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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 vede-
rea 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  
 

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 8 ore 

Calendarul 
programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II  2022 

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 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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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  
 

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 8 ore 

Calendarul 
programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 

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 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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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 cu statut de 
metodist ISJ Gorj 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  

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 8 ore 
Calendarul  
programului  Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I și II 2022 

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 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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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  

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

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 8 ore 

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

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  
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3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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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  

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 8 ore 

Calendarul 
programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 
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 
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3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea    
programului Educația STEAM în grădiniță 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preșcolar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Educația STEAM abordează dezvoltarea holistică a copiilor în domenii largi pentru 
dezvoltare 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  si educaționale adaptabile la nevoile 
individuale ale preșcolarilor, printr-o abordare integrată a activităților, 
multidisciplinară/interdisciplinară; 
Proiectarea activității didactice axată pe crearea 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 

 
 
 
 
 
 

Denumiremodul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Context general.   Scurtă 
prezentare STEAM. 
Tranziţia de la STEM la STEAM. 

8 4 4 - 

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

8 3 5 - 

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

8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrul bugetar I, II 2022 

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  Dijmărescu Simona, 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 Valențe educative în didactica învățământului primar 
Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul primar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Programul de formare răspunde nevoii de actualizare a modelului didactic privind 
disciplinele școlare. Sunt identificate practici actuale din domeniul învățământului 
centrat pe competențe și sunt analizate semnificațiile unor concepte noi precum: 
competențe disciplinare și transversale, curriculum integrat, personalizarea 
învățării, evaluarea activităților didactice. 

Durata 24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltare competențelor privind elaborarea testelor și instrumentelor de 
evaluare; 
Asigurarea calității instrumentelor de evaluare precum și de aplicarea corectă a 
baremelor de evaluare și notare; 
Competențe de comunicare și relaționare. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Strategii de predare – 
învățare – evaluare și 
achiziția de competențe 

 
8 3 5 - 

Conexiuni disciplinare și 
transdisciplinare folosite în 
demersul de predare – 
învățare - evaluare 

 
8 3 5 - 

Evaluare în învățământul 
primar 

8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionar, ateliere de lucru 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Frățilescu Mihaela – Ramona, profesor pentru învățământ primar, gradul didactic 
I, specializare Învățător, certificat formator, Seria N Nr. 00317262 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 

planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului  Abordarea inovativă a procesului instructiv-educativ  
Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

 Cursul propune un program pentru pregătirea cadrelor didactice din cadrul 
instituțiilor școlare în vederea conștientizării abordării inovative a procesului 
instructiv-educativ prin identificarea modalităţilor moderne de stimulare a învăţării 
şi dezvoltării personale și prin utilizarea de instrumente didactice care favorizează 
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea şi 
optimizarea demersului educaţional. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Conștientizarea importanței abordării integrate a procesului instructiv-educativ 
Cunoașterea și aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor inovative de învăţare 
Utilizarea experienţelor de învăţare şi de evaluare corespunzătoare predării-
învățării-evaluării inovative 
Utilizarea metodelor, procedeelor şi tehnicilor moderne de evaluare în optimizarea 
procesului de învățare de tip inovativ; 
Elaborarea scopului şi funcţiilor predării-învățării-evaluării inovative, în cadrul 
procesului educational.  

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Didactica tradiţională  versus 
Didactica modernă  

8  3  5  - 

Strategiile didactice inovative  în 
procesul instructiv-educativ 

8  2  6  - 

Metode, procedee și tehnici 
inovative utilizate în predarea -
învățarea - evaluarea inovativă 

8  
2  4  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 desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2022 

Modalităţi de evaluare Chestionare, ateliere de lucru. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Negrea Cristina, profesor învățământ primar, gradul didactic I, specializarea 
Învățători-Educatoare, certificat formator, Seria  I, Nr. 00318053 

Coordonatorul 
programului  Dijmărescu Simona, 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 

Școala viitorului și inovația în educație 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Procesul de formare inovativ presupune acțiune atât din partea profesorului cât și 

din partea elevului. Din perspectiva modernistă, profesorul trebuie să  creeze 

cadrul optim de învățare activă prin aplicarea metodelor moderne de învățare, 

care să dezvolte creativitatea și gândirea critică, vizând următoarele aspecte: 

competențele ce urmează a fi dezvoltate la elevi, nivelul de dezvoltare 

intelectuală și capacitățile copiilor, resursele materiale accesibile și gradul de 

complexitate al conținutului.  
Durata 24 ore 
Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 
Aplicarea strategiilor ce asigură stimularea creativității în școala românească; 
Promovarea exemplelor pozitive privind interactivitatea în procesul de învățare; 
Dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare în cadrul grupurilor de 
elevi. 

Planificarea modulelor 
tematice  

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Educația viitorului în școala 
românească. Particularități de 
dezvoltare 

8 3 5 - 

Strategii de predare – învățare-
evaluare moderne 

8 3 5 - 

Educația experențială în procesul 
de învățare 

8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2022 

Modalităţi de evaluare Chestionare, ateliere de lucru, aplicații practice, discuții evaluative. 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Diaconu-Stoica Ana-Georgiana - profesor învățământ primar, gradul didactic I, 
specializarea învățători, certificat formator-Seria L, Nr.00362042 

Coordonatorul 
programului  

Dijmărescu Simona, 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 didactice în învățământul primar 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul primar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Programul de formare este necesar pentru dezvoltarea abilităților cadrelor 
didactice din învățământul primar de a integra domeniile de formare și dezvoltare 
a competenţelor – cheie în procesul didactic. Curriculum-ul centrat pe 
competențe vine în întâmpinarea achizițiilor cercetătorilor din psihologia 
cognitivă, conform cărora prin competență se realizează în mod exemplar 
transferul și mobilizarea cunoștințelor și deprinderilor în contexte dinamice, 
optimizând procesul de învățare la elevi. 

Durata 24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Identificarea caracteristicilor modelului de proiectare curriculară centrat pe 
competențe; 
Aplicarea personalizată a programelor şcolare, promovând activități de învățare 
adaptate la nevoile specifice ale elevilor; 
Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, bazate pe utilizarea 
tehnicilor cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum 
eficient la nivelul clasei. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Profilul de formare al 
absolventului. Competențe - 
cheie. 

8 2 6 - 

Documente curriculare specifice 
noului curriculum național 
(planuri-cadru și programe 
școlare) în relație cu profilul de 
formare al absolventului. 
Proiectare curriculară centrată pe 
competențe 

8 2 6 - 

Implementarea domeniilor de 
competenţă cheie în şcoală 8 2 4 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 desfășoară în trimestrul bugetar II 2022 

Modalităţi de evaluare Chestionare, ateliere de lucru, aplicații practice, discuții evaluative 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Popescu Simona Ileana, profesor învățământ primar, gradul didactic I, 
specializarea învățător, certificat formator, Seria E Nr. 0009439 

Coordonatorul 
programului  Dijmărescu Simona, 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 

 
 

 
 
 

PRI 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului Dificultăți  lingvistice în comunicarea didactică 
Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

În formarea oricărui intelectual, ca de altfel în interacțiunea sa didactică 
permanentă, corectitudinea comunicării deține un loc important care îi definește 
profesia. În acest sens, se urmărește respectarea normelor gramaticale, în condițiile 
în care se constată o neglijență a vorbitorilor vis-à-vis de aceste norme, indiferent 
de nivelul de instruire sau de poziția socială a acestora. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 
Cunoașterea principalelor norme lingvistice actuale; 
Dezvoltarea competențelor lingvistice, necesare în comunicarea didactică; 
Îmbunătățirea comunicării sociale și interpersonale; 
Cunoașterea principalelor tendințe manifestate în limba română actuală. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Aspecte introductive 
Limba românǎ, dinamica 
normei lingvistice și dificultăți 
actuale 

8 3 5 - 

Norma lingvisticǎ actualǎ 
Dificultăți actuale 8 3 5 - 

Tendințe actuale ale limbii 
române  
Valorificarea practicilor 
pozitive 

8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionare, fișe de lucru 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Clipicioiu Gheorghița, profesor, gradul didactic I, specializarea Limba și literatura 
română-Limba și literatura franceză, certificat formator seria F, nr. 0047707  

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 
Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului Metode activ-participative centrate pe nevoile elevilor 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Programul abordează teme legate de utilizarea metodelor activ-participative în 
activitatea didactică, care stimulează învăţarea activă şi dezvoltarea personală, 
încă de la vârstele timpurii, a elevului, acesta devenind participant activ la propria-
i educație. Diversificarea activităţii de predare-învăţare, prin abordări conforme 
noilor tendinţe ale ştinţelor educaţiei, generează stimularea expresivităţii şi a 
creativităţii elevilor, dezvoltarea la elevi a unei gândiri critice şi autonome, în 
funcție de particularitățile individuale și de grup. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Aplicarea metodelor activ-participative centrate pe cerințele educaționale actuale; 
Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice pentru facilitarea unei învăţării 
active, centrate pe particularitățile individuale și de grup; 
Utilizarea metodelor de învăţare activă pentru dezvoltarea competenţelor cheie lla 
elevi. 

