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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 

Program de pregătire pentru debutanți în vederea susținerii examenului de 

definitivare în învățământ 

Public ţintă vizat Cadre didactice care vor susține examenul de definitivare în învățământ  

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Prezentul curs asigură un program pentru pregătirea cadrelor didactice în vederea 

susţinerii examenului naţional de definitivare în învăţământ. 

Promovarea examenului de definitivat este pentru tinerele cadre didactice 

debutante, punctul de plecare în construirea viitoarei cariere profesionale. În 

acest context  este necesară informarea corectă, consilierea şi sprijinirea în 

vederea obţinerii unor rezultate foarte bune. 

Durata 16 ore 

Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea adecvată a cunoştinţelor oferite de ştiinţele educaţiei în proiectarea 
activităţilor; 
Abordarea programei de pregătire a examenului şi rezolvarea a subiectelor de 
examen. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a examenului de 
definitivare în învăţământ 

2 1 1 - 

Proiectarea didactică – 
premisă a unei activități 
didactice reușite 

6 2 4 
- 

Modelul cadru de structură 
de subiect şi de barem de 
evaluare pentru examenul 
naţional de acordare a 
definitivării în învăţământ 

8 2 5 1 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

8 ore/8 ore 8 ore/8 ore 16 ore 

Calendarul programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II  2023 

Modalităţi de evaluare 
Portofoliu: documente curriculare privind proiectarea didactică și tipuri de 
subiecte și bareme de evaluare realizate pe parcursul formării 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați (nivelul 
de pregătire) 

Inspectori de specialitate ai IȘJ Gorj, metodiști ai IȘJ Gorj, profesori de pedagogie 
și psihologie 

Coordonator program  Suciu Monica, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

1750 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

4,4lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 
vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor 
vacante 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor care doresc să participe la 

concursul național de ocupare a posturilor vacante 

Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Caracterul inovativ al programului de formare continuă se reflectă în abordarea 

didactică şi metodologică a examenelor de titularizare în învăţământ, prin 

implementarea unui sistem coerent şi transparent de pregătire a cadrelor 

didactice 

Durata 16 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea adecvată a cunoştinţelor oferite de ştiinţele educaţiei în proiectarea și 
derularea demersului  didactic; 
Abordarea programei de pregătire a examenului şi rezolvarea a subiectelor de 
examen. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Metodologia de organizare 
şi desfăşurare a 
examenului de titularizare 
în învăţământ 

2 1 1 - 

Proiectarea didactică – 
premisă a unei activități 
didactice reușite 

6 2 4 
 

- 

Modelul cadru de 
structură de subiect şi de 
barem de evaluare pentru 
concursul naţional de 
titularizare în învăţământ 

8 2 5 1 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

8 ore/8 ore 8 ore/8 ore 16 ore 

Calendarul programului  
Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II  2023 

Modalităţi de evaluare 
Portofoliu: documente curriculare privind proiectarea didactică și tipuri de 
subiecte și bareme de evaluare realizate pe parcursul formării 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați (nivelul 
de pregătire) 

Inspectori de specialitate ai I.S.J. Gorj, metodiști ai I.S.J. Gorj, profesori de 
pedagogie și psihologie 

Coordonator program  Suciu Monica, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

1750 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

4,4lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
Rolul și competența profesorului metodist în analiza și evaluarea inspecției de 
specialitate 

Public ţintă vizat 

Cadre didactice care fac parte din Comisia județeană de organizare și desfășurare 
a probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă/ 
 
corpul de profesori metodişti ai I.S.J. 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Cursul răspunde necesităţii de perfecţionare a cadrelor didactice pentru 
consolidarea pregătirii în vederea realizării inspecțiilor de specialitate. 

Durata 16 ore  

Locul de desfășurare a 
programului  

Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Familiarizarea şi aprofundarea noţiunilor şi conceptelor din teoria şi practica 
realizării inspecţiei şcolare; 
Dezvoltarea unor abilităţi de abordare modernă a evaluării activităţii personalului 
didactic; 
Formarea de competențe de organizare, îndrumare și control pentru buna 
desfășurare a inspecțiilor școlare. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Repere legislative privind 
organizarea și desfășurarea 
probelor practice/orale și a 
inspecțiilor speciale la 
clasă. 

4 1 3 - 

Evaluarea activităţii 
instructiv – educative. 

6 2 4 - 

Deontologie și comunicare 
în inspecția școlară. 

6 2 3 1 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

8 ore/8 ore 8 ore/8 ore 16 ore 

Calendarul  
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I și II 2023 

Modalităţi de evaluare 
Chestionare, fişe de lucru, portofoliu cuprinzând un raport de inspecție și un 
model de fișă de evaluare a lecției 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați (nivelul 
de pregătire) 

Inspectorii de specialitate, metodişti ai I.S.J/C.C.D Gorj  

Coordonator program  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

1750 lei 

Costul estimat al unei ore de 
formare pentru fiecare 
participant 

4,4lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 

Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la 
evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului naționalde definitivare în 
învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor 
vacante 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar  
Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Necesitatea formării şi dezvoltării competenţelor profesionale de evaluare a 
activităţii de învăţare – formativă şi sumativă, cu accent pe evaluarea la examenele 
naţionale. Programul de formare rezultă din priorităţile ministerului, pentru acest 
an şcolar. 

Durata 16 ore 
Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Identificarea factorilor perturbatori în aprecierea şi notarea lucrărilor; 
Manifestarea unei conduite (auto) reflexive asupra activităţii evaluative proprii 
pentru a reorienta acest demers; 
Dezvoltarea abilităţilor de utilizare şi valorificare a relaţiei complexe dintre 
matricea de specificaţie şi instrumentele de evaluare. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Deontologia evaluării 
Competenţele de evaluare ale 
cadrelor didactice. Calitate a 
evaluării 

2 1 1 - 

Evaluarea bazată pe competenţe 
Formarea şi evaluarea 
competenţelor. Instrumente de 
evaluare a competenţelor. 
Evaluarea competenţelor 
specifice. Proiectarea unei probe 
de evaluare formative 

8 2 6 - 

Evaluarea sumativă 
Matricea de specificaţii – testul 
de evaluare sumativă – baremul 
de evaluare şi de notare 
Proiectarea unei probe de 
evaluare sumativă 

6 1 4 1 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

8 ore/8 ore 8 ore/8 ore 16 ore 

Calendarul programului  Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare IV -2022, I-2023, II -2023 

Modalităţi de evaluare 
Observarea pe parcursul activităţilor, inter evaluare şi autoevaluare, portofoliul 
cursantului 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Inspectori şcolari şi metodişti I.S.J. Gorj 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist  
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

1750 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

4,4lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar  

Public ţintă vizat 
Cadrele didactice care fac parte din comisia judeţeană de organizare şi 
desfăşurare a probelor practice/orale în profilul postului şi a inspecţiilor speciale 
la clasă 

Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Programul este propus la recomandarea M.E., cu scopul cunoașterii de către 
membrii comisiilor județene de mobilitate care efectuează evaluarea cadrelor 
didactice la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, a modului de 
concepere, administrare și evaluare a probelor practice/orale și a inspecțiilor 
speciale la clasă, în vederea realizării unei evaluări corecte și relevante a cadrelor 
didactice participante la concurs. 

Durata 16 ore 
Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Înţelegerea aplicării normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 
examenelor/concursurilor din sistemul de învăţământ preuniversitar; 
Elaborarea de probe de evaluare practice/orale conform metodologiei; 
Identificarea diferenţelor dintre subiectivitate şi subiectivism în evaluarea 
probelor practice/orale şi a inspecţiei speciale la clasă; 
Aplicarea metodologiei de evaluare în raport cu specificul domeniului în care se 
realizează evaluarea. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Proiectarea şi organizarea 
activităţilor didactice specifice 
fiecărei discipline şcolare, în 
conformitate cu cerinţele 
Curriculumului Naţional  

4 1 3 - 

Desfăşurarea inspecţiilor 
speciale. Tipologia probelor 
practice/orale. Planificarea și 
organizarea inspecțiilor speciale 
la clasă. Înregistrarea și 
interpretarea rezultatelor   

6 2 4 - 

Elaborarea de probe de evaluare 
practice/ orale conform 
metodologiei  

6 1 4 1 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

8 ore/8 ore 8 ore/8 ore 16 ore 

Calendarul programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II  2023 

Modalităţi de evaluare Chestionare, portofolii, fişe de lucru 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați (nivelul 
de pregătire) 

Inspectori şcolari ai I.S.J. Gorj, profesori metodiști ai I.S.J. Gorj care fac parte din 
comisia de mobilitate 

Coordonator program  Suciu Monica, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

1750 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

4,4lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Puricultura - actualitate sau necesitate 

Public ţintă vizat Educatori-puericultori din creşe 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Cursul se adresează categoriei de personal didactic din creşă, cu scopul de a 

înţelege necesitatea  îngrijirii şi educației timpurii a copilului şi de susţinere a 

părinţilor în consolidarea abilităţilor parentale. 

Durata:  24 ore  

Loc de desfășurare Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Menţinerea integrităţii şi siguranţei copiilor; 
Planificarea activităţilor cu copiii; 
Comunicarea cu copiii şi respectarea drepturilor acestora; 
Realizarea asistenţei educative a părinţilor; 
Susţinerea dezvoltării globale, integritate a copilului; 
Monitorizarea dezvoltării copilului. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Teorie 

 
Aplicații 

 
Evaluare Total ore 

Context general. Scurtă 
prezentare a educaţiei timpurii 

2 6 - 8 

Proiectarea activităţilor tematice. 
Tehnici de predare şi învăţare în 
educaţia timpurie 

 

3 5 - 8 

Implementarea activităţilor 
tematice la grupele de creşă 
conform Curriculum pentru 
educaţie timpurie. 
Parteneriat educaţional creşă-
familie din perspectiva optimizării 
actului didactic 

 

 

 

3 
3 2 8 

 Total 8 14 2 24 

 Forma de organizare a programului 

 Blended-learning Online Total ore 

 Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

 12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului  Programul se desfăşoară în trimestrele bugetaer I și II 2023 

Modalităţi de evaluare Prezentări de proiecte individuale şi de grup  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați (nivelul 
de pregătire) 

Văduva Ionela, profesor învăţământ preşcolar, gradul didactic I, certificat 

formator, Seria G, Nr. 00318200 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 

 



                                     

           Oferta de formare continuă – Didatcica specialității                                                        2022/2023 
                                                                                                                                                

 
 

7 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului Educația STEAM în învățământul preșcolar 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preșcolar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere succintă) 

Educația STEAM abordează dezvoltarea holistică a copiilor și susține realizarea unui 
echilibru adecvat între învățare și dezvoltarea armonioasă a personalității. 
Promovează achiziţia de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini prin explorări, 
exerciţii, încercări și experimente, ca experienţe autonome de învăţare. Totodată, 
dezvoltă interesul preșcolarilor pentru științele exacte și tehnologie. În proiectarea 
și organizarea activităţilor se pune accentul pe ritmul propriu de dezvoltare a 
copilului, asigurîndu-se libertatea preșcolarilor de a alege sarcini, în funcţie de 
nevoile lor. Cu ajutorul abordării STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă, 
Matematică), sălile de clasă pot fi transformate într-un mediu creativ pentru copii 
și cadre didactice. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Elaborarea demersurilor didactice  și educaționale adaptabile la nevoile individuale 
ale preșcolarilor, printr-o abordare integrată a activităților, 
multidisciplinară/interdisciplinară; 
Proiectarea activității didactice axată pe creerea unui mediu educaţional de context 
şi situaţii de învăţare diverse, care să solicite implicarea copilului sub cât mai multe 
aspecte: cognitiv, emoţional, social, motric; 
Aplicarea strategiilor didactice care contribuie la dezvoltarea cognitivă și non-
cognitivă a preșcolarilor, printr-o axare mai țintită asupra învățării practice, asupra 
jocurilor și interacțiunilor sociale. 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Context general.   Scurtă 
prezentare STEAM. 
Tranziţia de la STEM la STEAM. 

