	Secolul XX a reprezentat din punct de vedere istoric perioada care a dat naștere unor ideologii totalitare – precum fascismul și comunismul, și unor imense tragedii mondiale, cum a fost Al Doilea Război Mondial sau Holocaustul.
	Lecțiile istoriei pot fi utile, atât pentru profesorii de specialitate cât și în cadrul orelor de dirigenție, în fundamentarea valorilor și principiilor democratice, în conștientizarea pericolelor pe care le ridică extremismul, ajutând elevii să-și formeze și dezvolte competențele civice și gândirea critică, necesare într-o societate democratică.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competențe vizate
	1. Capacitatea de a identifica, explica și pune în valoare principiile democratice;
	2. Capacitatea de a identifica și evidenția caracterul periculos al atitudinilor extremiste
	3. Capacitatea de a utiliza metode inovative și creative de educație pentru drepturile omului și educației pentru democrație
	4. Capacitatea de a analiza și evalua în mod critic politici, acțiuni și personalități din perioada regimurilor totalitare
	Planificarea modulelor tematice
	1.   Valorile fundamentale ale democrației și ale ideologiilor totalitare / prezentarea regimurilor democratice și totalitare în context istoric
	2.   Drepturi ale omului ce au fost încălcate în regimurile fasciste sau comuniste
	3. Probleme etice, în context istoric și în contemporaneitate
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Evaluarea finală a cursanților se va realiza pe baza produselor elaborate în timpul cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș 
	Prof. Horațiu Suciu
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	50 cursanţi (2 grupe) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
	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
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competențe 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 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Evaluarea finală a cursanților se va realiza pe baza produselor elaborate în timpul cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Călin Diaconescu
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	25 cursanţi (1 grupă) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	EDUCAȚIA ÎN SPIRITUL DEZVOLTĂRII DURABILE
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
	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 astfel de activităţi şi proiecte.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competențe 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 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Evaluarea finală a cursanților se va realiza pe baza produselor elaborate în timpul cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Simona Duiuleasa
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa - CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	25 cursanţi (1 grupă) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	EDUCAŢIA PENTRU MEDIA
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice din învățământul oreuniversitar
	Justificare
	Educaţia pentru media reprezintă una din recomandările Uniunii Europene pentru atingerea unor obiective legate atât de creșterea nivelului de alfabetizare funcțională, cât și de dezvoltarea competențelor civice și interculturale.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Capacitatea de a identifica și de explica principalele provocări pe care le ridică evoluția mass-media în perioada contemporană.
	 Capacitatea de a se raporta critic la mesajele transmise prin mass-media și de a rezista la manipulare.
	 Capacitatea de a organiza activitatea jurnalistică a elevilor, în vederea realizării unei reviste școlare.
	 Capacitatea de a se vedea pe sine, ca şi pe elevi, ca membri activi ai comunităţii locale, naţionale şi globale și de a se implica activ în problemele comunității.       
	Planificarea modulelor tematice
	1. Noţiuni fundamentale despre mass-media. Definiție, tipologie, funcții.
	2. Obiectivele educației pentru media. Elevul în calitate de consumator și de producător de mesaje media
	3. Utilizarea unor materiale media în activitatea didactică.
	4. Elemente privind realizarea unei reviste școlare.
	5. Noi provocări ale secolului XXI. Noile media – rețelele de socializare
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Proiecte realizate în timpul activităţilor practice
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Călin Diaconescu, prof. Daniela Hojda, prof. Dana Elena Tipei
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiş
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	PROJECT CITIZEN – FUNDAMENTELE METODEI
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice care predau cultură civică la gimnaziu
	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, prin aplicarea metodei Project Citizen.
	Durata
	32 ore
	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 culturii civice.  
	Planificarea modulelor tematice
	4 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Februarie 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluarea cursanţilor se va realiza pe baza produselor elaborate în timpul cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Dr. Călin Rus, Prof. Călin Diaconescu
	Prof. Miodrag Ciurușchin, Oana Bajka
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE
	A STAGIILOR DE PRACTICĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice de specialitate din învățământul profesional și tehnic
	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
	32 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe 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
	8 zile / 4 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Observare curentă, portofoliu
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	prof. Valeria Pașcotă 
	prof. Miriana Iancovici Wolf 
	prof. Alina Melnic 
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII INSTITUȚIONALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Directori, directori adjuncți, membri în Consiliile de administrație, cadre didactice din învățământul profesional și tehnic
	Justificare
	Din perspectiva planificării strategice, scopul Planului de Acțiune al Școlii este de a corela oferta învățământului profesional și tehnic cu nevoile locale de dezvoltare socio-economică. Cursul vine în sprijinul managerilor școlari și a cadrelor didactice care doresc să-și îmbunătățească competențele necesare elaborării documentului strategic de dezvoltare instituțională
	Durata
	40 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	● elaborarea unei modalităţi de lucru la nivelul şcolii privindplanificarea acţiunilor /dezvoltării;
	● colectarea şi analizarea datelor şi informaţiilor suport necesare;
	● planificarea proceselor de consultare cu factorii cheie interesaţi;
	● analizarea mediului intern și extern al organizației școlare și elaborarea generativă a PAS pe baza PLAI și PRAI;
	● formularea concluziilor şi analizarea opţiunilor strategice existente pentru a asigura eficacitatea şi o poziţie durabilă pe piaţă;
	● formularea obiectivelor, stabilirea ţintelor şi a termenelor;
	● stabilirea acţiunilor ce pot duce la depăşirea problemelor şi atingerea obiectivelor; stabilirea activităţilor prin care se va realiza monitorizarea şi evaluarea generală în lumina rezultatelor obţinute;
	Planificarea modulelor tematice
	8 zile / 5 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Proiectele realizate de cursanți
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	prof. Aurica Rogobete
	prof. Alina Melnic 
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	SPRIJIN  PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢÂMÂNT ÎN VEDEREA PREGĂTIRII ACTIVITĂŢILOR DE  EVALUARE EXTERNĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Directori şi membrii CEAC din unitățile de învățământ preuniversitar
	Justificare
	Agenţia Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preunivesitar 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
	Curriculumul programului
	Competenţe 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
	 utlizarea instrumentelor de evaluare a calității în educație
	Planificarea modulelor tematice
	3 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea curentă
	Evaluare finală pe bază de portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Aghiciuc Monica, Prof. Maria Vărgatu,
	Prof. Alina Melnic
	Coordonatorul programului
	Prof.  Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanţi  (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	AUDITUL RESURSELOR UMANE 
	    Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Directori, directori adjuncţi, membri ai Consiliilor de administrație, cadre didactice auxiliare care au atribuții în domeniul resurselor umane
	Justificare
	Auditul resurselor umane reprezintă o funcție de bază a managementuluie ducațional, 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 aprobate prin OMFP 946/2005, precum și cu celelalte reglementări legislative în vigoare.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Organizarea muncii specifice: organigramă, regulament intern, stat de personal, stat de funcţii.