Planificarea modulelor 
tematice  
 

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Precizări, delimitări şi consideraţii 
conceptuale ale metodelor didactice, 
centrate pe nevoile elevilor 

 
8 3 5 - 

Exemple de metode activ-participative 
utilizate în procesul didactic 

 
8 3 5 - 

Implicațiile metodelor activ-
participative în funcție de 
particularitățile individuale și de grup 

 
8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I, II  2022 

Modalităţi de evaluare Evaluare formativă: fișe, observare directă, feed-back. 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Cerdac Simona-Valentina, profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, 
specializarea, Învățători – Educatori, certificat formator, Seria H Nr.00185530 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 
Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului Limba și literatura română - exerciții de multiliterație 

Public ţintă vizat Cadre didactice de limba și literatura română, educatori, învățători / institutori 

Justificare 
(necesitate, utilitate-
descriere succintă) 

Necesitatea aprofundării limbii și literaturii române este incontestabilă de vreme 
ce examenele de absolvire a diferitelor cicluri școlare includ, ca obligatorie 
disciplina în discuție. Dincolo de aspectul pragmatic al dobândirii competențelor 
în domeniu, limba și literatura română dezvoltă gândirea critică de la care se 
revendică dezvoltarea personalității elevilor de azi, a tinerilor de mâine. 
Performanța în cadrul acestei discipline asigură deopotrivă succesul garantat al 
elevilor în viitor, dar și recunoașterea meritelor dascălilor, capabili de a identifica 
tineri cu potențial și de a lucra, în mod eficient, cu aceștia. 

Durata:  24 ore  
Locul de desfășurare 
a programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Competențe de înțelegere a sincretismului artelor; lectura imaginii, identificarea 
și asumarea instrumentelor de analiză a diferitelor texte literare şi metaliterare 
Identificarea și asumarea diferitelor tehnici de scriere în texte literare consacrate 
Utilizarea adecvată și creativă a resurselor bibliografice și biografice în 
conceperea de texte literare inedite 
Fundamentarea gândirii critice 

Planificarea 
modulelor tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Textul literar- perspective ale 
abordării eficiente 6 2 4 - 

Gramatica normativă-particularizări, 
clarificări, instrumente 8 2 4 - 

Cum gândim atelierele de creație? 8 
 2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 

Modalităţi de 
evaluare a cursanților 

Teste de autoverificare şi fixare a cunoştinţelor.Prezentarea  unei  teme, la 
alegere din cele trei module, din perspectivă personală. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Roată Elena, profesor dr., gradul didactic I, specializarea Limba şi literatura 
română, certificat formator, Seria F Nr. 0212073 , 
Pîrvulescu Marinela, profesor dr., gradul didactic I, specializarea Pedagogie - 
Limba şi literatura română , certificat formator, Seria F Nr. 0228196 

Coordonatorul 
programului  Suciu Monica, 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 eficient al utilizării Resurselor Educaționale Deschise (R.E.D.) la 
disciplina Religie 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar – profesorii de Religie 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Programul introduce un mod de predare inovativ bazat pe managementul eficient 
al utilizării Resurselor educaționale deschise în context online și față în față și 
asigură o percepție pozitivă a experienței de învățare. Programul se adresează 
cadrelor didactice care predau disciplina Religie, din cadrul ariei curriculare “Om și 
societate”, constituind un răspuns la noul context al formării pentru profesia 
didactică, dar și la schimbările survenite la început de mileniu III. 

Durata  24 ore 
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 
Dezvoltarea competențelor de elaborare a resurselor educaționale deschise; 
Aplicarea strategiilor didactice care presupun utilizarea platformelor e-learning;    
Proiectarea demersului didactic într-o manieră creativă şi atractivă. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Utilizarea Resurselor 
Educaționale Deschise în 
predarea disciplinei Religie 

8 3 5 - 

Strategii didactice R.E.D. 8 3 5 - 
Comunități virtuale de 
învățare. N.T.I.C.; Învățarea 
prin utilizarea platformelor  
e-learning 

8 2 5 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2022 
Modalităţi de evaluare Exemple de resurse educaționale 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Andrei Steluța, profesor, grad didactic I, specializarea Teologie ortodoxă didactică, 
Limba și literatura română, certificat formator Seria D Nr. 0044256 
Spilcă Cristina, profesor, grad didactic I, specializarea Teologie ortodoxă, Limba și 
literatura română, certificat formator Seria G Nr. 00318189 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 
Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului Interactivitatea și creativitatea în procesul instructiv-educativ 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul primar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării încă de la 
vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează schimbul de idei, de 
experienţe, de cunoştinţe. 
Utilitatea acestui curs este dată de faptul că răspunde necesității dezvoltării 
competențelor cadrelor didactice din învăţământul primar, în vederea cunoașterii 
și aplicării metodelor, procedeelor și tehnicilor inovative de predare-învățare. 

Durata 24 ore 
Locul de desfășurare a 

programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 
Aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor inovative care facilitează învăţarea 
creativă;  
Utilizarea strategiilor ce asigură stimularea creativității în școala românească; 
Promovarea exemplelor pozitive privind interactivitatea în procesul de învățare 

Planificarea modulelor 
tematice  
 
 

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Strategii didactice interactive 8 3 5 - 
Predarea-învățarea-evaluarea 
interactivă 8 3 5 - 

Efectele favorabile ale învățării 
prin cooperare 8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I și II- 2022 

Modalităţi de evaluare Chestionare,ateliere de lucru, aplicații practice, discuții evaluative. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Gogelescu-Bădița Ana-Maria – profesor învățământ primar, gradul didactic I, 
specializarea învățători-educatoare, certificat formator - Seria F, Nr 0079418 
Gogelescu Marius-Petre - profesor, gradul didactic I, specializarea educație fizică și 
sport, certificat formator-Seria M, Nr.00322060 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, 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 

Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară ”Tehnologii" 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau discipline din aria 

curriculară ”Tehnologii" 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Metodele didactice aplicate în învăţământul profesional şi tehnic sunt alese 

astfel încât să conducă la atingerea finalităţilor propuse pentru nivelul edu-

caţional, la realizarea obiectivelor propuse pentru fiecare modul  şi, în special, 

să corespundă particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor. Cadrul di-

dactic este în întregime responsabil de alegerea metodelor, luând în consid-
erare structura clasei, materialele didactice existente în şcoală şi urmând ori-

entările metodologice oferite în Curriculumul Naţional şi materialele publicate 

pentru cadre didactice. 
Programul de formare vine în sprijinul cadrelor didactice din învățământul 

tehnic și profesional în vedrea obținerii competenţelor profesionale care să le 

asigure succesul în activitatea didactică și evoluția în carieră. 
Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Planificarea şi proiectarea demersului didactic 
Configurarea unui profil profesional articulat pe cercetările actuale în domeniul 

didactic 
Elaborarea şi utilizarea de strategii didactice de predare-învățare- evaluare, de 
resurse educaționale care să permită relaționarea competențelor cu 

conținuturile din programele școlare;   

Planificarea modulelor 
tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Proiectarea activității didactice 

și dezvoltarea competențelor 
profesionale la elevi  

6 2 4 - 

Strategii didactice centrate pe 
elev și integrarea lor în 
proiectarea didactică 

8 2 4 - 

Evaluarea școlară centrată pe 

competențe  
8 
 

2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 

Modalităţi de evaluare 
a cursanților 

Chestionare, fișe de lucru, portofoliul  personal  
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2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Bîzocu Codruța Nicoleta, profesor, gradul didactic I, specializarea chimie, 

certificat formator, Seria F Nr. 0047705  
Ursu Gabriela Anica, profesor, gradul didactic I, specializarea chimie, certificat 
formator, Seria D Nr. 0096831 

Coordonatorul 
programului  

Suciu Monica, 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 Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical 

Public ţintă vizat Cadre didactice de altă specialitate care predau disciplina Educaţie muzicală 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Programul se adresează cadrelor didactice care predau disciplina Educație 
muzicală, constituind un răspuns la noul context al formării pentru profesia 
didactică, prin introducerea noțiunilor legate de noul curriculum, a resurselor 
educaționale deschise în context online și prin aplicarea strategiilor didactice 
bazate pe dezvoltarea creativității și inovației. 