3 5 - 8 

Abordarea educațională STEAM. 
Tehnici de predare și învățare 
care promovează educația 
STEAM. 

3 5 - 8 

Proiectarea și implementarea 
activităților educaționale STEAM.  
Parteneriatul educațional 
grădiniță-familie-comunitate 
locală din perspectiva optimizării 
actului didactic. 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Chestionar de evaluare, portofoliul final  

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Mîndruleanu Simona - Ionela, profesor învățământ preșcolar, gradul didactic I, 
certificat formator, Seria I, Nr. 00314711 

Coordonatorul 
programului  

Simona Dijmărescu, profesor metodist 



                                     

           Oferta de formare continuă – Didatcica specialității                                                        2022/2023 
                                                                                                                                                

 
 

8 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului Mijloace digitale folosite în orele de limba engleză 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau limba engleză din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Acest curs urmărește dezvoltarea competențelor cadrelor didactice care predau 
limba engleză, de adaptare a stilurilor de predare la stilurile de învațare ale elevilor, 
integrarea în mod constant, în activitățile de predare, a unor metode pedagogice 
moderne care să stimuleze motivația elevilor pentru învățare, reducându-se 
abandonul școlar.   

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Elaborarea demersurilor didactice  și educaționale adaptabile la nevoile individuale 
ale elevilor, printr-o abordare integrată a activităților; 
Elaborarea de proiecte educaționale multimedia; 
Aplicarea strategiilor didactice care contribuie la dezvoltarea cognitivă și non-
cognitivă a elevilor prin aplicarea instrumentelor digitale de bază. 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Mijloace de învățamânt 3 5 - 8 

Instrumente digitale în predare 3 5 - 8 

Activități on-line 2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Chestionar de evaluare, portofoliul final  

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Anghel Manuela, profesor, gradul didactic I, specializarea Limba și literatura 
română - Limba si literatura engleză, certificat formator, Seria H Nr. 00203285 

Coordonatorul 
programului  

Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului Blended-learning – ce este și ce beneficii aduce procesului didactic 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere succintă) 

Acest program își propune familiarizarea cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar cu conceptul de blended- learning și implementarea lui în activitățile 

didactice. Deoarece tehnologia aplicată  în orice domeniu deschide orizonturi și 

oferă oportunităţi de dezvoltare, specialiştii în educaţie au surprins perspectivele 

de îmbunătăţire a procesului prin utilizarea noilor tehnologii, implementând 

sistemul de blended-learning sau învăţarea mixtă în învățământul preuniversitar.  

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Înțelegerea și familiarizarea cu scopul, beneficiile și procesul învățării combinate; 
Cunoașterea unor modele de blended-learning care pot să sprijine atingerea  
obiectivelor învățării; 
Identificarea unor instrumente și strategii de implementare a blended-learning în 
procesul de predare-învățare-evaluare; 
Elaborarea și implementarea unor scenarii de învățare mixtă. 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Prezentarea generală a 

conceptului de blended-learning. 

Avantaje și dezavantaje pentru 

profesor/ elev 

3 5 - 8 

Mediul de învățare online vs. 

clasă clasa de elevi 
3 5 - 8 

Modele de blended –learning-

strategie și implementare. 

Exemple de bune- practici 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare 
Observarea pe parcursul activităților, interevaluare și autoevaluare, portofoliul 
final  

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Giorgi Isabela, profesor, gradul didactic I, specializarea discipline economice-
turism și alimentație publică, certificat formator Seria A nr. 0021812. 

Coordonatorul 
programului  

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului Metode complementare de evaluare și folosirea resurselor multimedia 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere succintă) 

Tendințele de diversificare a metodelor complementare de evaluare urmăresc 

redimensionarea relației dintre profesor și elev, punând accent pe dialog, pe 

procesele de negociere, favorizând învățarea autonomă. Profesorul devine un 

facilitator care va încerca să cultive respectul de sine și autocunoașterea, făcând din 

evaluare un partener constant al demersului său pedagogic, prin aplicarea 

metodelor complementare de evaluare și prin folosirea resurselor multimedia. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Aplicarea metodelor complementare de evaluare: harta conceptuală, investigația, 
portofoliu 
Utilizarea resurselor multimedia pentru realizarea evaluării obiective și a 
autoevaluării; 
Crearea de teste folosind diverse aplicații multimedia în procesul didactic. 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă 
Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Metode complementare de 

evaluare: harta conceptuală, 

investigația, portofoliu 

3 5 - 8 

Platforme utile pentru realizarea 

evaluării și utilizarea lor Socrative 

Coogle it, thinglink, sway 

3 5 - 8 

Factori perturbatori ai evaluării 2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare 
Discuții interactive, prezentări, teme colaborative, dezbateri, chestionare, 
portofoliul final  

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Săvulescu Manuela, profesor, gradul didactic I, specializarea istorie, certificat 
formator, Seria N Nr. 0113906 

Coordonatorul 
programului  

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului Strategii didactice moderne de stimulare şi dezvoltare a creativităţii elevilor 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate-descriere succintă) 

Programul de formare continuă propus abordează  problema educării creativității 

elevilor, a antrenării interesului, a curiozității acestora față de disciplinele de studiu. 

Conţinutul multidisciplinar şi interdisciplinar oferă posibilitatea cadrului didactic să 

conceapă şi să folosească o tehnologie didactică, un demers tehnologic care să 

contribuie la educarea creativităţii elevilor, la fortificarea pontenţialului creator. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 

programului 
Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Aplicarea strategiilor didactice moderne de stimulare și dezvoltare a creativității 
elevilor; 
Competențe de comunicare și relaționare specifice, prin proiectarea și desfășurarea 
activităţilor  didactice formale, informale și nonformale. 

Planificarea modulelor 

tematice 

 

 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Conceptul de creativitate 

Definirea strategiei 
3 5 - 8 

Metode de cultivare a 

creativității elevilor 
3 5 - 8 

Jocuri pentru stimularea 

creativității elevilor 
2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Discuții interactive, teme colaborative, chestionare, portofoliul final  

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 

de pregătire) 
Cerdac Simona-Valentina, profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, 
certificat formato, Seria H Nr.00185530 

Coordonatorul 

programului  
Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
25 

Costul programului/ al 

activității 
2500 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului 
Importanța sportului și a stării de bine în educație 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere succintă) 

Educația fizică poate avea o serie de beneficii legate de sănătate asupra oricui, iar 

copiii nu sunt diferiți. Ei sunt pachete de energie nesfârșită și educația fizică poate 

fi o modalitate excelentă de a elibera o parte din ea. Pentru copiii cu metode 

limitate de a se antrena în afara școlii, orele de educație fizică sunt vitale pentru 

sănătatea lor generală. Acest lucru aduce o îmbunătățire fiecărui aspect al vieții 

lor. Sănătatea și starea de bine a elevilor le influențează capacitatea de a beneficia 

de pe urma unei educații de calitate și de a-și atinge întregul potențial școlar. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Promovarea unor tehnici de relaxare și de gestionare a emoțiilor 
Dezvoltarea capacitații de reducerea a oboselii și a comportamentului impulsiv 
Consolidarea stimei de sine și a abilităților sociale, a rabdării și încrederii 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Educația fizică și rolul ei în 

dezvoltarea elevului 
3 5 - 8 

Starea de bine în școală 3 5 - 8 

Beneficiile activității fizice 2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Discuții interactive, teme colaborative, chestionare, portofoliul final  

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Gogelescu Marius-Petre-profesor, gradul didactic I, specializarea  
educație fizică și sport, certificat formator-Seria M, Nr.00322060 

Coordonatorul 
programului  

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 

 
 
 
 

http://educatie-fizica.ro/beneficiile-activitatii-fizice-si-rolul-educatiei-fizice/
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului 
Rolul activităților ludice în educație 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Activitatea ludică este una din cele mai reuşite modalităţi de dezvoltare a 

personalităţii copiilor. Realizarea cu succes a sarcinilor educaționale necesită un 

management eficient faţă de problema activității ludice. Managementul activității 

ludice este un tip de activitate prin care profesorul consolidează, precizează şi chiar 

verifică cunoştinţele elevilor, îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe, pune în valoare şi le 

antrenează capacităţile creatoare ale elevilor. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Înțelegerea conceptului de activitate ludică și rolul acesteia în educație;  
Aplicarea metodelor inovative în școala românească; 
Promovarea exemplelor pozitive privind jocul  în procesul de învățare; 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Activitatea ludică în educație-
Noțiuni introductive 

3 5 - 8 

Managementul activității ludice 3 5 - 8 

Jocuri și activități interactive 2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Discuții interactive, teme colaborative, chestionare, portofoliul final  

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Gogelescu Bădița Ana-Maria –profesor învățământ primar, gradul didactic I, 
specializarea învățători-educatoare, certificat formator - Seria F, Nr. 0079418 

Coordonatorul 
programului  

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    

programului Start în aventura cunoașterii universului 

Public ţintă vizat 
Profesori pentru învățământ primar/învățători 

Justificare (necesitate, 

utilitate-descriere 

succintă) 

Programa școlară  pentru disciplina de tip optional integrat „Start în aventura 

cunoașterii Universului”, aprobată  prin OME nr. 4096 din 22.06.2022, a fost elaborată 

cu scopul de a crea oportunități de dezvoltare a elevilor de nivel primar.  

Din perspectiva rolului pe care-l are programa elaborată,  se impune susținerea și 

ghidarea profesorilor, în utilizarea la clasă a resurselor educaționale existente pe piața 

educațională în vederea reconfigurării desing-ului activităților de învățare și abordarea 

unui design universal pentru învățare – (UDL, universal design for learning) și abilitarea 

curriculară în vederea abordării educației STE(A)M – știință, tehnologie, inginerie (artă) 

și matematică –încă din primii ani de școală ai copiilor. Prin activitățile propuse, 

programa școlară, conferă oportunități de dezvoltare prin contact cu elemente de 

știință, tehnologie, inginerie și matematică, într-o prezentare aplicată și cu accent 

ludic, în care arta poate fi o formă extrem de utilă pentru a media  cunoașterea umană, 

copilul fiind încurajat să experimenteze, să observe, să cerceteze.  

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 

programului 
Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Cunoașterea structurii și specificului programei școlare; 

Proiectarea şi organizarea de activități educaționale în vederea aplicării programei 

școlare la clasă ; 

Utilizarea curentă şi corectă, la nivel teoretic şi practic-aplicativ, a 

noţiunilor/conceptelor cheie şi a celor operaţionale utilizate  în cadrul programului de 

formare. 

Planificarea modulelor 

tematice 

 

 

Denumire modul/temă 
Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Programa școlară „Start în aventura 

cunoașterii Universului” -structură și 

resurse educaționale 

 

4 6 - 10 

Strategii de aplicare la clasă a activităților 

prevăzute în programa școlară atât ca 

discilpină de sine stătătoare cât și 

integrarea la alte discipline 

 

 

4 
8 - 12 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare 
Discuții interactive, teme colaborative, chestionare, portofoliul final  
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2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați 

(nivelul de pregătire) 

Cretan Iozefina Simona, profesor, gradul didactic I, specializarea, Chimie - Fizică, 

certificat formator, Seria F Nr. 0191081 

Coordonatorul 

programului  
Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
25 

Costul programului/ al 

activității 
2500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului Asigurarea și controlul calităţii în unitățile școlare 

Public ţintă vizat 
Personal didactic din învăţământul preuniversitar (directori, membri C.A. 
coordonatori și membrii CEAC, profesori) 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Procesul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii trebuie să fie unitar, ca urmare a 
înţelegerii corecte a conceptelor, metodologiilor şi procedurilor aplicate. Noile 
standarde de evaluare ARACIP care intră în vigoare de la 1 septembrie 2022 trebuie 
cunoscute și puse în aplicare corect de către toate compartimentele funcționale din 
unitățile școlare. Consider util acest curs pentru formarea diverselor categorii de 
personal implicat în asigurarea propriu-zisă a calităţii educaţiei oferite de şcoală. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Implementarea noilor standarde de calitate din perspectiva unităţii şcolare, în 
funcție de tipul de evaluare susținut;  
Realizarea RAEI (Raportul Anual de Evaluare Internă) și corelaţii între evaluarea 
internă şi evaluarea externă;  
Cunoaşterea rolului şi a atribuţiilor pe care CEAC le are în asigurarea şi evaluarea 
internă a calităţii;  
Pregătirea documentelor și derularea vizitei de evaluare externă în sistem online. 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Instrumente online Google 
Drepturile şi obligațiile organizațiilor și 
persoanelor implicate în prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 
Instrumente de informare. 