	 Recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane.
	 Utilizarea eficientă a resurselor umane.
	 Elaborarea procedurilor de lucru.
	 Delegarea de competenţe.
	Planificarea modulelor tematice
	3 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. dr. ec. Ana Crăsneanu - auditor expert contabil
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	MANAGEMENTUL FINANȚĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
	ÎN PROCESUL DE DESCENTRALIZARE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Directori, directori adjuncți, membri ai Consiliilor de administrație
	Justificare
	Noua Lege a 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 abilitați să le utilizeze.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Analizarea costurilor educaționale și a implicațiilor diferitelor structuri de cost.
	 Elaborarea procedurilor îmbunătățite și raționalizate decontrol 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
	3 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. dr. ec. Ana Crăsneanu - auditor expert contabil
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI PUBLIC
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Personal didactic şi didactic-auxiliar din învăţământul preuniversitar.
	Justificare
	Cursul urmărește adaptarea metodelor şi tehnicilor de lucru la standardele de control intern managerial aprobate prin OMFP 946/2005, precum și la celelalte reglementări legislative în vigoare.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Organizarea gestiunilor.
	 Recrutarea, selecţia şi angajarea gestionarilor.
	 Elaborarea procedurilor de lucru privind gestiunea patrimoniului
	 Întocmirea documentelor specifice referitoare la gestiunea patrimoniului
	Planificarea modulelor tematice
	3 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Portofoliu conţinând studii de caz; Test grilă
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. dr. ec. Ana Crăsneanu - auditor expert contabil
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Directori și directori adjuncți, cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar
	Justificare
	        Managementul resurselor umane este activitatea de management răspunzătoare de toate deciziile și acțiunile care afectează relația dintre o instituție și angajații săi. Unitățile de învățământ se confruntă tot mai des cu probleme legate de evoluția legislației în domeniul muncii, de utilizarea REVISAL, de selecția și angajarea personalului în echipe de proiect, etc.
	        Acest program de formare vine să clarifice unele dintre aceste probleme, atât în beneficiul cadrelor didactice și didactice auxilaire, cât și al unităților școlare din care fac parte.
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Planificarea activității proprii în funcție de sarcinile primite
	 Corelarea într-o manieră integrată a politicilor și sistemelor privind resursele umane cu misiunea și strategia unității de învățământ preuniversitar
	 Realizarea unui plan de dezvoltare profesională propriu și pentru instituție 
	 Competențe privind recrutarea, selecția, angajarea și recrutarea personalului
	 Realizarea și gestionarea unor documente specifice managementului resurselor umane
	 Dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase
	 Îmbunătățirea competențelor de comunicare și lucru în echipă
	Planificarea modulelor tematice
	8 zile / 4 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Prezentarea unui plan de dezvoltare profesională
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Letiția Ana Morariu
	Prof. Aurica Rogobete
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	NOI ABORDĂRI DE MARKETING 
	PE PIAȚA EDUCAȚIONALĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Directori și directori adjuncți, cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar
	Justificare
	       Strategia de comunicare şi relaţii publice a unităţii de învăţământ, ce implică acţiuni coerente de creare de imagine, integrând elemente de cultură organizaţională, este o certă necesitate a vremurilor noastre. Într-o situaţie ideală, şcoala se raportează în permanenţă la comunitatea locală, la elevi şi părinţi, precum şi la personalul propriu, propunându-şi să asigure condiţii optime de comunicare internă şi externă. Comunicarea în învăţământul actual nu mai este de multă vreme opţională, iar competitivitatea dintre unităţile de învăţământ generează oferte educaţionale diverse, formulate după toate legile marketingului. 
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	1. Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare.
	2. Identificarea dinamicii şi tendinţelor de pe piaţa muncii şi corelarea acestora cu procesul instructiv educativ.
	3.Crearea unor strategii eficiente de relationare pe axa școală-familie-comunitate.