Durata 24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea competențelor de elaborare a resurselor educaționale deschise la 
discilina Educație muzicală; 
Aplicarea strategiilor didactice care presupun utilizarea platformelor e-learning;    
Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative în corelaţie cu specificul disciplinei; 
Utilizarea elementelor de limbaj muzical care să cultive sensibilitatea, imaginaţia, 
creativitatea artistică. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Proiectarea activităţilor de 
predare-învăţare-evaluare 8 3 5 - 
Diversificarea elementelor de 
limbaj muzical 

8  3 5 - 
Asigurarea calităţii demersului 
didactic creative, inovativ 

8  2 4 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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionar de evaluare 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Popescu Gabriel Victor, profesor gradul didactic I, specializare Pedagogie 
muzicală, certificat formator Seria D Nr. 0059956 
Popescu Eleonora Camelia, profesor gradul didactic I, specializare Pedagogie 
muzicală, certificat formator Seria D Nr. 0059955 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 
Costul programului/ al 
activității 2.500 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 managementul proiectelor 

Public ţintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Activitatea din cadrul proiectelor permite dezvoltarea unor abilități cognitive, 
practice și de comunicare, favorizează munca în echipă - prin cooperare, 
experimentează situații din viața reală și necesită implicarea comunității locale.  
Programul de formare urmărește dezvoltarea competențelor personalului didactic 
din instituțiile de învăţământ preuniversitar de elaborare, proiectare și 
implementare cu succes a unor proiecte de tip european din domeniul formării 
profesionale continue și al educației adulților. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 

programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor 
de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală;  
Elaborarea de proiecte educaționale care au ca obiectiv rezolvarea unor probleme 
teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri școlare;  
Competențe de comunicare adecvate unui comportament social activ şi 
responsabil, integrabil într-o societate aflată în permanentă schimbare. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Concepte teoretice și aplicabile în 
managementul proiectelor  8 3 5 - 

Fazele implementării proiectelor  8 2 6 - 
Managementul proiectelor 8 3 4 1 

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 va desfăşura în trimestrul bugetar  I și II - 2022 

Modalităţi de evaluare Chestionar de evaluare 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

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

Coordonatorul 
programului  Dijmărescu Simona, 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 remediale privind abandonul școlar 
Public ţintă vizat Cadre didactice şi didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al 
eficienţei sistemului şcolar; cu cât indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar 
este mai eficient. În acest context, este necesară pregătirea cadrelor didactice şi a 
echipelor manageriale pentru a identifica dificultăţile curente sau potenţiale cu 
care se confruntă elevii, pentru a elabora şi implementa strategii de prevenire şi 
combatere a abandonului școlar. 

Durata 24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Adoptarea metodelor și tehnicilor eficiente de cunoaștere a copiilor și integrare 
socială; Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ 
verticală, multiplă, diversificată şi  specifică; 
Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental; 
Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Abandonul şcolar: definiţie, 
cauze, consecinţe. Categorii de 
persoane care sunt în risc de 
abandon școlar, caracteristici ale  
acestora. 

6 2 4 - 

Rolul comunității în prevenirea în 
prevenirea abandonului școlar, 
factori interesați. 

6 2 4 
 - 

Strategii de prevenire şi 
combatere a abandonului școlar. 6 2 4 - 
Exemple de bună practică în 
diminuarea abandonului școlar. 6 1 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionar, ateliere de lucru 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Țicu Alina-Romana, profesor, gradul didactic I specializarea Istorie ,certificat 
formator, Seria K, Nr.00125347 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului 

Parteneriatul școală - familie - comunitate în vederea prevenirii și diminuării 
abandonului școlar 

Public ţintă vizat Cadre  didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar, deoarece abandonul şcolar este un fenomen periculos, ce 
determină efecte negative atât în plan psihologic individual, respectiv o alterare a 
imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot mai mult încrederea în 
propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi pe 
plan social, pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează”, „etichetează” 
şi conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut de comportamente 
deviante şi infracţionale. Pentru a obține această implicare, este necesar ca 
profesorii să dobândească competențe specifice de comunicare cu părinții și 
reprezentanții comunității, astfel încât să se realizeze un parteneriat eficient 
școală – familie - comunitate, având ca obiectiv optimizarea educației copiilor și 
reducerea abandonului școlar. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Capacitatea de a comunica și relaționa eficient cu părinții și reprezentanții 
comunității în susținerea activității educaționale; 
Aplicarea metodelor și mijloacelor de învăţare adecvate pentru prevenirea 
părăsirii timpurii a şcolii/abandonului şcolar, respectării diversităţii şi favorizarea 
participării şi cooperării tuturor elevilor; 
Proiectarea proiectelor carea vizează prevenirea abandonului școlar; 
Cunoașterea și organizarea colectivului de părinți pe clasă;  
Medierea stărilor conflictuale apărute în relația profesor – elev – părinte. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Parteneriatul școală – familie - 
comunitate 
Aspecte teoretice- premise 
legislative și instituționale. 

8 3 5 
 
 
- 

Direcţiile de acţiune /Ţintele 
strategice ale școlii, familiei și 
comunității pentru prevenirea 
și reducerea abandonului 
școlar. 

8 3 5  
- 

Implementarea strategiilor 
didactice specifice 
învăţării prin cooperare pentru 
prevenirea abandonului școlar 
și menţinerea elevilor din 
grupuri deavantajate în şcoală. 

8 3 4 1 

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 va desfășura în trimestrele bugetare I și II 2022 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fișe de lucru, portofoliu 
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2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

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

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 

planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului 

Strategii eficiente pentru diminuarea  abandonului școlar 

Public ţintă vizat Personalul didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Un elev implicat în propria educație va fi un elev motivat să-și finalizeze studiile. De 
aceea, situațiile de învățare trebuie să rezoneze cu aspecte reale ale vieții sale.  
În acest context, este necesară pregătirea cadrelor didactice în scopul identificării 
și gestionării eficiente a dificultăților curente sau potențiale cu care se confruntă 
elevii,  elaborându-se  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 

Identificarea și adoptarea unor  tehnici eficace de cunoaștere a copiilor și metode 
de orientare și integrare socială a acestora; 
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 Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Abandonul școlar: definiție, cauze, 
consecințe 

8 2 6 - 

Strategii de prevenirea și 
combatere a abandonului școlar 

8 2 6 - 

Exemple de bună practică 8 2 4 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 - 2022 

Modalităţi de 

evaluare a cursanților 
Chestionare, studiu de caz, portofoliul  individual 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Mihăilescu Lavinia, profesor învățământ primar, gradul didactic I, certificat 
formator, Seria M Nr. 00357601   
Vaculea Irina, profesor, gradul didactic I, specializarea Limba şi literatura română - 
Limba si literatura englezǎ, certificat formator, Seria J Nr. 00003886 

Coordonatorul 
programului  Suciu Monica, 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 Management și consiliere pentru cariera didactică 

Public ţintă vizat 
Responsabili cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ 
preuniversitar, personal didactic și personal didactic auxiliar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Programul este destinat responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi urmăreşte îmbunătăţirea managementului carierei 
didactice prin participarea la programe de formare continuă şi perfecţionare 
obligatorie, pentru personalul didactic din învăţământ. Programul de formare își 
propune îndumarea metodologică a responsabililor cu formarea continuă în 
vederea asigurării fluxului de informaţii în domeniul formării continue și 
elaborarea unei baze da date cu informaţii relevante despre dinamica formării 
continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar de-a lungul 
carierei didactice 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Cunoaşterea legislaţiei specifice formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor 
didactice; 
Evidenţa şi gestiunea formării continue a personalului didactic; 
Analiza reflexivă a propriei cariere didactice; 
Identificarea propriilor nevoi de dezvoltare profesională; 
Proiectarea propriului traseu al carierei didactice; 
Valorificarea oportunităţilor pentru dezvoltarea carierei didactice. 

Planificarea 
modulelor tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Consilierea și managementul carierei 
didactice  8 2 6 - 

Instrumente de lucru privind 
gestionarea managementului 
formării continue în unităţile de 
învăţământ preuniversitar 

8 2 6 - 

Scenarii de utilizare a 
instrumentelor  de gestiune a bazei 
de date privind formarea continuă 

8 2 4 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 - 2022 

Modalităţi de 
evaluare a cursanților 

Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive, prezentări, teme colaborative, dezbateri, 
chestionare, portofoliu individual; 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) Directorul CCD Gorj, profesori metodiști ai CCD Gorj 

Coordonatorul 
programului  Suciu Monica, profesor metodist 
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3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 75 

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 

Instrumente digitale-abordări creative în învățarea online 

Public ţintă vizat Personal  didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Competența digitală este esențială pentru educație, viață profesională și 

participare activă în societate. Noile tehnologii  digitale oferă o gamă variată de 

instrumente educaționale online pentru crearea de materiale de învățare ce 

permit elevilor de orice nivel să-și îmbunătățească performanțele prin parcurgerea 
celor trei etape ale procesului de învățământ: însușire de cunoștințe, fixare și 

evaluare. Programul de formare  răspunde nevoii de a dezvolta competențele  

digitale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în ceea ce privește 

calitatea proiectării și desfășurării activităților didactice. 
Durata:  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea competențelelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar în ceea ce privește calitatea proiectării și desfășurării activităților 
didactice;  
Utilizarea de instrumente digitale pentru a crea resurse educaționale deschise care  
să ofere elevilor contexte cât mai variate de învățare; 
Aplicarea de metode eficiente de proiectare şi de organizare a activităţii didactice. 