3 5 - 8 

Utilizarea programelor de arhivare 
(RAR, ZIP)  
Utilizarea certificatelor de securitate 
în cazul FOREXBUG sau SICAP  

3 5 - 8 

Utilizarea modulelor dedicate din SIIIR 2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Discuții interactive, teme colaborative, chestionare, portofoliul final  

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Staicu Marian, profesor, grad didacti I, specializarea Informatică, certificat 
formator Seria F, Nr. 00055253 

Coordonatorul 
programului  

Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 



                                     

           Oferta de formare continuă – Management educational                                                     2022/2023 
                                                                                                                                                

 
 

17 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului 
Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a unităţilor de învăţământ prin 
dezvoltarea sistemului de control managerial intern 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate-descriere 

succintă) 

Din punct de vedere semantic, prin „control” se înţelege o monitorizare 
permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii, a unei entităţi, ori a unei 
structuri dintr-o entitate, pentru a constata evoluţia acesteia şi pentru a lua măsuri 
de optimizare a proceselor, activităţilor. În România, până la momentul de debut al 
demersurilor pentru armonizarea cadrului legislativ naţional, cu aquis-ul comunitar, 
în vederea aderării la Uniunea Europeană, controlul era organizat obligatoriu în 
cadrul unor structuri funcţionale specializate (de gestiune, tehnic de calitate, 
financiar, de stat, etc.). Astfel, organizarea şi exercitarea controlului era aproape 
exclusiv atributul statului, care impunea şi modul de organizare a controalelor din 
interiorul unităţilor. După 1989, se impune adaptarea la normele europene și 
implementarea unui sistemul de control managerial intern optim la nivelul 
instituțiilor de învățământ preuniversitar. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 

programului 
Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Proiectarea şi implementarea unui sistem de control intern viabil;  
Cunoaşterea şi aplicarea standardelor de control intern/ managerial; 
Evaluarea sistemului de control intern/managerial. 

Planificarea modulelor 

tematice 

 

 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Standardele de control intern 
managerial; Consideraţiuni 
privind implementarea legislaţiei 
europene asupra controlului la 
ME și entitățile subordonate. 

3 5 - 8 

Demersuri practice pentru 
implementarea standardelor de 
control intern. Rolurile 
manageriale ale cadrului didactic 

3 5 - 8 

Posibilități de îmbunătățire a 
eficienței organizaționale prin 
implementarea standardelor de 
control intern managerial. 
Dimensiuni aplicative ale 
managementului clasei de elevi 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Discuții interactive, teme colaborative, chestionare, portofoliul final  

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 

de pregătire) 
Andrițoiu Liliana, profesor, grad didactic I, specializarea Electromecanică, certificat 
formator Seria B Nr. 0020730 



                                     

           Oferta de formare continuă – Management educational                                                     2022/2023 
                                                                                                                                                

 
 

18 

Coordonatorul 

programului  
Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
25 

Costul programului/ al 

activității 
2500 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului 
Elaborarea și implementarea proiectelor europene în unitățile școlare  

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Programul propune dezvoltarea competențelor personalului didactic din 
învățământul preuniversitar de elaborare, implementare și finalizare cu succes a 
unor proiecte de tip european din domeniul educației, formării profesionale și a 
educației adulților. În școală fiecare muncește pentru el. În proiecte învățăm să 
lucrăm împreună pentru un rezultat bun de care să ne bucurăm cu toții. Noțiunile 
teoretice  sunt înțelese mai bine atunci când sunt aplicate. De aceea proiectele sunt 
axate pe activități care implică un număr mare de persoane, au o planificare, un 
scop și un obiectiv care stimulează situații din viața reală. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Diferențierea și identificarea scopului și obiectivelor în cadrul unui proiect; 
Utilizarea copacului problemei și copacului soluției pentru a planifica scopul 
central și obiectivele unui proiect; 
Elaborarea proiectelor viabile pe termen lung și cu aplicații în viața reală. 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Noțiuni generale despre un 
proiect european (definiție, 
componente, clasificare, 
concept, standarde). 

3 5 - 8 

Inițierea în managementului  
proiectului.Modele de bună 
practică. 

3 5 - 8 

Implementarea și monitorizarea  
proiectului.Managementul 
financiar al proiectului. 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Discuții interactive, teme colaborative, chestionare, portofoliul final  

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Necșulea Angelica, profesor,  gradul didactic I, specializare Istorie - Geografie, 
certificat formator Seria I, Nr. 00317527 

Coordonatorul 
programului  

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului Bazele formării pentru profesia didactică 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Realizarea unei activităţi de calitate într-o instituţie de învăţământ este o premisă 
a unei educaţii de calitate, deoarece buna organizare şi funcţionare a proceselor şi 
relaţiilor de management se răsfrânge asupra calităţii actului de predare-învăţare. 
Ca urmare, se impune ca toate cadrele didactice să aibă cunoştinţe despre 
organizarea învăţământului, legislaţia în vigoare, management ştiinţific, 
competenţe manageriale și metodice adecvate. În condițiile exploziei 
informaționale datorate progresului tehnic, științific, cultural, urmat de schimbări 
continue, chiar de mutații în cadrul disciplinelor predate, în profesiuni, este 
necesară preocuparea de a asigura o pregătire corespunzătoare a cadrelor 
didactice.  În etapele de profesionalizare, accentul trebuie pus pe formarea 
abilităților intelectuale, a unui sistem de valori etice, a deprinderilor și priceperilor 
necesare pentru asigurarea calității procesului educațional, a capacității 
personalului didactic de a aborda creativ o problemă, de a se autoforma și 
autodepăși. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a sistemului de învăţământ, 
respectiv a unităţilor şcolare;  
Abordarea sistemică a proceselor de învăţare prin evidenţierea interdependenţei 
dintre funcţiile principale (predare, învăţare, evaluare); 
Aplicarea strategiilor de predare şi a metodelor de evaluare în cadrul activităţilor 
didactice într-o viziune integratoare; 
Selectarea strategiilor de lucru şi metodelor corespunzător conţinutului activităţii 
alese;  
Utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Modulul I: Sistemul naţional de 
educaţie . 
Organizarea şcolii. structuri de 
conducere şi organizare. 

3 5 - 8 

Modulul II: Pregătirea didactică și 
metodică de specialitate. Proiectarea 
activității didactice. Strategii 
didactice de predare – învățare – 
evaluare. 

3 5 - 8 

MODULUL III: Managementul clasei 
de elevi. Activitatea de diriginte. 
Consilierea școlară. Relația școală – 
familie – comunitate. 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Discuții interactive, teme colaborative, chestionare, portofoliul final  
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2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Pavel Marieta, profesor, grad didactic I, specializarea geografie-franceză, certificat 
formator Seria H, Nr. 00081617  

Coordonatorul 
programului  

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului Strategii de prevenire a abandonului școlar 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere succintă) 

Abandonarea şcolii este o problemă socială, diminuarea fenomenului reprezentând 

una din priorităţile ME în etapa actuală. 

Creşterea gradului de conştientizare în rândul participanților cu privire la 

importanţa adoptării unor măsuri riguroase şi eficiente de îmbunătăţire a 

sistemului educaţional, pentru ameliorarea cauzelor ce stau la baza riscului crescut 

de abandon școlar. Însuşirea principiilor specifice „școlii/grădiniţei prietenoase” de 

către personalul didactic şi aplicarea acestora în activitățile cu elevii și preșcolarii. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Dezvoltarea abilităţilor de identificare şi proiectare a strategiilor eficiente de 
prevenire a abandonului şcolar;  
Dezvoltarea abilităţilor de implementare a strategiilor educaţionale eficiente 
destinate elevilor aflaţi în situaţia de risc/abandon şcolar.   

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Abandonul şcolar – definire, cauze, 
concepte. 
Strategii de prevenţie şi intervenţie în 
abandonul şcolar. 

3 5 - 8 

Categorii de persoane aflate în risc de 
abandon şcolar şi caracteristici ale 
acestora.  
Elementele determinante ale 
abandonului școlar 

3 5 - 8 

Rolul comunităţii în prevenirea 
abandonului școlar, factori interesați. 
Soluții propuse pentru reducerea ratei 
abandonului școlar. 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 
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Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Discuții interactive, teme colaborative, chestionare, portofoliul final  

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Prof. dr. Mrejeru Marcela, specializarea Istorie, certificat formator Seria J Nr. 
00287261 

Coordonatorul 
programului  

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 
4,16 lei 

 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului Carieră și succes profesional prin activități de mentorat 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere succintă) 

Instituţia de învățământ care ajută angajatul la începutul carierei profesionale, se 
implică print-un proces instrumental, asistat, realizabil, organizat, în vederea 
atingerii unor performanţe, printr-un regim de întărire, de stimulare şi de 
competiţie. Programul propune abordarea multidimensională de dezvoltare a 
competenţelor cadrului didactic prin interrelaţionare, care are ca finalitate 
maturizarea şi autonomia, precum şi schimbul valorilor. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Dezvoltarea abilităților de proiectare a activităților de îndrumare și expertiză 

pedagogică; 

Dezvoltarea abilităților de interrelaționare, comunicare, empatizare; 

Identificarea cu claritate a rolurilor profesionale ale profesorului debutant; 

Asigurarea transferului de competențe profesionale de care are nevoie profesorul 

debutant pentru facilitarea integrării sale și oferirea de feedback constructiv; 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Mentoratul de carieră didactică – 
valori, principii, caracteristici, 
observare 

3 5 - 8 

Consiliere și orientare 

psihopedagogică 
3 5 - 8 

Specificul evaluării în activitățile 

de mentorat 
2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 
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Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare 
Fișe de lucru, portofoliul cursantului ( eseu, studiu de caz, tema de reflecție); 
evaluare continuă prin observarea curentă a comportamentului cursanților pe 
parcursul modulelor de formare; teste de verificare şi fixare a cunoştinţelor. 

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Vladu Ana Nicoleta, profesor învățământ primar, gradul didactic I, certificat 
formator, Seria G, NR. 00038213 

Coordonatorul 
programului  

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 

 
 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului Educația formală și nonformală în prevenirea și combaterea abandonului școlar 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Prezentul program de formare continuă își propune îmbinarea educației formale cu 
activități de educație nonformală în cadrul procesului instructiv-educativ cu scopul 
de a identifica dificultățile curente sau potențiale cu care se confruntă elevii, în 
vederea elaborării și implementării de către cadrele didactice a unor strategii de 
prevenire și combatere a abandonului școlar. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Cunoașterea și înțelegerea celor două concepte de educație formală și educație 
nonformală; 
Dobândirea abilităților de a identifica cauzele cât și consecințele abandonului 
școlar; 
Diversificarea strategiilor de dezvoltare a competențelor transversale ale elevilor 
în procesul de învățare-evaluare și autoevaluare. 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Aspecte introductive. 
Conceptul de educație formală și 
conceptul de educație 
nonformală 

3 5 - 8 

Abandonul școlar-definiție, cauze 
consecințe. Categorii de 
persoane cu risc de abandon 
școlar. 