	4.  Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţii de competiţie, examen, concurs etc.
	5. Realizarea unui plan de marketing și a strategiilor de promovare a școlii.
	Planificarea modulelor tematice
	8 zile / 4 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Prezentarea unui material de promovare a școlii
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Letiția Ana Morariu
	Prof. Aurica Rogobete
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	MANAGEMENTUL PROIECTELOR
	МЕНЕЏМЕНТ ПРОЈЕКАТА
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice de diferite specialităţi, care predau în limba română sau sârbă
	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 de ore
	Curriculumul programului
	Competenţe 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 viaţă 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
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Realizarea schiţei unui proiect.
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Vera Jupunschi
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice şi didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar.
	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
	Curriculumul programului
	Competenţe 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
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: va determina ritmul parcurgerii tematicii 
	Evaluare finală: Prezentarea portofoliului propriu care va cuprinde teme practice
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Ing.IT Nina Dumbravă
	Coordonatorul programului
	Ing.IT Nina Dumbravă – CCD Timiş
	Număr cursanţi planificaţi
	40 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	DEZVOLTATOR E-LEARNING – OPORTUNITĂȚI PENTRU FORMAREA LA DISTANȚĂ A CADRELOR DIDACTICE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice si 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.
	Justificare
	Oportunitatea învăţării la distanţă şi creşterea nivelului general de cunoştinţe privind învățarea electronică și posibilitatea de a indentifica soluții de învățare electronică în rândul cadrelor didactice şi a altor categorii de personal din învăţământul preuniversitar. 
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe 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 sustină un curs online utilizând platforma e-Learning a C.C.D. Timiș. 
	Planificarea modulelor tematice
	3 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Proiectarea şi prezentarea unui curs online
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Formator e-learning Nina Dumbravă 
	Coordonatorul programului
	Ing.IT Nina Dumbravă – CCD Timiş
	Număr cursanţi planificaţi
	40 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	ATELIER DIGITAL – MARKETING DIGITAL GOOGLE – platforma online gratuită pentru marketing digital și antreprenoriat cu ajutorul internetului
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice si 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 online la distanţă.
	Justificare
	Oportunitatea învăţării online la distanţă şi creşterea nivelului general de cunoştinţe privind învățarea electronică și posibilitatea de a indentifica soluții de învățare electronică în rândul cadrelor didactice şi a altor categorii de personal din învăţământul preuniversitar. 
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Să utilizeze instrumente specifice  e-Learning-ului – platforma gratuita online - Google (învăţământului electronic online  la distanţă);
	 Să  utilizeze intrumente digitale pentru dezvoltare in mediul online;
	 Să utilizeze website-uri, instrumente de marketing online, comunicare retele sociale, cuantificare trafic si analiza web, promovare prin motoarele de cautare, etc.
	Planificarea modulelor tematice
	3 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Teste de evaluare online 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Formator e-learning Nina Dumbravă 
	Coordonatorul programului
	Ing.IT Nina Dumbravă – CCD Timiş
	Număr cursanţi planificaţi
	40 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	 INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR IT ÎN PROCESUL DIDACTIC
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	        Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal care au cunoștințe medii de utilizare a calculatorului
	Justificare
	         Având în vedere tendințele actuale în dezvoltarea tehnologiilor IT, este imperios necesară integrarea acesteia în toate nivelurile sistemului educațional, atât în proiectarea didactică cât și în desfășurarea actului educațional. In acest scop, este ecesar ca educanzii să-și formeze abilități și să dețină competențe pentru utilizarea celor mai noi aplicații în domeniu. Competențele obținute prin participarea la curs duc la creșterea performanței în munca didactică, atât în ceea ce privește activitatea de formare a educaților, cât și în conceperea și elaborarea documentelor școlare.
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	● Adaptarea la noile tendințe în domeniul TIC; 
	● Utilizare TIC în acivitatea de proiectare didactică;
	● Utilizarea TIC în activitatea didactică;
	● Elaborarea facilă a documentelor școlare.
	Planificarea modulelor tematice
	1.Noțiuni informative despre dezvoltarea IT și modalitățile de integrare în procesul didactic;
	2. Proiectarea didactică utilizând aplicația Word;
	3.Evidența computerizată a grupei/clasei de elevi cu ajutorul aplicației Excel;
	4.Utilizarea aplicațiilor Paint, Word și Power Point în procesul de predare;
	5. Aplicații practice;
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare: Prezentarea portofoliului propriu de către fiecare cursant
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Abrudan Zaraza 
	Prof. Aurica Rogobete
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	 MULTIMEDIA ÎN ȘCOALA MODERNĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice din învățământul preuniversitar
	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 mdiul virtual.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	● Configurarea profilului unei școli pe platformele virtuale; 
	● Utilizarea diferitelor softuri și platforme educaționale în activitatea didactică;
	● Proiectarea activităților didactice cu ajutorul mijloacelor multimedia.