Planificarea 
modulelor tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Competența digitală, o abilitate 

esențială pentru profesori și elevi 

în secolul XXI 
8 2 6 - 

Instrumente pentru crearea 
materialelor educaționale digitale 

8 2 6 - 

Integrarea instrumentelor digitale în 
proiectarea didactică - aplicații, 

instrumente și platforme 

educaționale 

8 2 4 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 - 2022 

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 formator, Seria G Nr. 00055255 

Coordonatorul 
programului  

Dijmărescu Simona, 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 TIC în activitatea didactică 
Public ţintă vizat Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Implementarea TIC în sistemele educaționale din întreaga lume conduce la 
schimbarea rolului profesorilor și elevilor în procesul de predare-învățare-evaluare.  
Metoda proiectului este fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, 
cu finalitate reală (“learning by doing”), ceea ce conferă elevilor  şi motivaţia 
necesară. Opusă instrucţiei verbaliste, învăţarea prin realizarea de proiecte 
reprezintă un mod mai cuprinzător de organizare a procesului de învăţământ prin 
care pot fi satisfăcute cerinţele unei educaţii pragmatice, în spiritul acţiunii şi 
independenţei în gândire. 

Durata:  24 ore 
Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea resurselor multimedia din diverse medii virtuale de învățare; 
Crearea resurselor educaționale în diferite formate; 
Selectarea și utilizarea informațiilor disponibile în diferite formate; 
Implementarea etapelor care stau la baza învățării prin realizarea de proiecte 

Planificarea modulelor 
tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Multimedia. Pregătirea unui 
proiect multimedia. 
Instrumente TIC disponibile on-line 
utile pentru activitatea didactică. 

8 2 6 - 

Google Classroom – facilități 
Noțiuni de bază Office 8 2 6 - 

Textul, imaginile, sunetul și video în 
multimedia. 
Utilizarea învățării bazate pe 
metoda proiect.  

8 
 2 4 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 - 2022 

Modalităţi de evaluare 
a cursanților 

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

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Luțaru Iulia, profesor, gradul didactic I, specializarea Informatică - Fizică, certificat 
formator seria: G Nr.:00055244 eliberat de S. C. SCUDETTO SRL cu sediul în Alba 
Iulia  
Uscătescu Maria-Ramona, profesor, gradul didactic I, specializarea Informatică/ 
Discipline tehnice, certificat formatorseria: K Nr.: 00126683 eliberat de Asociația 
PRO INFINIT cu sediul în Tg-Jiu 

Coordonatorul 
programului  Suciu Monica, 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 Instrumente on-line de predare - evaluare 
Public ţintă vizat Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Odată cu evoluția spectaculoasă a tehnologiei și internetului, dar și cu scăderea 

prețului de fabricație al echipamentelor și dispozitivelor digitale, aceasta au 

devenit accesibile unei largi pături a populației de pe tot globul. Astfel, 

experiențele digitale ne însoțesc la locul de muncă, la școală, în timpul liber pentru 

activități recreative și mulți dintre noi nu ne mai putem imagina viața fără aceste 

dispozitive, care au devenit într-un anumit fel extensii ale noastre. 

Durata:  24 ore  
Locul de desfășurare a 

programului 
Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea resurselor multimedia din diverse medii virtuale de învățare; 
Crearea materialelor electronice în diferite formate; 
Selectarea și utilizarea informațiilor disponibile în diferite formate; 
Implementarea etapelor bazate pe metoda proiect. 

Planificarea modulelor 
tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Ce înseamnă digitalizarea 

materialelor? Cum caut și selectez 

înformații de pe Internet? 
Mentimeter, Kahoot, Padlet 

6 2 4 - 

Socrative 
Quizlet 
Plickers 

8 2 4 - 

Platforme utile pentru activitatea 
didactică și utilizarea lor. 

8 2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 
Modalităţi de evaluare 

a cursanților 
Discuţii interactive, prezentări, teme colaborative, dezbateri, chestionare, 

portofoliul individual 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Luțaru Iulia, profesor, gradul didactic I, specializarea Informatică - Fizică, certificat 

formator seria: G, Nr. 00055244 
Uscătescu Maria-Ramona, profesor, gradul didactic I, specializarea Informatică/ 

Discipline tehnice, certificat formator seria: K, Nr. 00126683

Coordonatorul 
programului  

Suciu Monica, 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 

Utilizarea instrumentelor multimedia în cadrul platformei educaționale Microsoft 

Teams 
Public ţintă vizat Personal didactic auxiliiar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

O școală modernă trebuie să se adapteze noilor tendințe privind utilizarea 
resurselor digitale, în particular a mijloacelor multimedia, atât în ceea ce privește 
activitatea didactică, cât și promovarea școlii în mediul virtual. 
Administrarea platformelor educaționale de tip multimedia într-o școală înseamnă 
asistență zilnică acordată utilizatorilor, rezolvarea problemelor obișnuite 
întâmpinate de utilizatori, adăugarea și eliminarea utilizatorilor, configurarea și 
gestionarea grupurilor, gestionarea calendarelor și a resurselor, gestionarea 
rutelor de e-mail și gestionarea serviciilor pentru aplicațiile uzuale. 

Durata:  24 ore  
Locul de desfășurare a 

programului 
Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea competențelelor digitale ale cadrelor didactice auxiliare din 
învățământul preuniversitar în ceea ce privește administrarea platformelor edu-
caționale de tip multimedia în școală  
Dezvoltarea competențelelor de utilizare optimă și eficientă a platformei Microsoft 
Teams în activitatea online 
Elaborarea de teme și teste, programare activități, analiză rapoarte, creare catalog 
electronic 

Planificarea 
modulelor tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Utilizarea platformei educaționale 
Microsoft Teams cu ajutorul 
mijloacelor multimedia 

6 2 4 - 

Utlizarea instrumentelor digitale în 
cadrul videoconferițelor susținute 
prin intermediul  platformei 
educaționale Microsoft Teams 

8 2 6 - 

Crearea și utilizarea instrumentelor 
de evaluare în cadrul platformei 
educaționale Microsoft Teams 

8 2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 

Modalităţi de 
evaluare a cursanților 

Portofoliu, fișe de lucru, chestionare, formulare google forms 

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  

Suciu Monica, 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 
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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 
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 - 2022 
Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Portofoliul individual  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați (nivelul de 
pregătire) 

Fîcea Vasile, informatician CCD Gorj, grad IA, specializarea Informatică 
Economică, certificat formator, seria G, Nr.00055240 
Fîcea Elena Cristina, informatician, grad IA, profesor, grad didactic I, 
specializarea Chimie/Informatică, certificat formator, seria I, Nr.00316562 

Coordonatorul programului  Suciu Monica, 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 Atribuțiile  C.E.A.C. în  cadrul școlii 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Conținutul programului de formare urmărește pregătirea profesională a 
coordonatorilor C.E.A.C., astfel încât la sfârșitul cursului, absolventul să cunoască 
legislația din domeniu și să poată coordona activitățile pentru îmbunătățirea 
calității corespunzătoare realităților și necesităților din școala de proveniență. La 
elaborarea programei cadru s-a avut în vedere compararea competențelor 
rezultate din legislația aferentă cu solicitările reale ale instituțiilor școlare, 
nelămuririle participanților în legătură cu anumite probleme întâlnite pe parcursul 
activităților și cerințele beneficiarilor actului educațional, adică elevii, părinții, 
societatea, etc. 