3 5 - 8 

Strategii, metode, aplicații 
practice de prevenire și 
combatere a abandonului școlar. 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 
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Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Chestionare, studiu de caz, portofoliul individual 

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Vulpe Daniela, profesor învățământ primar, gradul didactic I, certificat formator 
Seria G Nr. 00055724 

Coordonatorul 
programului  

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 

 
 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului Strategii pentru o clasă fără bullying 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere succintă) 

Acest program are ca scop prevenirea și combaterea bullying-ului în rândul elevilor 
pe care școala îi are încredințați spre educare, dar și creșterea nivelului de 
conștientizare al profesioniștilor cu privire la consecințele dure ale fenomenului de 
bullying. Tot ce se dorește, este oferirea unui mediu sigur și prietenos pentru toți 
copiii care merg la școală, promovarea relațiilor pozitive printre copii, indiferent de 
statut, culoare sau medii culturale. Prin parcurgerea acestui program cadrele 
didactice vor putea contribui la prevenirea și combaterea fenomenului de bullying 
atât de larg răspândit în mediul școlar: vor recunoaște cu ușurință 
comportamentele de bullying și vor ști cum să acționeze astfel încât fiecare elev să 
se simtă în siguranță în mediul în care învață. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Identificarea principalelor elemente pentru reducerea fenomenului de bullying și 
asigurarea stării de bine în educație; 
Încurajarea dezvoltării relațiilor pozitive cu elevii și construirea unui climat 
favorabil în clasele de elevi; 
Îmbunătățirea strategiilor pentru o intervenție eficientă în situațiile de bullying; 
Elaborarea unor planuri de intervenție și combatere față de comportamente de 
tip bullying. 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Bullying – stabilirea contextului 3 5 - 8 

Mecanismul de intervenţie în 
prevenirea şi combaterea 
bullyingului din unităţile de 
învăţământ  
Implementarea unui program 
anti-bullying 

3 5 - 8 
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Strategii și tehnici de prevenire și 
combatere a fenomenului de 
bullying  

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare 
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive, prezentări, teme colaborative, 
dezbateri, chestionare, portofoliu electronic; 
Evaluarea finală: Portofoliul final individual 

2. RESURSE UMANE 

Formatoriimplicați (nivelul 
de pregătire) 

Suciu Monica, profesor, gradul didactic I, specializarea Utilaj Tehnologic 
Chimic/TIC, certificat formator, Seria G Nr. 00055255 

Coordonatorul 
programului  

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea    programului  Inițiere în limbajul de programare PYTHON 

Public ţintă vizat Personal didactic și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Cursul de formare vizează dezvoltarea competențelor personalului didactic didactic 
și personalului didactic auxiliar, necesare derulării unor activități prin îmbinarea 
dintre tehnologie, rezolvarea de probleme, lucrul în echipă, dezvoltarea unor 
cunoştințe și abilități. Programul de formare PYTHON reprezintă o oportunitate a 
personalului didactic de a găsi soluții inovatoare și creative în educație, astfel încât 
școala să devină o autentică organizație care învață. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Competențe de utilizare optimă și eficientă a limbajului de programare PYTHON: 
analiza datelor/grafice folosind librării specifice; 
Aplicarea pachetelor/modulelor/librăriilor; 
Realizarea aplicațiilor pentru procesarea imaginilor. 

Planificarea modulelor 
tematice 

 
 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Tipizare- caracterizarea limbajelor 
dinamice  prin tipizare dinamică, 
interpretare, management de 
memorie automatizat 

1 1 - 2 

Structuri de date-tipuri tradiționale de 
date, numărul întreg (integer, int) sau 
cel rațional (float) 

2 4 - 6 

Stil-programări imperative, orientate 
pe obiecte și funcționale 

2 4 - 6 

Stil-programări imperative, orientate 
pe obiecte și funcționale 

2 4 - 6 

Biblioteci și extindere - biblioteci 
pentru lucrul cu fișiere, arhive, fișiere 
XML, biblioteci pentru lucrul cu 
rețeaua 

1 1 - 2 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II 2023 

Modalităţi de evaluare Chestionare, formulare google forms, portofoliul individual 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați (nivelul 
de pregătire) 

Șerban Maria Beatrice, informatician, specializarea Automatică și Informatică 
Industrială, certificat formator, seria G, Nr.00055720 

Coordonatorul 
programului  

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 

Prezi - o alternativă modernă și dinamică utilizată pentru crearea și 

prezentarea materialelor educaționale 

Public ţintă vizat Personal didactic și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul permite dezvoltarea cunoștințelor multimedia în vederea promovării 

activităților formale și nonformale utilizând un soft specializat - aplicaţie web, prin 

intermediul căreia pot fi concepute prezentări  atractive şi convingătoare. 

Durata:  24 ore 

Loc de desfășurare Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea competențelor de utilizare a resurselor de învățare/informare din  

mediul online; 

Crearea materialelor electronice în diferite formate; 

Implementarea  metodei proiect  în activitățile formale și nonformale. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Prezentarea aplicației în format 

web și desktop 
8 3 5 - 

Utilizarea instrumentelor și 

elementelor puse la dispoziție de 

aplicația electronică  

8 2 6 - 

Elaborarea de proiecte 

educaționale 
8 2 4 2 

Total 24 7 15 2 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului  Programul se desfăşoară în trimestrele bugetaer I și II 2023 

Modalităţi de evaluare Prezentări de proiecte individuale şi de grup  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați (nivelul 

de pregătire) 

Fîcea Vasile, informatician CCD Gorj, grad IA, specializarea Informatică 

Economică, certificat formator, seria G, Nr.00055240 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 

Costul programului/ al 

activității 
2500 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului G-suite – o soluție pentru învățarea online în educație 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

 
 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

,,GSuite For Education” reprezintă o suită de aplicații destinate procesului 
educaţional, oferind opţiuni pentru predare-învăţare-evaluare. 
Utilizarea acestor instrumente le oferă actorilor educaţionali posibilitatea să 
participe la diverse situaţii de învăţare, să analizeze, să ofere soluţii şi chiar să 
lucreze în grup, într-un mediu dinamic și interactiv. Cadrele didactice au 
posibilitatea să dezvolte noi oportunități de comunicare, colaborare și creativitate, 
susţinând astfel obiectivele de învăţare propuse. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea eficientă a platformei educaționale; 
Identificarea și utilizarea corectă a aplicațiilor în funcție de necesitatea actului 
educațional; 
Posibilitatea de a derula întreg procesul educațional în mediul online. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Prezentarea platformei G Suite 
For Educations. Integrarea 
instrumentelor online și 
beneficiile aduse procesului 
instructiv- educativ 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

- 

Utilizarea aplicațiilor de pe 
platforma G Suite: E-mail, Drive, 
Calendar, Meet, Google Classroom 

 
8 

 
2 

 
6 

 
- 

Elaborarea de materiale didactice 
– fișe recolaborative. Crearea și 
transmiterea formularelor 
electronice. 

 
8 

 
2 

 
6 

 
- 

Evaluare - - - 2 
Total 24 6 16 2 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual 

2. RESURSE UMANE 

 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Fîcea Elena Cristina, informatician, grad IA, profesor, grad didactic I, certificate 
formator, specializarea Chimie/Informatică, certificat formator seria I, Nr. 
00316562 

Coordonatorul 
programului 

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 
Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Competențe digitale de utilizarea  aplicațiilor specifice activităților  didactice 
online Public ţintă vizat Personal  didactic din învățământul preuniversitar 

 
 
Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere succintă) 

Adaptarea sistemului de educație și formare la evoluția tehnologică reprezintă un 
proces complex necesar pentru pregătirea și perfecționarea resurselor umane și 
element esențial al dezvoltării, modernizării și inovării societății. Utilizarea noilor 
tehnologii digitale este calea directă pentru a face școala mai atractivă pentru elevi, 
mai adaptată nevoilor și stilului lor de viață, mai eficientă în a dezvolta competențe, 
generând educație pe tot parcursul vieții. Din această perspectivă, transformarea 
digitală în educație este determinată de progresele în materie de conectivitate, 
utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale, nevoia de 
flexibilitate individuală și cererea acută de competențe digitale. Acest aspect a 
evidențiat rolul educației digitale ca obiectiv-cheie pentru predarea-învățarea-
evaluarea de înaltă calitate, accesibilă și favorabilă incluziunii, precum și necesitatea 
unei abordări strategice privind dobândirea competențelor digitale pe tot parcursul 
vieții, pentru toți actorii implicați. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
Competenţe vizate 

Dezvoltarea competențele  digitale ale cadrelor didactice în ceea ce privește 
calitatea proiectării și desfășurării activităților didactice în mediul online; 
Realizarea de instrumente educaționale digitale și încurajarea inovării pentru 
adaptarea unor soluții educaționale creative, interactive, centrate pe elevi; 
Utilizarea instrumentelor IT&C în vederea îmbunătățirii procesului de predare, 
învățare și evaluare în clasa digitală; 
Crearea de Resurse Educaționale Deschise atractive; 
Eficientizarea activităţii didactice prin oferirea accesului la noua tehnologie 
elaborată de suita de aplicații Google și Microsoft Office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planificarea modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Competența digitală, o abilitate 
esențială pentru profesori și elevi în 
secolul XXI 

6 2 4 - 

Predare creativă - resurse pentru 
crearea de materiale educaționale 
digitale atractive 

8 2 6 - 

Instrumente și platforme 
educaționale pentru profesori și elevi  8 2 6 - 

Evaluare - - - 2 
Total 24 6 16 2 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive, prezentări, teme colaborative, dezbateri, 

chestionare, portofoliu electronic; 

Evaluarea finală: Portofoliul final individual 2. RESURSE UMANE 

 
Formatori implicați (nivelul 
de pregătire) 

Suciu Monica, profesor, gradul didactic I, specializarea Utilaj Tehnologic 
chimic/TIC, certificat formato, Seria G Nr. 00055255 

Coordonatorul programului Simona Dijmărescu, profesor metodist 
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3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Asigurarea calităţii educaţiei în şcoli 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

Legislaţia calităţii în învăţământul preuniversitar prevede standarde şi proceduri de 
evaluare internă şi externă care trebuie puse în practică de către membrii comisiilor 
de evaluare şi asigurare a calităţii. Este necesar un curs de formare pe această temă, 
datorită faptului că  membrii acestei comisii trebuie să cunoască în mare măsura 
modul de întocmire a documentelor şi atribuţiile care revin acestora. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Evaluarea corectă, conform realității a realizării indicatorilor de performanță din 
Standardele de autorizare, acreditare și cele de referință;  
Realizarea unor proceduri clare, pe înțelesul tuturor pentru realizarea îmbunătățirii 
actului educațional;  

• Stabilirea unor relații de colaborare cu CEAC, cu cadrele didactice, cu 
comunitatea locală, cu beneficiarii direcți și indirecți. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Teorie 
(30%) 

Aplicatii 
(60%) 

Evalu
are 
(10%) 

Total ore 

Cadrul legal şi conceptual  privind 
asigurarea internă a calităţii 
 

3 5 - 8 

Metodologia asigurării calităţii educaţiei 3 5 - 8 

Asigurarea internă a calităţii educaţiei 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionar 

2. RESURSE UMANE 

 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Cerdac Simona-Valentina, profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, 
certificat formato, Seria H Nr.00185530 

Coordonatorul 
programului 

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 

 



                                     

           Oferta de formare continuă – Educație pentru drepturile omului                                 2022/2023 
                                                                                                                                                

 
 

32 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Educația pentru cetățenie democratică și a drepturilor omului (E.C.D.) 

Public ţintă vizat Personalul didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Educaţia pentru cetăţenie democratică se concentrează în primul rând asupra 
drepturilor, responsabilităţilor şi participării active, în relaţie cu dimensiunea civică, 
politică, socială, economică, juridică şi culturală a societăţii, în timp ce educaţia 
pentru drepturile omului are în vedere spectrul mai larg al drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale în fiecare aspect al vieţii oamenilor. Programul propus urmărește 
recunoașterea valorii și a demnității propriei persoane și a celuilalt, pentru 
interrelaționarea pozitivă în cadrul societății. 
 Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Explicarea semnificației drepturilor omului pentru funcționarea unei societății 
democratice; 
Analizarea documentelor de referință cu privire la drepturile omului, pentru 
exercitarea acestora în cauză; 
Utilizarea procedurilor de protecție a drepturilor omului în soluționarea unor cazuri 
reale sau imaginare care implică drepturile omului; 
Manifestarea unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi în 
schimbare. 