	Planificarea modulelor tematice
	1. Rețele multimedia – Profesorii Inovativi PiL Network;
	2. Elemente multimedia interactive;
	3. Proiectarea activităților didactice cu ajutorul aplicațiilor multimedia
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare: Prezentarea portofoliului propriu de către fiecare cursant
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Darius Mirea 
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	 CREAREA DE INSTRUMENTE MULTIMEDIA ÎN PREDAREA PE BAZĂ DE PROIECTE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice din învățământul preuniversitar
	Justificare
	         Tehnologia informațiilor a devenit extrem de accesibilă în epoca contemporană și elevii folosesc constant diferite instrumente de comunicare. Acestea pot fi folosite de elevi și pentru realizarea unor prezentări multimedia (filme documentare, prezentări Power Point animate etc. Profesorii trebuie să fie pegătiți să se adaptze tehnologic și să se mențină la standardele digitale impuse de societatea actuală. Prin acest program, tehnologia va deveni mai „prietenoasă” și îi va ajuta pe profesori să realizeze noi instrumente de învățare, mai ales în contextul unor proiecte care presupun documentare, cercetare și creație.
	Durata
	40 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Utilizarea aplicațiilor specifice pentru editare (Paint 3D, Microsoft Publisher, Power Point, Prezi etc.); 
	 Utilizarea aplicațiilor Web pentru navigare și documentare;
	 Prelucrarea informațiilor preluate din surse educaționale online și elaborarea de produse specifice;
	 Realizarea produselorde tip audio-video.
	Planificarea modulelor tematice
	1. Învățarea pe bază de proiecte;
	2. Folosirea aplicației Microsoft Publisher pentru elaborarea de produse specifice;
	3. Proiectarea activităților didactice cu ajutorul aplicațiilor multimeAnimație și efecte de mișcare în Power Point / Prezi
	4. Tehnici de editare a unei fotografii
	5. Realizarea unui film cu aplicația Windows Movie Maker
	6. Smartfonul și realizarea de materiale multimedia 
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Iunie 2018 
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare: Prezentarea portofoliului propriu de către fiecare cursant
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Horațiu Suciu 
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
	Justificare
	Programul de formare „Managementul clasei de elevi” este necesar pentru cadrele didactice, în special pentru cele care nu au o mare experiență în activitatea educativă, în adaptarea acțiunii educative la specificul clasei, în soluționarea pertinentă a unor situații de criză și în a putea să evalueze avantajele și limitele unor decizii de intervenție în situații educaționale specifice.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competențe vizate
	1. Înțelegerea relației dintre managementul clasei, structura situațiilor de învățare și gradul de angajare al elevului în propria dezvoltare;
	2. Înțelegerea dimensiunilor managementului clasei de elevi
	3. Elaborarea și utilizarea instrumentelor de cercetare / cunoaștere a clasei de elevi
	4. Crearea cadrului necesar pentru ca clasa de elevi să formeze o echipă
	5. Elaborarea și alocarea de sarcini de lucru în activități individuale, în perechi, în grupuri
	Planificarea modulelor tematice
	1. Modalități de cunoaștere a colectivului de elevi
	2. Delimitări conceptuale: perspective de abordare
	3. Structura dimensională a managementului clasei
	4. Caracteristicile grupului școlar
	5. Omogenitate și eterogenitate în alcătuirea clasei de elevi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Evaluarea finală a cursanților se va realiza pe baza produselor elaborate în timpul cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. Gabriela Sîrbu 
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu - CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	50 cursanţi (2 grupe) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	PRINCIPII ADLERIENE ÎN EDUCAREA COPIILOR
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Personal didactic din învățământul preuniversitar
	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 isi propune optimizarea activității școlare şi a dezvoltării copiilor/elevilor  prin dezvoltarea parteneriatului școală-părinți-comunitate prin optimizarea relației părinți-copii, prin implicarea de catre cadrele didactice a părinților în înţelegerea copilului, discutarea şi exersarea principiilor adleriene de creştere a copiilor.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 cunoastere  si intelegere a principiilor de crestere a copiilor din perspectiva psihologiei adleriene
	 recunoastere a scopului caracteristic al comportamentului deviant la copil si de intampinare a nevoilor acestuia.
	 intelegere si explicare a greselilor in modul de abordare al copiilor              
	 intelegere a comportamentul copiilor si scopul care sta in spatele unui astfel de comportament; profesorii isi vor putea ajuta copiii sa se schimbe si sa le castige cooperarea.
	Planificarea modulelor tematice
	Principii adleriene de crestere a copilului 
	(34 conținuturi tematice)
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea curentă
	Evaluare finală pe bază de portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. psih. Jugariu Simona – Viorica
	Prof.psih. Nacov Natalia
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanţi (2 grupe) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	CONSILIEREA CARIEREI ELEVILOR
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Personal didactic din învățământul preuniversitar
	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
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	Urmare  a  parcurgerii  acestui  program  de  formare,  cadrelele  didactice  participante isi vor dezvolta/ imbunatati competenţe: de a utiliza terminologia specifica consilierii in cariera, de a  utiliza si adapta metode si tehnici de consiliere a carierei in activitatile cu elevii, de a planifica si implementa activitati de consiliere a carierei elevilor.
	Planificarea modulelor tematice
	1. Introducere.Delimitari conceptuale. 
	2. Metode si tehnici de consiliere in cariera a elevilor 
	3. Consiliereul de cariera (abilitati, competente)
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea curentă
	Evaluare finală pe bază de portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. psih. Jugariu Simona – Viorica
	Prof.psih. Nacov Natalia
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți  (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	DEZVOLTAREA EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ LA COPII
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Personal didactic din învățământul preuniversitar
	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 Montessori, “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
	Curriculumul programului
	Competenţe 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
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea curentă
	Evaluare finală pe bază de portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. psih. Jugariu Simona – Viorica
	Prof. psih. Nacov Natalia
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți  (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI MANAGEMENTUL PROPRIEI CARIERE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Personal didactic din învățământul preuniversitar
	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
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 planificare a propriei cariere, 
	 utiliare\aplicare a  principiilor selfmanagementului in spatiul educational
	 competeneta emotionala, 
	 capacitatea de autoanaliza si dezvoltare personala.