Durata   24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate 
de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și 
criteriilor prevăzute de lege; 
Elaborarea raportului de evaluare internă privind calitatea educației pentru 
dezvoltarea organizației; 
Evaluarea corectă, conform realității a realizării indicatoarelor de performanță din 
Standardele de autorizare, acreditare și cele de referință; 
Realizarea unor proceduri operaționale, pe înțelesul tuturor pentru realizarea 
îmbunătățirii actului educațional; 
Implementarea propunerilor de îmbunătățire a calității educației și a planului de 
îmbunătățire. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Aplicarea procedurilor și 
activităților de evaluare și 
asigurare a calității 

 
8 3 5 - 

Raportul de evaluare internă 
a organizației școlare, care 
vizează calitatea educației 

 
8 3 5 - 

Proceduri operaționale 
pentru îmbunătățirea actului 
educațional 

 
8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I și II  2022 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fișe de lucru, portofolii 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Cerdac Simona-Valentina, profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, 
specializarea Învățător – Educator, certificat formator, Seria H Nr.00185530 

Coordonator program  Popovici Laurențiu, profesor metodist 
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3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 
planificaţi 25 

Costul programului/al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului Drepturile omului în contextul solidarității între generații 

Public ţintă vizat Personal didactic și auxiliar din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Problematica drepturilor omului în lumea contemporană, constituie fără îndoială, 
una din temele cele mai larg abordate și reprezintă fundamentul existenței și 
coexistenței umane. Utilitatea programului de formare propus o constituie 
înțelegerea locului și importanței drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului, prin clarificarea și delimitarea categoriilor principale ale acestora, grupate 
în felul următor: drepturi civile, drepturi politice, drepturi economice, drepturi 
sociale, drepturi culturale. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Recunoașterea valorii și a demnității propriei persoane și a celuilalt, pentru 
interrlaționarea pozitivă în cadrul societății; 
Explicarea semnificației drepturilor omului pentru funcționarea unei societăți 
democratice;  
Identificarea drepturilor omului și a responsabilităților asociate fiecărui tip de 
drept; 
Formularea unui punct de vedere personal asupra situațiilor de încălcare a 
drepturilor omului; 
Utilizarea procedurilor de protecție a drepturilor omului în soluționarea unor 
cazuri reale sau imaginare care implică drepturile omului. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Omul și drepturile lui 8 3 5 - 
Drepturi și responsabilități ale 
omului 8 3 5 - 

Apărarea drepturilor omului – 
legislație și spețe 8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I, II  2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionar, ateliere de lucru 
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 
Negrea Cristina, profesor învățământ primar, gradul didactic I, specializarea 
Învățători - Educatoare, certificat formator, Seria  I, Nr. 00318053 

Coordonatorul 
programului  Dijmărescu Simona, 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 Educaţia pentru dezvoltarea durabilă  
Public ţintă vizat Personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 
 

Societatea în care trăim este într-o permanentă şi accelerată schimbare. Acest 
lucru este evident adevărat, dar atât de des repetat de câţiva ani, încât aproape că 
s-a banalizat, ceea ce a condus la o mai scăzută mediatizare a consecinţelor pe 
care un mediu în continuă schimbare îl are asupra fiecărui individ. Educația de 
calitate reprezintă o condiție prealabilă pentru o educație în spiritul dezvoltării 
durabile oferind  oportunitatea celor implicați, să participe creativ la identificarea 
soluțiilor și evaluarea alternativelor pentru crearea unui viitor sustenabil. 
Dezvoltarea durabilă trebuie să provoace societatea, încurajând participarea la 
luarea deciziilor și identificarea informațiilor relevante la nivel local mai degrabă 
decât la nivel global, direcția de urmat fiind cea de la unitar la întreg. 

Durata   24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Creșterea gradului de conștientizare că educația cu referire la educația durabilă 
este esențială;  
Implementarea unor programe educaționale privind dezvoltarea durabilă cu 
antrenarea comunității; 
Proiectarea acțiunilor inovatoare la nivel local carea să dezvolte unu climat de 
lucru creativ și inovativ. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Complexitatea conceptului de 
dezvoltare durabilă 8 3 5 - 
Structurarea şi plasarea educaţiei 
pentru dezvoltare durabilă 
în  curriculum 

 
8 3 5 - 

Iniţierea şi dezvoltarea unui 
program de educaţie pentru 
dezvoltare durabilă 

 
8 2 5 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fișe de lucru, portofoliu 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Rădoi Adriana-Cristina, profesor învăţământ primar, gradul didactic I, specializarea 
Învățători – Educatori, certificat formator Seria I, Nr. 00317272 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 
Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 
Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului  
Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Şcoala, prin autoritatea morală pe care o are, 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 a unui comportament adecvat în condiţiile impactului antropic 
actual şi conştientizarea de către ei a necesităţii valorificării raţionale, conservării şi 
protecţiei mediului la nivel local, regional şi global.  
Programul are scopul de formare a cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar pentru a analiza, investiga fenomene şi procese din mediu, pentru a 
exersa deprinderile de muncă intelectuală, 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. 

Durata:  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea unor comportamente  responsabile faţă de mediul înconjurător 
Proiectarea unor acțiuni de soluţionare a problemelor referitoare la starea 
mediului ambiant   
Implementarea unui demers practic eficient în domeniul ecologiei și protecției 
mediului  

Planificarea 
modulelor tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Rolul și importanța educației eco-
logice în Curriculumul naţional   6 2 4 - 

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

8 2 6 - 

Metode de dezvoltare a 
conceptului de dezvoltare 
durabilă prin activități educative 

8 2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 

Modalităţi de 
evaluare a cursanților Discuţii interactive, prezentări, teme colaborative, dezbateri, portofoliul individual 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Bîzocu Codruța Nicoleta, profesor, gradul didactic I, specializarea chimie, certificat 
formator, Seria F Nr. 0047705  
Voicu Manuela, profesor, gradul didactic I, specializarea chimie, certificat formator, 
Seria G Nr. 00322298 

Coordonatorul 
programului  Suciu Monica, 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 

 



 
 
Educație pentru egalitate de gen 2021/2022

 
46 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului Tratarea diferențiată a elevilor cu cerințe educaționale speciale 
Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Prezentul curs își propune să sublinieze importanța tratării diferențiate a elevilor 
cu cerințe educaționale speciale în procesul instructiv-educativ. De asemenea, se 
pune accentul pe instruirea diferențiată ca aspect ce vizează adaptarea activității 
de învățare – în principal sub aspectul conținutului, al formelor de organizare și al 
metodologiei didactice, dar și la posibilitățile diferite ale elevilor, la capacitatea 
acestora de înțelegere, ritmul propriu de lucru. Se vor identifica avantajele și 
dezavantajele acestei tratări și se vor valorifica exemplele de bună practică 
utilizate de fiecare cadru didactic în parte. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Identificarea problemelor psihopedagogice ce vizează asigurarea tratării 
diferențiate al elevilor cu cerințe educaționale speciale; 
Însușirea cunoștințelor legate de tratarea diferențiată care asigură reușita 
școlară; 
Adaptarea competențelor formativ-evaluative ale profesorilor care instruiesc 
elevii cu cerințe educaționale speciale din  învățământul preuniversitar. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Tratarea diferențiată – funcții, 
principii, trăsături  

8 3 5 - 

Tratarea diferențiată a predării-
învățării-evaluării elevilor cu 
cerințe educaționale speciale 

8 
3 5 - 

Exemple de bună practică în 
tratarea diferențiată a elevilor 

8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2022 

Modalităţi de 
evaluare Chestionare, ateliere de lucru 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

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

Coordonatorul 
programului  Dijmărescu Simona, 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 Tehnologii didactice incluzive 
Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere succintă) 

Promovarea incluziunii și predarea din perspectivă incluzivă necesită o viziune 
largă și competențe specifice pe care trebuie să le posede toate cadrele 
didactice, nu doar  cele care asistă direct un copil cu cerințe educaționale 
speciale. Metodele folosite în procesul educațional în general și în particular, 
cele selectate pentru asistența individualizată a copiilor cu CES, trebuie să aibă 
un caracter funcțional, să se bazeze pe buna cunoaștere a particularităților de 
dezvoltare a copilului, să fie orientate spre asigurarea progresului în 
dezvoltarea acestuia. 

Durata:  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Proiectarea demersul educațional pe principii de diferențiere și individualizare; 
Aplicarea unor metode de predare-învățare-evaluare, materiale și activități 
corelate cu cerințele educaționale speciale ale copiilor, mediul de învățare și 
resursele disponibile; 
Adaptarea  adecvată a tehnologiilor didactice moderne la particularitățile 
procesului educațional incluziv. 

Planificarea modulelor 
tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Cerinţe educaţionale speciale: 
concepte, definiţii, clasificări 6 2 4 - 

Tehnologii didactice din 
perspectiva stilurilor de 
învățare și a inteligențelor 
multiple. 

8 2 6 - 

Strategii didactice în asistența 
copiilor cu CES 

8 
 2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 
Modalităţi de evaluare a 
cursanților Prezentarea unui portofoliu și activități practice. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați (nivelul 
de pregătire) 

Novăcianu Mihaela -Alina, profesor gradul didactic I, specializarea Învățători-
Educatoare, certificat formator Seria K, Nr. 00124803 
Popescu Cristina- Adina, profesor gradul didactic I , specializarea 
Psihosociologie, certificat formator  Seria K , Nr. 00124805. 

Coordonatorul programului  Suciu Monica, 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 

Denumireaprogramului Particularități de dezvoltare ale copilului CES 
Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Identificarea problemelor de dezvoltare a copilului și implicit, a cerințelor 
educaționale speciale, este extrem de importantă din perspectiva intervenției 
timpurii, ce ar putea avea ca rezultat diminuarea și remedierea 
deficiențelor/dificultăților. Acest lucru presupune implicarea cadrelor didactice 
în depistarea deficiențelor și aplicarea tehnicilor adecvate în practica 
educațională, pentru un mod de învățare diferențiat. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Aplicarea tehnicilor educaționale de identificare a elevilor cu cerințe 
educaționale speciale; 
Corelarea conceptelor teoretice ale ritmului de dezvoltare individuală cu 
practica educațională curentă; 
Aplicarea strategiilor educaționale care să conducă la învățarea diferențiată, 
adaptată la necesitățile individuale ale copiilor. 