 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Teorie 
(30%) 

Aplicatii 
(60%) 

Evalu
are 
(10%) 

Total ore 
Identitatea și demnitatea ființei umane 3 5 - 8 

Stereotipuri și prejudecăți 
Exemple de încălcare a drepturilor omului în 
diverse țări 

3 5 - 8 

Diversitatea culturală 
Discriminarea pe criteriu de rasă/etinie, 
vârstă, gen  și dizabilitate  

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul 
programului 

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare 
a cursanților 

Portofoliul individual, studiu de caz, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Popovici Laurențiu Daniel, profesor, gradul didactic I, specializarea Teologie 
Pastorală – Istorie, certificat formator, Seria F Nr. 0047542 

Coordonatorul 
programului 

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Eco-educația și protecția mediului 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

Programul are scopul de a forma și dezvolta cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar competențele centrate pe analizarea, compararea investigarea  

fenomenelor şi proceselor din mediu, pe formarea și  exersarea deprinderilor practice 

și intelectuale, concomitent cu formarea unui comportament responsabil, implicat, în 

vederea transmiterii către elevi a unui sistem de valori reale și “bune practici” în relaţia 

cu mediul înconjurător. Şcoala, prin autoritatea morală pe care o deține, poate 

contribui substanţial în achiziţionarea de către elevi a cunoştinţelor, capacităţilor, 

atitudinilor raportate la un mediu sănătos de existenţă, de a forma absolvenţilor 

învăţământului preuniversitar comportamente adecvate în condiţiile impactului 

antropic actual. şi conştientizarea de către ei a necesităţii valorificării raţionale, 

conservării şi protecţiei mediului la nivel local, regional şi global. 

Durata: 24 ore 
Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 

Competenţe vizate 
Implementarea unui demers practic eficient în domeniul ecologiei și protecției 

mediului. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală mediului 

înconjurător. Dezvoltarea unor comportamente responsabile faţă de mediul 

înconjurător Proiectarea unor acțiuni de soluţionare a problemelor referitoare la 

starea mediului ambiant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Rolul și importanța educației 
ecologice în Curriculumul 
naţional 

3 5 - 8 

Abordarea interdisciplinară a 
noțiunilor de ecologie și 
protecția mediului în cadrul 
disciplinelor opțional 

3 5 - 8 

Metode de dezvoltare a 
conceptului de             eco-
educație prin activități 
educative. Utilizarea 
platformelor educaționale 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Discuţii interactive, prezentări, teme colaborative, dezbateri, portofoliul individual  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Pătrășcoiu Ana-Maria, profesor, gradul didactic I, specializarea Chimie, certificat 
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formator, Seria G Nr. 00055718 

Coordonatorul 
programului 

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Educație pentru viață și dezvoltare durabilă 

Public ţintă vizat Personalul didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

Educația pentru sănătatea tinerei populații trebuie să înceapă de la cele mai mici 
vârste, iar școala trebuie să îndeplinească un rol principal în ceea ce privește 
transmiterea informației științifice cu rol reventiv și de cunoaștere. 
 Programul vizează un alt tip de comunicare didactică în care profesorul renunță la 
poziția de lider, iar elevul va putea să comenteze din perspectivă personală, 
experiențe proprii și concepte care descriu aceste experiențe. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

 Însușirea unor instrumente utile în realizarea activităților de educație pentru 
sănătatea și formarea unui stil de viață sănătos și responsabil; 
 Proiectarea unor lecții de educație pentru sănătate eficiente și cu impact major 
asupra gândirii și asupra deciziilor elevului;  
 Dobândirea unui set de metode și tehnici interactive pentru predarea educației 
pentru sănătate, educației pentru o viață lipsită de riscuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă 
Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Sănătatea fizică-noțiuni de bază despre 
organismul uman, modalități de prevenire a 
bolilor și atitudinea față de bolnavi. 

3 5 - 8 

Sănătatea psihică-integrarea în familie și 
societate. Solidaritatea cu persoanele cu 
deficiențe psihice. 

3 5 - 8 

Legătura dintre sănătatea organismului 
uman și mediul înconjurător-principalele 
tipuri de poluare șți efectele acestora 
asupra sănătății. 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 
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Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, studiu de caz, chestionar 

2. RESURSE UMANE 

 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Vîlceanu Valeria, profesor, gradul didactic I, specializarea Biologie, certificat 
formator, Seria K Nr. 00124333 

Coordonatorul 
programului 

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului  Dezvoltarea durabilă prin activitățile Programelor Erasmus+ 

Public ţintă vizat Personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar  

Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

Unul dintre obiectivele educației contemporane se referă la dezvoltarea unor 
competențe de relaționare între membrii comunității educaționale și între 
instituții la nivel european. Având o abordare integrată, Erasmus+ oferă mai 
multe posibilități de cooperare între sectoarele educației, formării pe tot 
parcursul vieții. Aceste proiecte permit echipelor de profesori și directori de școli 
din țările partenere să împărtășească experiențe și informații, să testeze și să 
pună în practică noi abordări pedagogice și manageriale. Pe lângă acest tip de 
program, școlile pot accesa proiecte e-Twinning (platformă electronică ce oferă 
cadrelor didactice din școlile europene o bază de comunicare și colaborare în 
vederea schimbului de experiență și informații și a demarării unor proiecte 
comune). Participarea la programe și proiecte de tip Erasmus+, se situează pe 
primele locuri în ceea ce privește motivația pentru aprofundarea programelor 
de dezvoltare durabilă în rândul celor care profesează în învățământul 
preuniversitar, oferind  oportunitatea celor implicați să participe creativ la 
identificarea soluțiilor și evaluarea alternativelor pentru crearea unui viitor 
sustenabil. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Iniţierea şi dezvoltarea unui program de educaţie pentru dezvoltare durabilă;  
Identificarea actiunilor specifice Erasmus+ în scopul satisfacerii nevoilor 
personale sau instituţionale în domeniul dezvoltării durabile; 
Dezvoltarea abilităților de completare a unui formular de aplicație; 
Dezvoltarea abilităților de muncă în echipă, de evaluare și autoevaluare. 

 
 
 
 
 
 
 

Denumire modul/temă 

Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Abordări conceptuale în managementul 
proiectelor educaționale.  3 5 - 8 

Specificitatea întocmirii și derulării 
parteneriatelor școlare prin Programul 
Erasmus+ 

3 5 - 8 
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Planificarea 
modulelor 
tematice 

Completarea documentelor aferente 
parteneriatelor școlare prin Programul 
Erasmus+ 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total 
ore Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, studiu de caz, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Rădoi Adriana-Cristina, profesor învățământ primar, gradul didactic I, certificat 
formator, Seria I, Nr. 00317272 

Coordonatorul 
programului 

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Abordarea integrată a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

Determinarea unei schimbări pozitive la nivelul unităţilor de învăţământ printr-o 
abordare integrată, coerentă şi susţinută a incluziunii şcolare în vederea prevenirii 
discriminării şi excluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 

Competenţe vizate 

Utilizarea adecvată a terminologiei specifice educaţiei copiilor cu CES; 
Aplicarea măsurilor, practicilor şi instrumentelor de lucru pentru o abordare 
integrată a demersului inclusiv şi combaterea discriminării copiilor cu cerinţe 
educaţionale specifice; 
Utilizarea tehnicilor specifice abordării integrate în activităţile desfăşurate la clase 
cu copiii cu CES. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Teorie Aplicatii Evaluare Total ore 

Cerinţe educaţionale speciale, abordare 
integrată –aspecte teoretice şi legislative 

3 5 - 8 

Curriculum flexibil şi adaptat pentru 
incluziunea tuturor copiilor 

3 5 - 8 

Strategii şi tehnici de lucru pentru 
incluziunea copiilor cu CES 2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionar 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Ciortan Bianca, profesor,  gradul didactic I, specializare Matematică, certificat 
formator Seria I, Nr.00317514  

Coordonatorul 
programului 

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 
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Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Strategii  de prevenire a discriminării și  violenței asupra copiilor 

Public ţintă vizat Personalul didactic din învățământul preuniversitar 

 
Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

Cursul are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor specialiștilor implicați în 

procesul instructiv-educativ, de aplicare a strategiilor privind diminuarea 

discriminării și violenței în instituțiile de învățământ și în afara lor, vizând 

promovarea principiilor egalității de șanse și nondiscriminării și obținerea de 

rezultate calitative deosebite din partea tuturor elevilor. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Planificarea activităților specifice în vederea prevenirii și combaterii situațiilor de 
discriminare;  
Gestionarea resurselor umane, materiale, informaționale și financiare utilizate în 
activitatea de prevenire și combatere a nerespectării egalității de șanse, violenței și 
discriminării; 
Cunoașterea conceptelor și teoriilor moderne de comunicare, în diverse situații; 
Asimilarea și manifestarea de conduite eficiente în depășirea unor situații limită. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă 

Teorie  Aplicatii  Evaluare Total ore 

Discriminare și violență- Cadru conceptual 3 5 - 8 

Strategii de prevenire și combatere a 

discriminării și violenței în școală 
3 5 - 8 

Exemple de bună practică  2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionar 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Vaculea Irina, profesor, gradul didactic I, specializarea Limba şi literatura română - 
Limba si literatura englezǎ, certificat formator Seria J Nr. 00003886 

Coordonatorul 
programului 

Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 
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Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Egalitatea de gen în educație 

Public ţintă vizat Personalul didactic din învățământul preuniversitar 

 
Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

Prezentul program de formare continuă își propune clarificarea a ceea ce înseamnă 

egalitatea de gen în educație și informarea cadrelor didactice cu privire la aplicarea 

strategiilor de promovare a educației pentru egalitatea de gen. Noi, cadrele 

didactice avem obligația de a promova conștient egalitatea de gen, atât prin 

procesul de educație, cât și implicit prin disciplinele predate în școală, în vederea 

creșterii calității actului educațional. 

Durata: 24 ore 
Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Cunoașterea legislației care reglementează egalitatea de gen; 
Identificarea și eliminarea barierelor care intervin în asigurarea egalității de gen; 
Examinarea critică a diferitelor perspective și concepții ale egalității și discriminării; 
Aplicarea de strategii privind promovarea educației pentru egalitatea de gen; 
Cunoașterea și importanța mediului în formarea echității de gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă 
Teorie  Aplicatii  Evaluare Total ore 

Cunoașterea legislației care reglementează 
egalitatea de gen. 
Ideentitate de gen, modele și valori de 
gen. 

3 5 - 8 

Echitate de gen prin educație. 
Roluri și relații de gen promovate în 
școală. 

3 5 - 8 

Rolul cadrelor didactice în promovarea 
egalității de gen în educație.  
Strategii și recomandări de îndepărtare a 
barierelor de gen – etnie, cultură, relogie, 
naționalitate, etc 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionare, studiu de caz 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Vulpe Daniela, profesor învățământ primar, gradul didactic I, , certificat formator, 
Seria G Nr. 00055724 

Coordonatorul 
programului 

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 
Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare 

Public ţintă vizat 
Personal didactic, didactic auxiliar și personal cu funcție de conducere, îndrumare 
și control din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Strategia anticorupţie în educaţie este un document strategic pe termen mediu, 
care creează cadrul de implementare a măsurilor de promovare a integrităţii prin 
procesul educaţional, cât şi la nivelul instituţiilor din cadrul sectorului educaţional. 
Programul de formare dezvoltă participanţilor competenţe de a practica şi de a 
forma norme de conduită morală, etică şi de integritate în domeniul 
managementului educaţional şi al educaţiei privind anticorupţia, de a adopta 
propriile planuri anticorupție, prin măsuri de intervenție care să vizeze prevenirea 
corupției, educația anticorupție și combaterea fenomenului de corupție.  