	Planificarea modulelor tematice
	1. Self management 
	2. Managementul invatarii
	3. Competenta emotionala in self management
	4. Managementul sarcinilor didactico-educaţionale
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea curentă
	Evaluare finală pe bază de portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. psih. Jugariu Simona – Viorica
	Prof. psih. Nacov Natalia
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți  (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	COMUNICARE ȘI CONFLICT
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Educatoare, învăţători şi profesori din învăţământul preuniversitar (primar, gimnaziu, liceu).
	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
	Curriculumul programului
	Competenţe 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
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	• Curentă: fişă de evaluare
	• Finală: Susţinerea unui proiect sau a unei teme din portofoliu.
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. psih. Iasmina Nagy
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	LUCRUL ÎN ECHIPĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Educatoare, învăţători şi profesori din învăţământul preuniversitar (primar, gimnaziu, liceu).
	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
	Curriculumul programului
	Competenţe 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
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	• Curentă: fişă de evaluare
	• Finală: Susţinerea unui proiect sau a unei teme din portofoliu.
	Resurse umane
	Formatori implicați
	Prof. psih. Iasmina Nagy
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	GESTIONAREA CONFLICTELOR ÎN CLASĂ
	INTRODUCERE ÎN LSCI
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice din învățământul preuniversitar  cu activitate didactică la clase/grupe în care se află înscriși copii/elevi ce întâmpină dificultăți de adaptare la cerințele colectivităților școlare.
	Justificare
	Pentru asigurarea unui proces înalt calitativ de învățare–predare-evaluare în care principiul egalității de șanse este respectat, trebuie avut în vedere ca fiecare educabil să fie cooptat pentru a participa maximal la propria formare, dezvoltare, devenire.
	Durata
	40 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Descrierea dificultăților de adaptare la cerințele colectivităților școlare
	 Înțelegerea ”crizei„ ca moment al învățării;
	 Identificarea ”cercului conflictelor”
	 Ințelegerea comportamentelor;            
	 Managementul contingențelor;
	 Descrierea generală a metodei LSCI;
	Planificarea modulelor tematice
	8 zile / 5 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Prezentarea unui portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Mihaela Tomiță
	Prof. Daniela Hamzescu – CREI-CJRAE Timiş
	Prof. Ioana Dârjan
	Prof. Spria Bianu
	Prof. Veronica Fejes
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanţi (2 grupe) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	CURS DE FORMARE ÎN DOMENIUL SURDOCECITĂȚII / DEFICIENȚEI SENZORIALE MULTIPLE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice care lucrează cu copii cu surdocecitate / deficiențe senzoriale multiple
	Justificare
	Scopul cursului este spriinirea 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
	Curriculumul programului
	Competenţe 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
	3. Mediul optim de învățare pentru copilul cu surdocecitate
	4. Comunicarea la copiii cu surdocecitate
	5. Managementul tulburării de comportament
	6. Orientare și mobilitate
	7. Planul de intervenție individualizat
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluarea se va va face pe baza prouselor elaborate în timpul cursului 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. psih. Gabriela Jianu
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanţi (2 grupe) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	GESTIONAREA EFICIENTĂ A CONFLICTELOR INTERPERSONALE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar
	Justificare
	Gestionarea eficientă a conflictelor care pot apărea la locul de muncă între salariați, între profesori și elevi sau între elevi, reprezintă o prioritate pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ. Eliminarea unor fenomene repetitive care au ca rezultat izolarea unor elevi sau a unor persoanelor în cadrul colectivelor din cadrul școlii se poate realiza prin formarea cadrelor didactice în domeniul gestionării conflictelor, prin înțelegerea resorturilor interioare ce le determină și le întrețin.
	Durata
	40 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Gestionarea conflictelor
	 Consilierea elevilor și părinților;
	 Utilizarea metodelor moderne de lucru în echipă
	 Dezvoltarea sintalității grupului.            
	Planificarea modulelor tematice
	1. Elemente de psihologie a copilului
	2. Disciplina și pedeapsa
	3. Modele de comunicare
	4. Dezvoltarea sintalității grupului
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluarea se va va face pe baza prouselor elaborate în timpul cursului 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Nicoleta Neculiță, prof. Nicoleta Claudia Galea 
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanţi (2 grupe) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	МЕНЕЏМЕНТ КОНФЛИКАТА У РАЗРЕДУ
	MANAGEMENTUL CONFLICTЕLOR LA CLASĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice care predau în limba sârbă.
	Justificare
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Identificarea  motivelor care pot genera conflictul
	 Cunoaşterea tipurilor şi a structurii conflictelor
	 Elaborarea strategiilor de prevenire şi rezolvare a diferitelor tipuri de conflicte.