Planificarea modulelor 
tematice  

Denumire modul / temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Cerințe educaționale speciale: 
concepte, definiții, clasificări. 8 3 5 - 

Particularități de dezvoltare a 
copilului cu CES. Identificarea 
elevilor cu CES. 

8 3 5 - 

Strategii educaționale axate pe 
învățare diferențiată 8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2022. 
Modalităţi de evaluare Chestionar de evaluare, portofoliu. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Popescu Cristina - Adina, profesor, gradul didactic I, specializare 
Psihosociologie, certificate formator Seria K , Nr. 00124805 
Novăcianu Mihaela - Alina, profesor gradul didactic I, specializare Învățători-
Educatoare, certificate formator Seria K, Nr. 00124803 

Coordonatorul 
programului  Dijmărescu Simona, 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 dificultăților de învățare școlară la elevi 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Dificultățile de învățare școlară vizează acele tulburări de natură neurofiziologică 
ce afectează capacitatea elevului de a citi, scrie și efectua calcule, respectiv 
raționamente matematice, fapt ce limitează posibilitățile acestuia de a citi un 
material la standardele minime specifice vârstei și nivelului de pregătire școlară, 
de a înțelege semnificația unui  text citit, de a extrage ideile principale și a 
rezuma un document, de a scrie corect și coerent un material, de a stabili 
corelații logice între elemente, de a raționa analogic sau ipotetico-deductiv ș.a. 
Cu toate acestea, practica pedagogică cotidiană oferă exemplele a numeroși elevi 
care întâmpină probleme similare de învățare școlară constituite pe fondul unor 
deficiențe fizice sau psihice, carențe educaționale, sociale sau culturale, medii 
defavorizate, stări precare de sănătate pe o perioadă mai îndelungată, etc. 
Literatura de specialitate nu le include în categoria dificultăților de învățare 
specifice, însă problemele există și îi pot crea elevului premise pentru eșecul 
școlar. Prezentul program de formare abordează aspecte generale privind 
dificultățile de învățare școlară specifice și nespecifice ce pot fi întâlnite la elevi în 
mediile on-side și on-line, precum și câteva dintre cele mai importante strategii 
de intervenție psihopedagogică pentru prevenirea și terapia acestora, accesibile 
cadrelor didactice de diferite specializări. 

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 dificultăților de 
învățare școlară la elevi; 
Diferențierea adecvată între dificultățile de învățare școlară specifice (verbale) și 
cele nespecifice (non-verbale) 
Elaborarea unui program de intervenție personalizată în vederea terapiei 
dificultăților de învățare școlară la elevi; 
Argumentarea importanței incluziunii școlare a elevilor care se confruntă cu 
diverse cerințe educaționale speciale de tip dificultăți de învățare. 

Planificarea modulelor 
tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Abordări teoretice privind 
problematica dificultăților de 
învățare școlară la elevi 

6 2 4 - 

Particularități ale dificultăților 
de învățare școlară la elevi în 
mediile on-side și on-line 

8 2 6 - 

Modalități de intervenție 
psihopedagogică în vederea 
prevenirii și terapiei 
dificultăților de învățare școlară 
la elevi 

8 
 2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 
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Modalităţi de evaluare 
a cursanților 

Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive, prezentări, teme colaborative, 
dezbateri, chestionare, portofoliu individual; 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Blândul Valentin Cosmin, profesor universitar doctor, specializarea Științe ale 
Educației; 
Crețu Alin, profesor doctorand, gradul didactic II, specializarea Psihologie, 
certificat formator, seria F, nr. 0104648; 
Popica Adrian Novac, profesor, gradul didactic I, specializarea Matematică, 
certificat formator, seria K nr. 00125213; 
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  
Purtan Ramona Anamaria, profesor psihopedagog, gradul didactic II, specializare 
psihopedagogie specială și Psihologie, certificat formator, Seria I Nr.00129541 
Urs Marcela, profesor, gradul didactic I, specializarea Limba și literatura română –  
Limba și literatura Engleză, certificat formator , Seria J Nr. 00161977 

Coordonatorul 
programului  Suciu Monica, 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 Promovarea egalităţii de gen prin educaţia de tip şcolar 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Cu cât începe mai devreme şi în mod conştient  educaţia pentru egalitatea de 
gen, cu atât vor exista şanse mai mari ca aceasta să-şi atingă principalul său 
obiectiv:  promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în societatea 
modernă. Cadrele didactice au datoria de a realiza o educaţie care să promoveze, 
în mod intenţionat, deliberat, în cunoştinţă de cauză, egalitatea de gen.  

Durata 24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Demonstrarea înţelegerii  a conceptelor şi teoriilor relevante în problematica 
egalităţii de gen;Diminuarea diferenţelor de gen prin dezvoltarea  în educaţia de 
tip şcolar a tuturor abilităţilor cognitive, emoţionale şi sociale, atât la băieţi, cât şi 
la fete;Utilizarea, în mod adecvat, a strategiilor, tehnicilor şi procedeelor  
specifice educaţiei pentru egalitatea de gen. 

Planificarea modulelor 
tematice  
  

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Perspective asupra dimensiunii 
de gen în educaţie:egislaţie, 
concepte şi teorii relevante. 

6 2 4 - 

Cunoaşterea diferenţelor de 
gen - un demers necesar în 
educaţia pentru egalitatea de 
gen.  

8 2 6 - 

Rolul cadrelor didactice în 
promovarea egalităţii de gen în 
educaţie. Recomandări şi 
strategii de îndepărtare a 
barierelor de gen. 

8 
 2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 
Modalităţi de evaluare 
a cursanților Portofoliul individual, chestionare, ateliere de lucru 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Crudu Gabriela, profesor, gradul didactic I, specializarea Pedagogie, certificat 
formator Seria : G,  Nr. 00055707 

Coordonatorul 
programului  Suciu Monica, 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 

6 2 4 - 

Instrumente şi tipuri de 
intervenţii propuse de Strategia 
Anticorupţie în Educaţie 

8 2 4 - 

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

8 
 2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 
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  Suciu Monica, 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 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 
 

Denumire modul/temă 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 

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  2022 

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

 Strategii de valorificare a valențelor interculturalității  în demersul didactic 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Competența interculturală se formează prin toate dimensiunile educației, prin 
diferite arii curriculare și activități extracurriculare. Ea rareori este formalizată în 
subiect concret de învățare, mult mai des fiind dezvoltată indirect, prin crearea 
unor contexte specifice, noi, profesorii, urmînd să le oferim elevilor modele 
practice de comportament în acest sens.  
Într-o societate globală, multiculturalism/interculturalitate, respectiv 
multicultural/intercultural, reprezintă concepte pe care fiecare dintre noi trebuie 
să le decripteze cu acurateţe şi să le „traducă” în valori, atitudini şi 
comportamente specifice.     
Valorizând adecvat diversitatea culturală şi conştientizând impactul contextului 
cultural asupra dezvoltării personalităţii copilului, orice educator trebuie să-şi 
aproprie o logică de tip inter-, promovând principiile educaţiei interculturale şi 
proiectând practici educaţionale destinate, în acelaşi timp, tuturor elevilor şi 
fiecărui elev în parte. 

Durata 24 ore  
Locul de desfășurare a 

programului 
Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea abilităţilor legate de realităţile unei societăţi multiculturale, în relație 

cu  propria cultură şi cu a celorlalţi;  
Construirea unor atitudini precum: respectul pentru diversitatea culturală, 

pentru identitatea propriei culturi, dar şi altor culturi, refuzând discriminarea şi 

intoleranţa; 
Stimularea participării la promovarea principiilor societăţii interculturale şi luptei 

împotriva discriminării şi a intoleranţei. 