Durata:  24 ore  

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea unei strategii anticorupție în educație prin implicarea tuturor 
factorilor cointeresați de la nivelul instituțiilor educaționale 
Elaborarea unor proceduri și instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili 
din domeniul educației, susceptibili de a genera fapte de corupție în rândul 
personalului din învățământul preuniversitar 
Aplicarea tehnicilor de cunoaştere şi de implementare a măsurilor preventive, în 
contextul legal privind anticorupţia. 

Planificarea modulelor 
tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Cadrul legislativ, valori fundamentale 
şi principiile promovate de Strategia 
Anticorupţie în Educaţie 

8 2 6 - 

Instrumente şi tipuri de intervenţii 
propuse de Strategia Anticorupţie în 
Educaţie 

8 2 5 1 

Prevenirea corupţiei prin valorizarea 
rolului educaţiei şi prin aplicarea 
măsurilor anticorupţie la nivel 
instituţional şi social 

8 
 

2 5 1 

Total 24 6 16 2 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului  Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Discuţii interactive, prezentări, teme colaborative, dezbateri, chestionare, 
portofoliul individual 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Reprezentanți ai DGA Gorj, ISJ Gorj, CCD Gorj 

Coordonatorul 
programului  

Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Prevenirea consumului de substanţe care determină dependență 

Public ţintă vizat Personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar  

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Cursul răspunde necesităţii informării cadrelor didactice şi educaţilor asupra 
consecinţelor provocate de consumul de droguri şi substanţelor care creează 
dependenţă. Programul are în vedere pregătirea personalului didactic și didactic 
auxiliar din învăţământul preuniversitar pentru dobândirea unor abilităţi de lucru 
cu elevii, cu scopul  prevenirii consumului de droguri și al substanțelor care 
creează dependență. 

Durata 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Promovarea cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi stării de 
bine a elevului; 
Familiarizarea cu denumirea, proprietăţile şi consecinţele consumului de 
substanţe dependente; 
Formarea şi dezvoltarea abilităţilor pentru educarea elevilor în spiritul 
autocunoaşterii şi construirea unei imagini pozitive despre sine; 
Responsabilizarea personalului didactic cu privire la efectele nocive provocate de 
consumul de droguri; 
Realizarea unor programe personalizate pentru cei aflaţi în situaţie de risc, prin 
implicarea tuturor factorilor şi instituţiilor avizate. 

Planificarea modulelor 
tematice 
 

Modul tematic 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Informaţii despre droguri: 
clasificare, descriere, efecte, 
însuşirea termenilor specifici 

8 4 4 - 

Factori care influenţează 
consumul de droguri. Trăsături 
de personalitate predispozante 
pentru consumul de droguri 

6 3 3 - 

Factori de risc și factori de 
protecție. Comportament și 
atitudine preventivă 

10 3 5 2 

Total 24 10 12 2 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

14 ore/10 ore 14 ore/10 ore 24 ore 

Calendarul programului  Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I, II  2023 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Șoșoi Laurențiu – inspector CPECA Gorj, certificat formator Seria N, Nr. 
00124328 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Holocaustul între trecut și viitor pentru generațiile actuale 

Public ţintă vizat Personalul didactic din învățământul preuniversitar 

 

Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

Holocaustul a devenit o temă centrală în cultura multor ţări. Acest fapt este reflectat 

în numeroasele produse mediatice, dar şi în cultura populară. Educaţia pe tema 

Holocaustului îi poate sprijini pe profesori și elevi în cunoaşterea istorică şi în 

formarea abilităţilor necesare pentru a înţelege şi evalua aceste manifestări 

culturale. Holocaustul trebuie să fie studiat pentru că a pune sub semnul întrebării 

fundamentele civilizaţiei. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea informaţiei provenite din surse istorice primare şi secundare; 
Dezvoltarea vocabularului istoric în cadrul comunicării orale şi scrise; 
Rezolvarea de probleme, prin aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor specifice 
istoriei; 
Stimularea interesului pentru cunoaştere şi dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă 
de sine şi faţă de ceilalţi; 
Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea 
unei societăţi; 
Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate. 

 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Despre antisemitism. 3 5 - 8 
Antisemitismul contemporan. Forme de 
manifestare. 

3 5 - 8 

Distorsionarea, negarea şi minimalizarea 
Holocaustului. 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionare, studiu de caz 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Popovici Laurențiu Daniel, profesor, gradul didactic I, specializarea Teologie 
Pastorală – Istorie, certificat formator Seria F Nr. 0047542 

Coordonatorul 
programului 

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Antreprenoriat de la A la Z în context european 

Public ţintă vizat Personalul didactic din învățământul preuniversitar 

 
Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

 Fiecare cadru didactic actual și viitor ar trebui să beneficieze, în decursul carierei, 

de cel puțin o experiență de formare în domeniul subiectelor și metodelor esențiale 

referitoare la învățarea antreprenorială și educația antreprenorială, tematică 

abordată și în cadrul acestui program, iar obiectivul pe termen lung să fie acela ca 

profesorii să predea elevilor competențele antreprenoriale care vor aduce  beneficii 

pentru economie și pentru societate. 

Durata: 24 ore 
Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 

Competenţe vizate 

Utilizarea conceptelor specifice educaţiei antreprenoriale pentru organizarea 
demersurilor de cunoaştere şi de explicare a unor fapte, evenimente, procese din 
viaţa reală; 
Aplicarea cunoştinţelor specifice educaţiei antreprenoriale în situaţii caracteristice 
economiei de piaţă, precum şi în analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală; 
Cooperarea în cadrul diferitelor grupuri pentru rezolvarea unor probleme teoretice 
şi practice specifice mediului de afaceri; 
Evaluarea comportamentului adecvat unui mediu economico-social în schimbare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă 

Teorie  Aplicatii  Evaluare Total ore 

 Elemente necesare formării profesorilor 

în spirit antreprenorial; 
3 5 - 8 

Exemple de bune practici în formarea 

inițială a profesorilor; 
3 5 - 8 

Exemple de bune  practici în dezvoltarea 

profesională continuă 
2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionare, studiu de caz 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Oprea Mariela Rodica, profesor, grad didactic I, specializarea Turism și alimentație, 
certificat formator, Seria F, Nr 0154567 

Coordonatorul 
programului 

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 
Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Consiliere și orientare școlară 

Public ţintă vizat Personalul didactic din învățământul preuniversitar 

 Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

Existenţa ariei curriculare Consiliere şi orientare în planul de învăţământ 

evidențiază importanţa desfăşurării unei activităţi optime în cadrul orelor de 

dirigenţie pentru îndeplinirea rolului formativ al educaţiei de tip şcolar. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Interpretarea proceselor implicate în consiliere şi orientare prin prisma 
mecanismelor şi a factorilor care stau la baza acestora. 
Aplicarea de strategii de intervenţie cognitivă, motivaţională şi comportamentală 
atât la nivel individual, cât şi la nivel de grup în cadrul procesului de consiliere şi 
orientare şcolară. 
Exersarea abilităţilor cadrelor didactice prin activităţi demonstrative necesare 
optimizării procesului de consiliere şi orientare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă 
Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Autocunoaştere şi dezvoltare personală; 
comunicare şi abilităţi sociale 

3 5 - 8 

Managementul informaţiilor şi al învăţării 3 5 - 8 
Planificarea carierei ; calitatea stilului de 
viaţă   

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionare, studiu de caz 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Bican Mihaela Camelia, profesor, gradul didactic I, specializarea Psihologie, 
certificat formator, Seria: F Nr: 0169318 

Coordonatorul 
programului 

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Rolul învățării intergeneraționale în educația adulților 

Public ţintă vizat 
Cadrele  didactice din învățământul preuniversitar și părinții elevilor 

Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

Consilierea părinţilor în vederea relaţionării corecte cu copiii lor devine din ce în ce 

mai necesară. Parteneriatul şcoală-familie devine o resursă importantă în crearea 

condiţiilor pentru succesul şcolar al elevilor/preșcolarilor, în dezvoltarea personalităţii 

copiilor şi a integrării lor sociale. Învățarea intergenerațională poate fi definită ca un 

parteneriat de învățare bazat pe reciprocitate și simultaneitate care implică oameni 

de vârste diferite, în care generațiile lucrează împreună pentru a dobândi valori și 

cunoștințe.  Învățarea intergenerațională are un scop important care necesită 

explorarea și integrarea ulterioară în sistemele noastre de educație (atât formale, 

non-formale, cât și informale), astfel încât toți membrii societății să poată beneficia 

de învățarea pe toată durata vieții. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 

Competenţe vizate 
Înțelegerea și utilizarea cu acurateţe a conceptului de educație intergenerațională; 
Aplicarea creativă a cunoştinţelor şi experienţelor acumulate pe parcursul vieţii 
pentru a forma părinţilor aptitudinile, atitudinile și valorile comportamentele 
necesare implementării unui program de învățare intergenerațională de succes; 
Aplicarea strategiilor didactice necesare conceperii, proiectării, organizării şi 
desfăşurării activităţilor de consiliere a părinţilor;  
Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog 
pentru a preveni blocajele în comunicare;  
Utilizarea unor strategii eficiente de relaţionare pentru prevenirea comportamentelor 
indezirabile în familie, şcoală şi comunitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă 

Teorie  Aplicatii  Evaluare  Total ore 

Ce este învățarea intergenerațională?  
De ce este ea importantă? 
Relaţionarea cu copilul-stilurile parentale. 
Funcţiile familiei 
Care sunt provocările și cum le depășești? 

3 5 - 8 

Care sunt pașii practici necesari pentru a 
realiza un program de învățare 
intergenerațională de succes? 
Comunicarea eficientă cu copilul. 
Rezolvarea conflictelor cu copilul. 
Educaţia prin mijloace nonviolente 

3 5 - 8 

Ce este învățarea intergenerațională?  
De ce este ea importantă? 
Relaţionarea cu copilul-stilurile parentale. 
Funcţiile familiei 
Care sunt provocările și cum le depășești? 
Cristalizarea imaginii de sine – rolul 
părinţilor 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 
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Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionare, studiu de caz 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Bejenaru Felicia, profesor învățământ primar, gradul I, specializarea învățător, 
certificat formator Seria G, Nr. 00013485 

Coordonatorul 
programului 

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 

 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

 Interdisciplinaritatea în activitățile din  structurile infodocumentare din 
învățământul preuniversitar 
 Public ţintă vizat Responsabili  CDI, profesori documentariști, bibliotecari,  profesori învățământ 

primar și preșcolar, profesori din diverse arii curriculare 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

 Cursul urmăreşte fundamentarea principalelor aspecte teoretice aplicabile în 

dezvoltarea competenţelor de promovare și implementare a activităților didactice 

și educative în spațiul infodocumentar, implementarea unui sistem de valori 

științifico-practice, referitoare la conceperea proiectelor educaționale, capabil să 

răspundă problematicii educaționale complexe care caracterizează condițiile 

sociale actuale. 
Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

 Proiectarea şi organizarea activităţilor didactice pe baza tehnicilor de dezvoltare a 
creativității și a învăţării de tip formativ;  
Dezvoltarea competențelor de comunicare educaţională. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluare Total ore 

Proiectarea activităților  didactice și 
educative în contextul social actual 

3 5 - 8 

Formarea elevilor pentru societatea 
cunoașterii prin activități   specifice  
desfășurate în CDI 

3 5 - 8 

Elaborarea proiectelor educaționale 
derulate în structura infodocumentară 
Exemple de bună practică 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 
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Calendarul 
programului 

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare 
a cursanților 

Portofoliul individual, chestionare, studiu de caz 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Lupulescu Teodora, prof. documentarist, grad didactic II; formator cod COR 
242401, conform certificatului de absolvire seria J, nr. 00287599 
Dijmărescu Simona, profesor, gradul didactic I, specializarea Fizică-Chimie, profesor 
documentarist, certificat formator Seria F, Nr. 0043227 
 