	Planificarea modulelor tematice
	1. Conflictul. Delimitări conceptuale
	2. Cauzele conflictelor. Structura unui conflict
	3. Tipuri de conflicte
	4. Nivelurile conflictuale şi tipurile de reacţii la conflict
	5. Strategii de rezolvare şi gestionare a conflictelor.
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluarea  va consta în elaborarea unor strategii de rezolvare a unor situaţii conflictuale concrete
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Vera Jupunschi
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanţi (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice din învățământul preuniversitar
	Justificare
	Satisfacerea nevoilor de formare a cadrelor didactice în concordanță cu accentele impuse de reforma învatamântului românesc au evidentiat oportunitatea conceperii unor programe de formare continuă care să genereze responsabilizarea instituției școlii pentru utilizarea tuturor formelor de educație – inclusiv ale educației nonformale. Programul este util mai ales în condițiile introducerii săptămânii ”Să știm mai multe, să fim mai buni”.
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	1. Proiectarea activităților extracurriculare.
	2. Aplicarea creativă a strategiilor și metodologiilor specifice domeniului.
	3. Procurarea și gestionarea resurselor
	4. Elaborarea de instrumente de evaluare în funcție de finalitatea activităților
	5. Munca în echipă
	Planificarea modulelor tematice
	1. Educația non formală
	2. Strategii educaționale centrate pe elev
	3. Managementul de grup
	4. Managementul evenimentelor publice
	5. Activitățile extracurriculare -forme de organizare, procedee și tehnici de lucru
	6.  Metode de evaluare
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluarea finală a cursanţilor se va realiza pe baza produselor elaborate în timpul cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Mariana Bândea, Prof. Codruța Brancu, 
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanţi (2 grupe) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	PROGRAM DE PREGĂTIRE A FACILITATORILOR / COORDONATORILOR PENTRU 
	CONSILIILE ȘCOLARE ALE ELEVILOR
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice din învățământul preuniversitar interesate să sprijine activitatea CȘE-urilor, coordonatori de proiecte și programe școlare și extrașcolare, consilieri educativi, profesori diriginți
	Justificare
	      Consiliul elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor, un factor important al democratizării școlii și a relațiilor profesor-elev. Facilitarea și coordonarea activității    Consiliilor elevilor este un proces structurat, suportiv, complex. Din această perspectivă este oportună pregătirea unor cadre didactice ca facilitatori în procesul de manifestare asociativă a elevilor.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Înțelegerea modelului C.Ș.E. (procesul de candidatură, alegerile, transfer între generații, realizarea sarcinilor privind reprezentarea etc.)
	 Asimilarea de cunoștințe și abilități care să permită o gestionare eficientă a relației cu C.Ș.E.
	 Dezvoltarea capacității de facilitare / persoană suport pentru C.Ș.E.
	 Cunoașterea și exersarea unor metode specifice activității C.Ș.E. 
	 Managementul proiectelor C.Ș.E.
	Planificarea modulelor tematice
	1.Consiliul Elevilor – structură reprezentativă a elevilor
	2.Metode de lucru / facilitare în activitățile specifice C.Ș.E.
	3.Managementul proiectelor în Consiliul elevilor
	4. Kit-ul profesorului suport / coordonator al C.Ș.E.
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Observarea directă, analiza aplicațiilor, produse ale activităților de formare, portofoliu.
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Vera Jupunschi, Prof. Valeria Pascotă
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanţi (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	CULTURA INFORMAȚIEI: LECTURA FUNCȚIONALĂ ÎN TRADIȚIONAL ȘI ON-LINE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Programul se adresează cadrelor didactice şi didactice auxiliare care îndeplinesc funcţia de  responsabil CDI și/sau bibliotecar şcolar.
	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.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe 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 funcționalem atât în mod tradițional cât și on-line.
	Planificarea modulelor tematice
	3 zile / 8 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Fişe de evaluare, portofolii cu teme impuse.
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Lect.univ.dr. Maria Micle – Univ. de Vest Timişoara
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanţi (1 grupă) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	MUZICA - UNIVERS COMPLEX !
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice de specialitate din domeniul vocaţional muzical.
	Justificare
	Acest program de formare vizează tehnici și metode moderne de predare a muzicii vocal-instrumentale precum și a studiilor teoretice. Acest curs urmăreşte abilitarea cadrelor didactice din domeniu şi este necesar deoarece nu există programe de formare specifice învățământului vocațional muzical.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Aplicarea unor metode moderne de predare a muzicii vocal-instrumentale precum și a studiilor teoretice;
	 Elaborarea etapelor de predare cu ajutorul acestor metode didactice;
	 Utilizarea de partituri și materiale specifice învățământului vocațional.
	Planificarea modulelor tematice
	6 zile / 4 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea curentă
	Evaluare finală pe bază de colocviu
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. dr. Gabriela Ingrid Nicolaescu 
	Prof. Sanda Cristina Moldovanu 
	Coordonatorul programului
	Prof. Daniela Hojda – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanţi (1 grupă) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	MASTERCLASS DE CANTO TRADIȚIONAL ROMÂNESC. CURSURI DE PERFECȚIONARE VOCALĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Profesori ai claselor de canto tradițional
	Justificare
	Programul răspunde cerinţei profesorilor și al elevilor de la secția de canto tradițional de a se forma în vederea alinierii la exigenţele şcolii tradiționale de muzică românească (direcţii, valori, semantică), şi pentru a putea asigura elevilor pregătirea pentru evoluţii scenice de un înalt nivel artistic, cât şi pentru asimilarea de repertorii variate ca stil şi tehnici. 