Planificarea modulelor 
tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Educație multiculturală și 

interculturală în condițiile 

globalizării societății 
6 2 4 - 

Redimensionări ale 

curriculumului din perspectiva 
interculturalității 

8 2 6 - 

Noi competențe ale profesorului 

în contextul educației 

interculturale 
8 2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 
Modalităţi de evaluare 

a cursanților

Discuţii interactive, prezentări, teme colaborative, dezbateri, chestionare, 
portofoliui individual
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2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Pigui Grațiela-Ramona, profesor, gradul didactic I, specializarea Limba şi 

literatura română - Limba si literatura francezǎ, certificat formator, Seria F Nr. 
0154569 
Teoteoi Valeria-Elena, profesor, gradul didactic I, specializarea Chimie-Fizică, 

certificat formator seria F, Nr. 0206379 
Coordonatorul 
programului  

Suciu Monica, 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 Holocaustul evreilor în perioada interbelică 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul gimnazial 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Holocaustul a fost un eveniment de cumpănă, nu doar pentru secolul al XX-lea, ci 
pentru întreaga istorie a umanităţii. A constituit o tentativă fără precedent de 
asasinare a unui întreg popor şi de a face să-i dispară cu totul cultura. Holocaustul 
trebuie să fie studiat pentru că a pus 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 

Demonstrarea complexității fenomenului Holocaustului în istoria contemporană 
prin prisma valorilor general-umane, manifestând comportament tolerant; 
Analiza multiperspectivă a evenimentelor și proceselor istorice prin explorarea 
diverselor surse referitoare la Holocaust, apreciind valoarea fiecărei vieți umane;  
Aprecierea fenomenului Holocaustului în istoria omenirii, demonstrând gândire 
critică și obiectivitate. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Începutul Holocaustului  
Holocaust: istorii personale  8 3 5 - 

Antisemitismul contemporan. 
Forme de manifestare. 8 3 5 - 

Distorsionarea, negarea şi 
minimalizarea Holocaustului. 8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I, II  2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionar, ateliere de lucru 
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  Dijmărescu Simona, 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 Animația socio - culturală în educația interculturală 
Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Dezvoltarea psiho-socială a copiilor este legată într-o măsură semnificativă și de 
formarea cadrelor didactice în sprijinul unei educații bazate pe metode activ-
participative între care jocul are un rol semnificativ. Programul oferă cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar ocazia de a-şi pune în valoare 
creativitatea, urmărind obiective bine definite, abordând conţinuturi accesibile 
clasei prin aplicarea unor metode activ participative adecvate în vederea integrării 
copiilor proveniți din medii dezavantajate/interculturale în activitățile școlare și 
extrașcolare. Programul de formare facilitează achiziționarea unui set de 
cunoștințe și competențe referitoare la un model eficient de comunicare intra și 
interinstituțională. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Identificarea semnificației animației socio-culturale; 
Integrarea abilităţilor de interrelaţionare în vederea eficientizării parteneriatului 
şcoală - familie - comunitate; 
Conceperea şi elaborarea de planuri de intervenţie personalizate; 
Proiectarea de activităţi extracurriculare pentru educația interculturală; 
Dobândirea de capacități noi de relaționare cu elevii, părinții, profesorii și 
comunitatea; 
Creșterea capacității de organizare și realizare a activităților în grup prin proiecte 
și parteneriate cu comunitatea . 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Introducere – Cadru 
legislativ 
Caracteristici ale animației 
socio-culturale 
Animația socio-culturala 
pentru copii și tineret 

 
 

8 3 5 - 

Parteneriatul şcoală-familie-
comunitate 
Metode de lucru pentru 
educația interculturală 

 
8 3 5 - 

Planul de intervenţie 
personalizat/P.I.P. 
Activităţi extracuriculare în 
educația interculturala 

 
8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrul bugetar I sau II  2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionar,ateliere de lucru 



 
 
Educație interculturală 2021/2022

 
60 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Dungan Valentina Roxana, profesor învățământ primar, gradul didactic I, 
specializarea, Învățător, certificat formator, Seria F, Nr. 0079416  
Dungan Constantin Cătălin, profesor,gradul didactic I, specializarea Matematică, 
certificat formator, Seria F, Nr. 0079415 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 25 

Costul programului/al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului Antreprenorul prin prisma profesorului 

Public ţintă vizat Cadre didactice și cadre didactice auxiliare din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Înțelegere conceptului de educație antreprenorială are impact  asupra cadrelor 
didactice ce sunt puntea de legătură dintre elev si mediul de afaceri. Un punct de 
plecare mai viabil în educație ar putea fi acela de a percepe educația 
antreprenorială ca mijloc de a atrage interesul, bucuria, angajamentul și 
creativitatea elevilor. Antreprenorialul este generator de prosperitate în 
societate, fiind un element determinant pentru creșterea economică și implicit 
crearea locurilor de muncă, asigurând într-un cuvânt bunăstarea unei națiuni. 
Competențele obținute prin participarea la curs,se axează pe valoriferme, pe 
creativitate, pe inovaţie şi asumare de riscuri, precum și pe capacitatea de a 
planifica  şi gestiona proiecte în cele mai diverse domenii și contexte. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului 

Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea competențelelor  digitale ale cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar în ceea ce privește calitatea proiectării și desfășurării activităților 
didactice; 
Utilizarea de instrumente digitale pentru a crea resurse educaționale deschise 
care  să ofere elevilor contexte cât mai variate de învățare; 
Dezvoltarea de metode eficiente de proiectare şi de organizare a activităţii 
didactice. 

Planificarea 
modulelor tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Educației antreprenoriale-
antreprenorialul este o necesitate 
sau un moft al societății? 

6 2 4 - 

Profilul meu al calităților 
antreprenoriale 8 2 6 - 

Succesul începe la nivel mental 
Profesorul liantul dintre 
antrenoriat și elev 

8 2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 

Modalităţi de 
evaluare a cursanților 

Prezentarea portofoliului de către fiecare cursant compatibil cu tematica 
parcursă la curs 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Cercel Otilia, profesor de Economie și educație antreprenorială, gradul didactic 
I,specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune certificat formator, Seria I 
Nr. 00318046 

Coordonatorul 
programului  Suciu Monica, 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  Promovarea antreprenoriatului de calitate 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Fiecare cadru didactic în decursul carierei, ar trebuie să beneficieze de cel puțin o 
experiență de formare în domeniul subiectelor și metodelor esențiale referitoare 
la învățarea și educația antreprenorială. Beneficii pe termen mai lung – acest nou 
eșalon de profesori vor preda elevilor competențele antreprenoriale care vor 
aduce  beneficii pentru economie și pentru societate 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dobândirea competenţelor antreprenoriale necesare desfăşurării unei activităţi; 
Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului; 
Identificarea prevederilor legislative referitoare la activitatea antreprenorială; 
Aplicarea instrumentelor economice specifice antreprenoriatului; 
Dezvoltarea antreprenoriatului pentru organizarea și cunoașterea unor fapte, 
evenimente și procese economice; 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Promovarea unei culturi 
antreprenoriale la schimbări de 
mentalitate; 

 
8 3 5 - 

Dobândirea de competenţe 
antreprenoriale necesare 
desfăşurării unei activităţi; 

 
8 3 5 - 

Promovarea unei mentalităţi 
antreprenoriale în societate; 8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I și II  2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionare, fișe de lucru 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Muja Teodora, profesor, gradul didactic I, specializarea Mașini - Unelte, certificat 
formator, Seria F Nr. 0047716 
Oprea Mariela Rodica, profesor, gradul didactic I, specializarea Tricotaje-Confecţii, 
certificat formator, Seria F Nr. 0154567 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 
Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului Educația experențială și rolul ei în dezvoltarea elevului 
Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Educaţia outdoor este o formă de educaţiece se desfăşoară în aer liber, care, în 
accepţiunea sistemelor de educaţie din alte ţări europene şi nu numai, are la 
bază învăţarea prin contactul direct cu elementele naturii. Acest curs este util 
prin introducerea acestei metode de educare, denumită şi “educaţie 
experienţială”, care poate 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, dar şi pentru multe 
alte aspecte ale vieţii moderne.  

Durata  24 ore 
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 
Înțelegerea conceptului de ”Educație outdoor- experienţială”;  
Aplicarea strategiilor de tip experențial în școala românească; 
Promovarea exemplelor pozitive privind educaţia experienţială în procesul de 
învățare; 

Planificarea modulelor 
tematice  

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Educația experențială, educația 
pentru viață - noțiuni introductive 8 3 5 - 

Strategii alternative ale educaţiei 
experienţiale 8 3 5 - 

Jocuri și activități outdoor 8 3 4 1 
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 desfășoară în trimestrele bugetare I , II 2022 

Modalităţi de evaluare Chestionare, ateliere de lucru, aplicații practice, discuții evaluative. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Gogelescu Badița Ana-Maria, profesor învățământ primar, gradul didactic I, 
specializarea Învățători-Educatoare, certificat formator, Seria F, Nr. 0079418 
Gogelescu Marius-Petre, profesor, gradul didactic I, specializarea Educație Fizică 
și Sport, certificat formator, Seria M, Nr. 00322060 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, 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 Comunicarea în rezolvarea conflictelor din mediul școlar 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Programul de formare propune delimitarea principalelor deficienţe de comunicare 
ce conduc la apariţia unor conflicte în cadrul instituţiilor şcolare şi elaborarea unor 
soluţii de prevenirea acestor deficienţe. Conflictul este o relație în care fiecare 
percepe interesele, valorile, scopurile și atitudinile celeilalte persoane ca opuse.       
În  cadrul  grupului   şcolar, conflictele  pot  să  apară  deoarece  există lipsa 
de  interes  în  timpul  unei  conversaţii,  neclarificarea  valorilor, certurile, 
invidia,  lupta  pentru  locul  de  lider  al  grupului, neînţelegerile 
privind  metodele, scopurile, valorile,  responsabilităţile, faptele, 
acţiunile  şi  urmările  lor. 
Abilitatea  de  a  comunica  presupune  rezolvarea  conflictelor  de  comunicare. 