 
 
 

Coordonatorul 
programului 

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 

 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

 Strategii de optimizare a relațiilor interpersonale în cadrul organizațiilor școlare 
din învățământul preuniversitar 
 Public ţintă vizat 
Personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

 Cursul urmăreşte fundamentarea principalelor aspecte teoretice aplicabile în 

optimizarea relatiilor interpersonale privind activitatea și performanțele 

organizației școlare, contribuind la creșterea gradului de satisfacție a angajaților și 

a elevilor, motivandu-i, crescându-le încrederea în sine, îmbunătățind climatul 

educațional la toate nivelurile, crescând calitatea rezultatelor obținute. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Organizarea grupului și coordonareaactivităţilor de realizare a sarcinilorşirezolvare 
a problemelor; 
Asigurarea confortului psihosocial în crearea condiţiilor favorabile pentru o 
comunicare de bună calitate, în care argumentaţia pozitivă să-şi dovedească 
eficienţa; 
Condiţionarea constituirii şi manifestării coeziunii grupului, prin uniformizarea 
valorilor, normelor, opiniilor, credinţelor şi atitudinilor care fundamentează viaţa 
din organizatiile școlare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 

Denumire modul/temă Teorie Aplicatii Evaluare Total ore 

Formele comunicarii interpersonale 3 5 - 8 

Strategii de optimizare a relațiilor 

interpersonale 3 5 - 8 

Structura şi dinamica relaţiilor 

interpersonale 

Clasificarearelaţiilorinterpersonale 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 
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modulelor 
tematice 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul 
programului 

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare 
a cursanților 

Portofoliul individual, chestionare, studiu de caz 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Cretan Iozefina Simona, profesor, gradul didactic I, specializarea, Chimie - Fizică, 
certificat formator, Seria F Nr. 0191081 

Coordonatorul 
programului 

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Sănătate și securitate în muncă-domeniu multidisciplinar 

Public ţintă vizat Cadre didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar care îşi 

desfăşoară activitatea în laboratoare şi ateliere şcolare 

 

Justificare 
(necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Cursul răspunde necesităţii cadrelor didactice de  promovare a măsurilor privind 
îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă, în ateliere şi laboratoare prin 
aplicarea unor principii generale şi specifice, referitoare la prevenirea riscurilor 
profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii elevilor, eliminarea factorilor de risc 
şi accidentare, precum și la informarea, consultarea şi participarea elevilor la 
activităţi privind implementarea principiilor sănătăţii şi securităţii în muncă 
corelate cu toate domeniile și specializările studiate. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 

Competenţe vizate 

Aplicarea legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă în ateliere şi 
laboratoare şcoală pentru toate disciplinele; 
Planificarea acţiunilor de evitare şi reducere a riscurilor identificate la locul de 
muncă; 
Elaborarea unui plan de acțiuni în caz de accident; 
Implementarea unor proiecte educaționale care promovează principiile europene 
de sănătate şi securitate în muncă. 
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Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Teorie Aplicatii Evaluare Total ore 

Legislaţia naţională şi europeană privind 
sănătatea şi securitatea muncii 
Principii generale de prevenire a 
riscurilor ce pot să apară în cadrul 
desfăşurării activităţii în ateliere şi 
laboratoare pentru toate disciplinele 

3 5 - 8 

Proceduri care se derulează şi obligaţiile 
elevilor în cazul producerii accidentelor 
în ateliere şi laboratoare 
Riscuri specifice activităţilor din diverse 
discipline. 

3 5 - 8 

Plan de sănătate şi securitate a muncii. 
Studii de caz 
Exemple debune practici 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul 
programului 

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare 
a cursanților 

Portofoliul individual, chestionare, studiu de caz 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Muja Teodora, profesor, grad didactic I,specializarea Electronică și automatizări, 
certificat formator, Seria F, Nr 0047716 
 

Coordonatorul 
programului 

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Dezvoltarea competențelor de reziliență ale cadrelor didactice 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate-descriere 

succintă) 

În ultimii ani, societatea românească și, în egală măsură, cea internațională a 
traversat o perioadă extrem de complexă pe fondul numeroaselor provocări cu care 
a fost nevoită să se confrunte. Dintre acestea ar putea fi amintite: pandemia 
COVID19, criza energetică actuală, războiul din Ucraina ș.a.m.d. De cele mai multe 
ori, societatea a fost prinsă oarecum insuficient pregătită pentru schimbări de o 
asemenea magnitudine, fiind nevoită să improvizeze soluții care uneori s-au dovedit 
a fi eficiente, iar alteori necesitând a fi ajustate. Educația a fost unul dintre cele mai 
afectate domenii de transformările ultimilor ani, iar semnalul pe care școala l-a 
transmis comunității a fost un important punct de reper în a dezvolta membrilor 
acesteia capacitatea de reziliență. Însă pentru a deveni modele pentru ceilalți 
membrii ai comunității, înșiși profesorii ar trebui să facă dovada deținerii unor 
asemenea competențe adaptative care să le permită să gestioneze cât mai eficient 
problemele cauzate de război, pandemie sau alte crize socio-educaționale, 
suprapuse peste cele cotidiene. Iată de ce, prezentul program de formare 
profesională continuă își propune evaluarea și dezvoltarea competențelor de 
reziliență ale dascălilor din perspectiva a 3 dimensiuni majore: psihologică, 
pedagogică și managerială. 

Durata:  24 ore  

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea adecvată a terminologiei de specialitate în contextul domeniului 
rezilienței în educație; 
Analiza celor mai importante aspecte care susțin o adaptare eficientă a cadrelor 
didactice la provocările școlii și educației, din perspectivă psihologică, pedagogică și 
managerială; 
Argumentarea importanței deținerii de către profesori a unor competențe de 
reziliență superior dezvoltate pentru creșterea performanței în învățământ. 

Planificarea 

modulelor tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Reziliența în educație. Cadru 
conceptual general 

4 2 2 - 

Reziliența în gestionarea 
problemelor specifice diferitelor 
etape de vârstă școlară la elevi. 

6 2 4 - 

Reziliența în procesul instructiv-
educativ.  Strategii didactice 
flexibile de predare / învățare / 
evaluare 

7 2 4 1 

Reziliența în managementul 
educațional 

7 2 4 1 

Total 24 8 14 2 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

14 ore/10 ore 14 ore/10 ore 24 ore 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare  I, II - 2023 

Modalităţi de 

evaluare a cursanților 

Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive, prezentări, teme colaborative, dezbateri, 
chestionare, portofoliu electronic; 
Evaluarea finală: Portofoliul final individual  
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2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Blândul Valentin Cosmin, profesor universitar doctor, specializarea Științe ale 

Educației; 

Bochiș Nadia – profesor, grad didactic I, specializarea limba și literatura română, 

certificat formator Seria L nr.00330019  

Cheregi Mihaela, profesor, gradul didactic I, specializarea Limba și literatura 

română, Certificat formator Seria L, Nr. 00330037 

Körmendi Gyula Iosif –  profesor, gradul didactic I, specializarea Educație fiziă și 

sport, certificat formator Seria I Nr. 00310737 

Popica Mădălina, profesor, gradul didactic I, specializarea limba și literatura 

română, certificat formator, seria K nr. 00125215; 

Popica Nadia, profesor, gradul didactic I, specializarea Psihologie, certificat 

formator, Seria K Nr.00125214  

Șerfezi Ioana Aurelia – profesor, gradul didactic I, specializarea Psihologie, 

certificat formator Seria I Nr. 00318762 

Coordonatorul 

programului  
Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
25 

Costul programului/ 

al activității 
2500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului  Ȋmpreună pentru educația preșcolarilor!  

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învățământul preșcolar, părinți 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Programul de formare continuă are ca obiectiv dezvoltarea competențelor cadrelor 

didactice în inițierea și implementarea proiectelor educaționale care să implice toți 

factorii educaționali de la nivelul comunității locale, în cadrul cărora să se deruleze 

activități de consiliere a părinților care au dificultăți de comunicare în cadrul 

relațiilor parentale, având în vedere realizarea unui parteneriat eficient profesor - 

copil - părinte. 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
Competenţe vizate 

Analiza relației dintre tipurile de comunicare în vederea construirii unei baze 
comunicaționale corecte în relația părinte-copil; 
Aplicarea strategiilor prin care pot fi înlăturate comportamentele indezirabile ale 
copiilor, formarea și dezvoltarea comportamentelor pozitive la copii. 
Elaborarea programelor educaționale de implicare a părinților în educația copiilor 
lor. 
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Planificarea modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Teorie Aplicatii Evaluar
e 

Total ore 

Repere teoretice privind consilierea 
părinților; Stilurile parentale/ modele 
parentale eficiente; Tipuri de 
comunicare; Bariere de comunicare. 
 

3 5 - 8 

Metode si mijloace de cunoaștere a 
copiilor/elevilor 
Modalităţi de gestionare a situaţiilor 
de criză educaţională prin gestionarea 
relațiilor părinți – copii. 

3 5 - 8 

Parteneriatul educational. Programe 
de implicare a părinților în educația 
copiilor 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 
Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Croitoru Camelia, prof. înv. preşcolar, grad didactic I, formator cod COR 241205, 
certificat de absolvire seria F, nr. 0184645 

Coordonatorul 
programului 

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 
Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ț 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Dezvoltarea competențelor prin activități în aer liber 

Public ţintă vizat Cadrele  didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

 Educaţia outdoor (în aer liber) este un concept relativ nou în contextul educativ 

românesc, însă ea începe din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor 

educaţionali din sistemul de învăţământ formal, deoarece, față de sistemul 

tradițional de instrucție și educație, prezintă anumite avantaje: mobilizează 

exemplar resursele corporale şi mintale, oamenii sunt mult mai sensibili când se află 

în mijlocul naturii, viaţa în aer liber arată omului ce slab este în mijlocul naturii şi îl 

obligă să colaboreze cu ceilalţi, produce efecte educative mai puternice şi mai 

durabile privind dobândirea capacităţii de stăpânire a unor situaţii complexe, de 

inovare, de conducere, de spirit de echipă şi de comunicare. Acest tip de educație 

permite cadrelor didactice să găsească noi modalități practice de exercitare a 

profesiei, accentuând dimensiunea aplicativă a conceptelor și teoriilor din diferite 

domenii disciplinare care vor avea ca efect asupra elevilor creșterea motivației 

pentru învățare și îmbunătățirea rezultatelor școlare. 
Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 

Competenţe vizate 

Planificarea activităţii în concordanţă cu curriculumul și orientată spre învăţare 
experienţială; Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru a implementa activităţi 
bazate pe educaţie experienţială; Abordarea interdisciplinară a educaţiei în aer liber 
prin valorificarea potenţialului mediului natural din imediata apropiere a şcolii şi nu 
numai;Aplicarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor în 
vederea motivării şi implicării active în procesul de predare-învăţare;  
Dezvoltarea abilităţilor sociale şi personale prin activităţi în aer liber. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Teorie Aplicatii Evaluare Total ore 

Educaţie în aer liber/ Educaţie 

experienţială /Învăţare experienţială – 

concepte 
3 5 - 8 

Planificarea unei activităţi în aer liber 3 5 - 8 

Elaborarea proiectelor educaționale 

care promovează activitățile outdoor 2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionare, studiu de caz 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Bejenaru Felicia, profesor învățământ primar, gradul I, specializarea învățător, 
certificat formator, Seria G, Nr. 00013485 

Coordonatorul 
programului 

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
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Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Necesitatea implementării standardelor de control intern managerial în unitățile 
de învățământ  preuniversitar 

Public ţintă vizat Personal didactic auxiliar din învățământul  preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Cursul răspunde necesității aplicării Ordinul de ministru nr. 600 din 2018 și a 
legislației aflate în vigoare cu privire la implementarea standardelor de control 
intern managerial în unitățile de învățământ  preuniversitar. 
 

Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 

Competenţe vizate 

Dezvoltarea competențelor de implementare controlul intern conform cadrului 
legislativ aflat în vigoare; 
Aplicarea prevederilor OM nr. 600 din 2018 cu privire la implementarea 
standardelor de control intern managerial în unitățile de învățământ  
preuniversitar. 

 
 
 
Planificarea modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Teorie  Aplicatii  Evaluar
e  

Total ore 

Standarde de control intern/managerial 3 5 - 8 

Identificarea activităților procedurabile, 
elaborarea procedurilor 

3 5 - 8 

Domeniul de aplicare, persoane 
responsabile, riscuri 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Vîlceanu Cristina Sorina, economist, compartimentul audit I.Ș.J. Gorj , certificat 
formator, Seria I Nr. 00317262 

Coordonatorul 
programului 

Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Managementul riscului în structurile infodocumentare din învățământ - biblioteci 
și centre de documentare și informare Public ţintă vizat Bibliotecari şcolari, responsabili CDI, profesori documentariști 
 Justificare (necesitate, 

utilitate-descriere 
succintă) 

Programul de formare urmărește dezvoltarea competențelor bibliotecarilor şcolari, 
responsabililor CDI, profesorilor documentariști în elaborarea proiectelor de 
activitate și a planurilor manageriale care să cuprindă standarde şi reglementări 
specifice managementului riscului, care să conducă la ameliorarea activității specifice 
structurilor infodocumentare.   
 Durata: 24 ore 

Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
Competenţe vizate 

Îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul riscului; 
Dezvoltarea competențelor de identificare și evaluare a riscurilor specifice  activității 
bibliotecii / CDI;Aplicarea principiilor vizând managementul riscului în cadrul unei 
structurii infodocumentare;Elaborarea şi actualizarea Registrului de Risc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planificarea modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Teorie Aplicatii Evaluare Total ore 

Noțiuni generale despre managementul 
riscului (definiție, componente, 
clasificare, concept, standarde). 
Identificarea riscurilor specifice muncii 
de bibliotecă / CDI. 

3 5 - 8 

Evaluarea riscurilor și a impactului asupra 
activității bibliotecii / CDI. 
Prevenirea / ameliorarea riscului și 
activitatea de monitorizare. 

3 5 - 8 

Comunicarea și relaționarea – 
componentă a managementului riscului  
Elaborarea documentelor specifice 
managemetului riscului. 

2 4 - 6 

Evaluare - - 2 2 

Total 8 14 2 24 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

12 ore/12 ore 12 ore/12 ore 24 ore 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I, II - 2023 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual, chestionare, studiu de caz 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Firan Alina Mihaela, bibliotecar CCD Gorj, specializarea Biblioteconomie şi Ştiinţa 
informării, certificat formator Seria F, Nr. 0165048 
 

Coordonatorul 
programului 

Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 
Costul programului/ al 
activității 

2500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 
4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea activității 
Educația religioasă în contextul Anului omagial a B.O.R. – Pastorația 

persoanelor vârstnice 

Public ţintă vizat Profesori de diferite specialităţi din municipiu şi judeţ 

Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Educaţia religioasă în școală oferă un orizont spiritual integrator, un liant care 
relaţionează şi integrează cunoştinţele de la celelalte discipline școlare, spre a 
forma împreună un reper spiritual luminos şi edificator pentru viaţă, trăită în 
comuniune de iubire şi coresponsabilitate pentru binele comun. 

Durata 8 ore 

Locul de desfășurare a 

programului 
Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate:  

Cultivarea valorilor spirituale active ;  

Revitalizarea sentimentului religios și a respectului față de persoanele în vârstă 

din viața elevilor;  

Cercetarea, selectarea și valorificarea informațiilor religioase și sociale;  

Dezvoltarea capacității comunicative prin relaționarea cu personalități 

spirituale. 

Planificarea activității 

Demnitatea persoanei în vârstă şi misiunea sa în Biserica Ortodoxă Română; 
Sensul și valoarea bătrâneții; 
Bătrânul în Sfânta Scriptură și în viața Sfinților Părinți; 
Problemele persoanelor în vârstă: problemele tuturor; 
Orientări pentru o pastorală a persoanelor în vârstă. 

 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

4 ore/4 ore 4 ore/4 ore 8 ore 

Calendarul  

programului: 
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I  2023 

Modalităţi de evaluare: Prezentare de proiecte, referate şi comunicări ştiinţifice  

2. RESURSE UMANE 

Moderatori  

Vulpe Daniela – profesor gradul didactic I 

Firan Alina Mihaela – bibliotecar C.C.D. Gorj 

Dijmărescu Simona – profesor gradul didactic I 

Suciu Monica – profesor gradul  didactic I 

Fîcea Vasile – informatician C.C.D. Gorj 

Popovici Laurenţiu – profesor, gradul didactic I 

Dr. Arhidiacon Lăzărică Nicușor Daniel - profesor 

Pr. Vătafu Ștefan – profesor gradul didactic I 

Pr. Stănciulescu Neofit – profesor gradul didactic I 

Păunescu Felicia  - profesor, gradul didactic I 

Pr. Păunescu Anghel – profesor, gradul didactic I 

Coordonator program  Popovici Laurenţiu Daniel, profesor metodist  

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
25 
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Costul programului/ al 

activității 1000 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

 
5,00 lei 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea activității 
Educația religioasă în contextul Anului omagial a B.O.R. – al imnografilor și 
cântăreților bisericești (psalți) 

Public ţintă vizat Profesori de diferite specialităţi din municipiu şi judeţ 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Educaţia religioasă în școală oferă un orizont spiritual integrator, un liant care 
relaţionează şi integrează cunoştinţele de la celelalte discipline școlare, spre a 
forma împreună un reper spiritual luminos şi edificator pentru viaţă, trăită în 
comuniune de iubire şi coresponsabilitate pentru binele comun. 

Durata 8 ore 

Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate:  

Conştientizarea contribuţiei muzicii bisericeşti în viaţa spirituală şi culturală a 
societăţii; 
Manifestarea atitudinii estetice, în viaţa religioasă și socială; 
Conştientizarea semnificaţiilor cultului divin cu ajutorul muzicii bisericeşti 
Cultivarea valorilor spirituale active ;  
Dezvoltarea capacității comunicative prin relaționarea cu personalități 
spirituale; 

Planificarea activității 

Prezentare istorico-liturgică despre imnografia ortodoxă; 
Despre poezia imnografică din cărțile de ritual și cântarea bisericească; 
Muzica în spațiul liturgic – interferențe culturale; 
Cântarea în comun a credincioșilor; 
Compozițiile vechilor Dascăli ai muzicii bizantine. 

 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

4 ore/4 ore 4 ore/4 ore 8 ore 

Calendarul  
programului: 

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I  2023 

Modalităţi de evaluare: Prezentare de proiecte, referate şi comunicări ştiinţifice  

2. RESURSE UMANE 

Moderatori  

Vulpe Daniela – profesor gradul didactic I 
Firan Alina Mihaela – bibliotecar C.C.D. Gorj 
Dijmărescu Simona – profesor gradul didactic I 
Suciu Monica – profesor gradul  didactic I 
Fîcea Vasile – informatician C.C.D. Gorj 
Popovici Laurenţiu – profesor, gradul didactic I 
Dr. Arhidiacon Lăzărică Nicușor Daniel – profesor 
Pr. Vătafu Ștefan – profesor gradul didactic I 
Pr. Stănciulescu Neofit – profesor gradul didactic I 
Păunescu Felicia  - profesor, gradul didactic I 
Pr. Păunescu Anghel – profesor, gradul didactic I 

Coordonator program  Popovici Laurenţiu Daniel, profesor metodist  
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3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

25 

Costul programului/ al 
activității 

1000 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 
5,00 lei 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea activității Promovarea activităților culturale în spaţiul infodocumentar 

Public ţintă vizat 
Profesori documentarişti, responsabili CDI, bibliotacari școlari, cared didactice 
care predau în unități școlare cu CDI 

Justificare (necesitate, 
utilitate-
descrieresuccintă) 

Programul răspunde necesităţii  responsabililor CDI /profesorilor 
documentarişti/ bibliotecarilor /a celorlalte cadre didactice implicate în 
activităţile CDI, de a găsi strategii inovative, de a dezvolta tehnici de lucru în 
spaţiul infodocumentar în scopul atragerii elevilor către lectura de plăcere şi 
nu numai. 

Durata:  8 ore 

Locul de desfășurare Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Dezvoltarea abilităților de elaborare a documentelor programatice 
inovatoare. 
Dezvoltarea de competenţe în domeniul infodocumentar. 
Dezvoltarea competenţelor de elaborare a proiectelor culturale în educaţie. 

Planificarea activității 

Modul tematic Nr. ore Activități 

Aplicarea strategiilor inovatoare, 
practicate în CDI 

4 
Sesiune de comunicări şi 
referate – prezentare, 
dezbateri interactive 

Promovarea activităților culturale 
în spaţiul CDI 

4 

Schimb de experienţă – 
prezentarea unor activităţi 
demonstrative, formare de 
bune - practici 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

4 ore/4 ore 4 ore/4 ore 8 ore 

Calendarul programului  Programul se desfăşoarăîntrimestrul bugetar II 2023 

Modalităţi de evaluare Programe de activitate, referate 

2. RESURSE UMANE 

Moderatori  

Vulpe Daniela, profesor grad didactic I 
Simona Dijmărescu, profesor, grad didactic I 
Ungureanu Adina, profesor documentarist, grad didactic I 
Lupulescu Teodora, profesor documentarist, grad didactic I 
Firan Alina Mihaela – bibliotecar C.C.D. Gorj 
Suciu Monica – profesor gradul  didactic I 
Fîcea Vasile – informatician C.C.D. Gorj 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist  

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr participant 
planificaţi 25  

Costul programului/al 
activității 

1000 
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Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 
5,00 lei 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea activității 
Dezvoltarea abilităților de viață a elevilor interni prin valorificarea activităților 
de loisir  

Public ţintă vizat 
Pedagogi școlari, cadre didactice care funcționează în unitate școlară cu elevi 
interni 

Justificare (necesitate, 
utilitate-
descrieresuccintă) 

Programul  răspunde nevoilor de profesionalizare  a pedagogilor şcolari și a 
cadrelor didactice care lucrează cu elevi interni pentru elaborarea proiectelor 
didactice și  educative, nonformale, în vederea dezvoltării abilităților de viață la 
elevii interni 

Durata:  8 ore 

Locul de desfășurare Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 
Elaborarea proiectelor didactice și educative nonformale; 
Aplicarea strategiilor didactice care permit dezvoltarea abilităților de viață la 
elevii interni. 

Planificarea activității 

Modul tematic Nr. ore Modul tematic 

Strategiilor didactice care permit 
dezvoltarea abilităților de viață la 
elevi 

4 
Sesiune de comunicări şi 
referate – prezentare, 
dezbateri interactive 

Elaborarea proiectelor didactice și 
educative nonformale 

4 

Schimb de experienţă – 
prezentarea unor activităţi 
demonstrative, formare de 
bune - practici 

Forma de organizare a programului 

Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  

4 ore/4 ore 4 ore/4 ore 8 ore 

Calendarul programului  Programul se desfăşoarăîntrimestrulbugetar II 2023 

Modalităţi de evaluare Poiecte educative, referate 

2. RESURSE UMANE 

Moderatori  

Vulpe Daniela, profesor grad didactic I 
Simona Dijmărescu, profesor, grad didactic I 
Mirela Diaconescu, pedagog școlar, responsabilul cercului metodic al 
pedagogilor școlari 
Crăciunescu Claudia, profesor consilier, CJRAE Gorj 
Firan Alina Mihaela – bibliotecar C.C.D. Gorj 
Suciu Monica – profesor gradul  didactic I 
Fîcea Vasile – informatician C.C.D. Gorj 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist  

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr participant 
planificaţi 25  

Costul programului/al 
activității 

1000 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 
5,00 lei 

 