	Programul este desfășurat în parteneriat cu Școala Populară de Artă Timișoara
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Identificarea de caracteristici stilistice ale imaginilor sonore (ornamentale, armonice), continuând cu tehnica specifică şi până la ce sferă sonoră permite stilul respectiv;
	 Definirea stilului unui interpret cu o evoluţie și prezență scenică convingătoare;
	 Competenţe pshihopedagogice şi fiziologice în interpretarea cântecului popular românesc, local și național.
	 Probleme concrete de atenţie  şi memorare, interpretare și alegerea repertoriului 
	Planificarea modulelor tematice
	1. Seminarii urmate de lecţii demonstrative
	2. Discuţii pe baza audiţiilor
	3. Evaluare
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare finală: Concerte şi audiţii finale care vor demonstra eficienţa cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Ana Păcătiuș, Interpret Carmen Popovici-Dumbravă 
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanţi (2 grupe) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	MASTERCLASS DE CANTO CLASIC. 
	CURSURI DE PERFECȚIONARE VOCALĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Profesori ai claselor de canto clasic
	Justificare
	Programul răspunde cerinţei profesorilor și al elevilor de la secția de canto clasic de a se forma în vederea alinierii la exigenţele unei interpretări de calitate (direcţii, valori, semantică), şi pentru a putea asigura elevilor pregătirea pentru evoluţii scenice de un înalt nivel artistic, cât şi pentru asimilarea de repertorii variate ca stil şi tehnici.
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Identificarea de caracteristici stilistice ale imaginilor sonore (ornamentale, armonice);
	 Tehnica specifică şi până la ce sferă sonoră permite stilul respectiv;
	 Definirea stilului unui interpret cu o evoluţie și prezență scenică convingătoare
	 Competenţe pshihopedagogice şi fiziologice în interpretarea vocală.
	 Probleme concrete de atenţie  şi memorare, interpretare și alegerea repertoriului 
	Planificarea modulelor tematice
	1. Seminarii urmate de lecţii demonstrative
	2. Discuţii pe baza audiţiilor
	3. Evaluare
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare finală: Concerte şi audiţii finale care vor demonstra eficienţa cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Mezzo-soprana Aura Twarovska 
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă) 
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	MASTERCLASS DE PIAN. 
	CURSURI DE PERFECȚIONARE INSTRUMENTALĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Profesori ai claselor de pian
	Justificare
	Programul răspunde cerinţei profesorilor de muzică de a se forma în vederea alinierii la exigenţele şcolii instrumentale europene (direcţii, valori, semantică) şi pentru a putea asigura elevilor pregătirea pentru evoluţii scenice de un înalt nivel artistic şi pentru asimilarea de repertorii variate ca stil şi tehnici instrumentale.
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Identificarea de caracteristici stilistice ale imaginilor sonore (ornamentale, armonice), continuând cu tehnica specifică şi până la ce sferă sonoră permite stilul respectiv;
	 Definirea stilului unui interpret cu evoluţie scenică convingătoare (agogică, touchee, paleta de sonorităţi)
	 Direcţii estetice actuale în interpretarea pianistică
	 Competenţe pshihopedagogice şi fiziologice: -probleme concrete de atenţie  şi memorare,  însuşirea tehnicilor de relaxare, gimnastica instrumentală,  educaţie alternativă
	Planificarea modulelor tematice
	1. Seminarii urmate de lecţii demonstrative
	2. Discuţii pe baza audiţiilor
	3. Evaluare
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare finală: Concerte şi audiţii finale care vor demonstra eficienţa cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. univ. dr.Maria Bodo – Facultatea de Muzică Timişoara 
	Conf. univ. dr. Sorin Dogariu – Facultatea de Muzică Timişoara
	Conf.univ.dr. Manuela Iana Mihăilescu – Facultatea de Muzică Timişoara
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	MASTERCLASS DE VIOARĂ. 
	CURSURI DE PERFECȚIONARE INSTRUMENTALĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Profesori ai claselor de vioară
	Justificare
	Programul răspunde cerinţei profesorilor de muzică de a se forma în vederea alinierii la exigenţele şcolii instrumentale europene (direcţii, valori, semantică) şi pentru a putea asigura elevilor pregătirea pentru evoluţii scenice de un înalt nivel artistic şi pentru asimilarea de repertorii variate ca stil şi tehnici instrumentale.
	Durata
	32 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Identificarea de caracteristici stilistice ale imaginilor sonore (ornamentale, armonice), continuând cu tehnica specifică şi până la ce sferă sonoră permite stilul respectiv;
	 Definirea stilului unui interpret cu evoluţie scenică convingătoare (agogică, touchee, paleta de sonorităţi)
	 Direcţii estetice actuale în interpretarea pianistică
	 Competenţe pshihopedagogice şi fiziologice: -probleme concrete de atenţie  şi memorare,  însuşirea tehnicilor de relaxare, gimnastica instrumentală,  educaţie alternativă
	Planificarea modulelor tematice
	1. Seminarii urmate de lecţii demonstrative
	2. Discuţii pe baza audiţiilor
	3. Evaluare
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare finală: Concerte şi audiţii finale care vor demonstra eficienţa cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Florin Paul - Concertmaestru al NDR Orchestra Radio din Hamburg - Germania
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	MASTERCLASS DE INSTRUMENTE 
	DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE. 
	CURSURI DE PERFECȚIONARE INSTRUMENTALĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Cadre didactice de specialitate din domeniul vocaţional muzical, profesori de instrumente de suflat şi percuţie 
	Justificare
	Programul răspunde cerinţei profesorilor de muzică de a se forma în vederea alinierii la exigenţele şcolii instrumentale europene (direcţii, valori, tehnică, interpretare, dinamică și agogică, semantică) şi pentru a putea asigura elevilor pregătirea pentru evoluţii scenice de un înalt nivel artistic, pentru asimilarea de repertorii variate ca stil şi tehnici instrumentale.
	Masterclass-urile vor fi efectuate pe secţiuni şi categorii de instrumente şi pe grupuri şi vor urmări realizarea unui înalt nivel al problematicilor tehnico-instrumentale, precum şi cele de interpretare a unor lucrări muzicale de anvergură.
	Durata
	24 ore
	Curriculumul programului
	Competenţe vizate
	 Identificarea de caracteristici stilistice ale imaginilor sonore (ornamentale, armonice), continuând cu tehnica specifică şi până la ce sferă sonoră permite stilul respectiv;
	 Definirea stilului unui interpret cu evoluţie scenică convingătoare (agogică, dinamică, paleta de sonorităţi)
	 Identificarea direcţiilor estetice actuale în interpretarea instrumentală
	 Dezvoltarea competenţelor pshihopedagogice şi fiziologice: probleme concrete de atenţie  şi memorare,  însuşirea tehnicilor de relaxare, gimnastica instrumentală,  citirea de partituri, educaţie alternativă
	Planificarea modulelor tematice
	1. Seminarii urmate de lecţii demonstrative la instrumente din lemn
	2. Seminarii urmate de lecţii demonstrative la instrumente din alamă
	3. Seminarii urmate de lecţii demonstrative la instrumente de percuție
	4. Discuţii pe baza audiţiilor
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare finală: Concerte şi audiţii finale care vor demonstra eficienţa cursului.
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. univ. Sergiu Carstea – Facultatea de Muzică Timişoara
	Lect. univ. dr. Hărșian Cosmin – Facultatea de Muzică Timişoara
	Prof. Ștefan Mureșan
	Carl W. Agachi- Şcoala de muzică - Munchen, Germania
	Coordonatorul programului
	Prof. Călin Diaconescu – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	25 cursanți (1 grupă)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	ORGANIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR  CU AJUTORUL APLICAȚIEI  INFORMATICE EDUSAL 
	– STATE DE PERSONAL
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
	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
	Curriculumul programului
	Competenţe 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
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea curentă
	Evaluare finală pe bază de portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Anca Beschiu
	Prof, Duiuleasa Simona – Elena 
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți  (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	ORGANIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR  CU AJUTORUL APLICAȚIEI  INFORMATICE EDUSAL 
	– STATE DE PLATĂ
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
	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
	Curriculumul programului
	Competenţe 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 intocmirea statelor de plată
	3. Fluxuri de lucru pentru generarea declarațiilor fiscale, stat avans concedii de odihna, fișiere banci (aplicații practice)
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea curentă
	Evaluare finală pe bază de portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Anca Beschiu
	Prof, Duiuleasa Simona – Elena 
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți  (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	UTILIZAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE ACHIZIȚII PUBLICE (SEAP) – APLICAȚII PRACTICE
	Criterii curriculare
	Public ţintă vizat
	Personal didactic, personal didactic auxiliar cu atribuții în domeniul achizițiilor publice
	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
	Curriculumul programului
	Competenţe 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, reinnoire certificat digital
	3. Administrarea contului, editare șabloane
	4. Inițiere cumpărare directă din catalogul online
	Evaluare continuă: observarea curentă
	Evaluare finală pe bază de portofoliu
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - Mai  2018
	Modalităţi de evaluare a cursanţilor
	Evaluare continuă: observarea curentă
	Evaluare finală pe bază de portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicaţi
	Prof. Anca Beschiu
	Prof. Simona Duiuleasa
	Coordonatorul programului
	Prof. Simona Duiuleasa – CCD Timiș
	Număr cursanţi planificaţi
	50 cursanți  (2 grupe)
	ÎNAPOI LA CUPRINS
	Denumirea programului
	ELEMENTE DE DIDACTICĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
	Criterii curriculare
	Public țintă vizat
	Cadre didactice necalificate care predau în învățământul primar
	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. Un astfel de program este menit să ofere inspectorilor de specialitate cadrul necesar pentru îndeplinirea rolului de îndrumător al cadrelor didactice, completând, astfel, pe acela de control. Toate aceste demersuri urmăresc dezvoltarea profilului de formare a elevului din ciclul primar.
	Durata
	16 ore
	Curriculumul programului
	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
	4 zile / 4 ore pe zi
	Calendarul programului
	Octombrie 2017 - August 2018
	Modalități de evaluare a cursanților
	Prezentarea unui portofoliu 
	Resurse umane
	Formatori implicați
	 Prof. Ioan FRANȚ - Inspector școlar pentru învățământ primar la ISJ Timiș
	 Prof. Anca SIMERIA - Inspector școlar pentru învățământ primar la ISJ Timiș
	 Prof. Dana VISU -  Colegiul Național Bănățean, metodist ISJ și formator
	 Prof. Delia FLORESCU - Colegiul Național Bănățean, metodist ISJ și formator
	Coordonatorul programului
	Prof. dr. Daniela-Maria HOJDA – CCD Timiș
	Număr cursanți planificați
	43 cursanți (2 grupe)
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