Durata 24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Aplicarea tehnicilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, multiplă, 
diversificată şi  specifică; 
Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental; 
Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea situaţiilor conflictuale; 
Competențe psihosociale de aplicare a tehnicilor constructive de management al 
conflictelor, de construire a echipei, comunicare asertivă în influențarea/ reglarea 
comportamentului propriu și al grupurilor de elevi cu care se lucrează. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Comunicarea. Bariere în comunicare 8 2 6 - 
Conflictul. Definiţie, cauze, 
consecinţe. Factori de escaladare şi 
de diminuare a conflictului  

8 2 6 - 

Medierea conflictelor 8 2 4 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 desfășoară în trimestrul bugetar II 2022 

Modalităţi de evaluare Chestionare, ateliere de lucru, aplicații practice, discuții evaluative 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Popescu Simona Ileana, profesor învățământ primar, gradul didactic I, 
specializarea învățător, certificat formator, Seria E Nr. 0009439 

Coordonatorul 
programului  Dijmărescu Simona, 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 Activitățile extracurriculare - alternativă în instruirea şi educarea elevilor 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământ preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Educaţia nonformală oferă posibilitatea unor altfel de metode, interactive şi 
diversificate, pentru obţinerea unor cunoştinţe şi aptitudini noi, cât şi pentru 
punerea acestora în practică. Excursiile oferă noi oportunităţi și perspective, 
experiențe ce ajută adolescenții să crească pe plan personal. Conţinutul didactic al 
excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în sala 
de clasă, elevii participând cu mult entuziasm la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest 
fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Educaţia outdoor se 
pliază cel mai bine pe cea nonformală, întrucât ca şi aceasta, se bazează foarte 
mult pe participarea activă, maximizează procesul de învăţare, oferă o utilitate 
practică imediată cunoştinţelor învăţate, se bazează pe experienţa participanţilor. 

Durata   24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Formarea unei atitudini responsabile, disciplinate în procesul de învăţare;   
Creşterea încrederii în sine prin capacitatea de lucru în echipă, de planificare, 
coordonare, organizarea şi gestionarea proiectelor; Dezvoltarea creativităţii în 
instruirea și educarea elevilor;  Valorificarea strategiei de cunoaștere și motivare a 
elevilor în vederea implicării active în procesul de predare-învățare;  
Dezvoltarea abilităților sociale și personale. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Excursia, ca parte a educaţiei 
nonformale. Etapele organizării 
unei excursii. 

8 3 5 - 

Tipuri de excursii. Importanţa 
activităţilor       extracurriculare 
în instruirea şi educarea elevilor 

 
8 3 5 - 

Activitatea nonformală ca 
proces de relaxare şi 
cunoaştere 
Excursia - liant între educaţia 
formală şi nonformală 

8 3 4 1 

 
 
 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fișe de lucru, portofoliu 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Purdescu Monica, profesor, gradul didactic I, specializarea Limba română - Limba 
engleză, certificat formator Seria M, Nr. 00186749 
Căţăgoi Laura Anca, specializare Limba română – Limba engleză, certificat 
formator Seria M, Nr. 00190392 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 
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3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Performanță prin team-building – jocurile și rolul lor în consolidarea echipei 

Public ţintă vizat Cadrele didactice din învățământul preuniversitar și personalul didactic auxiliar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Activitatea de team-building poate ajuta la consolidarea valorilor și viziunii șco-
lii,  contribuind la dezvoltarea culturii organizaționale. Activitățile din cadrul unui 
team-building  pot ajuta angajații să descopere mai multe despre mediul în care își 
desfășoară activitatea. Prin participarea la un team-building sunt evidențiate 
valorile școlii, iar prin desfășurarea diverselor activități distractive, se crează o mai 
bună comunicare și legături mai puternice între membrii participanți, producân-
du-se, o creștere a satisfacției individuale; angajații vor avea un sentiment de 
apartenență în cadrul grupului și a echipei în care lucrează. 

Durata 24 ore 
Locul de desfășurare a 

programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a creativității membrilor echipei, în vederea 
îmbunătățirii comunicării și a coeziunii în echipă; 
Distribuirea sarcinilor și responsabilităților care să asigurare coeziunea echipei și 
fluxului de informații; 
Identificarea căilor de prevenire și rezolvare a conflictelor; 
Dezvoltarea sentimentului de apartenență la echipă și de încredere în partenerii 
de lucru. 

Planificareamodulelorte
matice  

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Motivarea și coeziunea 
echipei precum și creșterea 
încrederii în membrii echipei 

 
8  3 5 - 

Dezvoltarea creativității și 
ieșirea din zona de confort 

8 3 5 - 

Dezvoltarea și întărirea 
relațiilor interpersonale 

8 2 5 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionare, fise de lucru 
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  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 

planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului Valorificarea educației nonformale în context european 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Cercetători europeni în domeniul educației şi exprimă convingerea că educația 
formală nu mai este capabilă să dea soluții la provocările epocii moderne, care 
constau în schimbarea conceptului economic, social - multietnic,  folosind exclusiv 
forțele şi valorile proprii, ci are nevoie de ”o fortificare în sensul practicării 
educației nonformale”. În societatea modernă sunt necesare: abilități noi, 
cunoștințe suplimentare, un proces simultan de promovare a valorilor, egalitatea 
socială, accesul la educație pentru toți şi participarea activă la viața democratică – 
deziderate tratate în cadrul programului de formare. 

Durata 24 ore 
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Cunoașterea și înțelegerea conceptului de educație nonformală; 
Aplicarea de soluții actuale, moderne pentru identificarea corectă și eficientă a 
nevoilor elevilor. 
Încurajarea tinerilor să contribuie la promovarea valorilor, precum cetățenia, 
drepturile omului, toleranța, dreptatea socială, dialogul între generații, 
înțelegerea interculturală. 
Elaborarea eficientă a proiectelor școlare de tipul concursurilor, festivalurilor, 
spectacolelor cu respectarea indicațiilor Ministerului Educației. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Aspecte introductive. Conceptul 
de educației nonformală. 
Interacțiunea dintre educația 
formală și cea nonformală. 

 
8  3 5 - 

Identificarea nevoilor 
beneficiarilor educației 
nonformale. Recomandări ale 
Consiliului Europeipentru 
realizarea conceptului modern de 
educație. 

 
 

8  3 5 - 

Evaluarea rezultatelor în educația 
extrașcolară. Proiectarea de 
activități specifice cu respectarea 
instrucțiunilor ME: concursuri, 
festivaluri, simpozioane. 

 
 

8  2 5 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, ateliere de lucru, discuții evaluative 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Popescu Ionuț, profesor, gradul I, specializarea Pedagogie muzicală, certificat 
formator, Seria J, Nr. 00287915; 
Popescu Alina-Diana, profesor, gradul didactic I, specializarea Limba şi literatura 
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română - Limba si literatura engleză, certificat formator, Seria J Nr. 00287905 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 

planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului Tehnici de comunicare și relaționare în sistemul educațional 
Public ţintă vizat Personal didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Programul de formare facilitează achiziționarea unui set de cunoștințe și 
competențe de către personalul didactic și didactic auxiliar din învăţământul 
preuniversitar, menite să eficientizeze sistemul de comunicare intra- și 
interinstituțională. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dobândirea de capacități noi de relaționare cu elevii, părinții, profesorii și 
comunitatea; 
Însușirea unei game variate de resurse de comunicare; 
Creșterea capacității de organizare și realizare a activităților în grup prin proiecte 
și parteneriate cu comunitatea. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Introducere – Cadru 
legislativ. Comunicarea în 
contextul școlar și 
extrașcolar. Tipuri de 
comunicare 

8 3 5 - 

Comunicare în actul 
managerial 8 3 5 - 

Managementul 
parteneriatelor școlare și a 
activității didactice 

8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionar,ateliere de lucru 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Dungan Valentina Roxana, profesor învățământ primar, gradul didactic I, 
specializarea Învățători – Educatore, certificat formator, seria F, Nr.  0079416 
Dungan Constantin Cătălin, profesor, gradul didactic I, specializarea Matematică 
certificat formator, Seria F, Nr. 0079415 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 

planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Educaţia parentală în contextul promovării parteneriatului şcoală–familie  

Public ţintă vizat Personalul didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Competenţa parentală este reprezentată de ansamblul abilităţilor fizice, 

intelectuale şi emoţionale ale părinților cu privire la modul în care 

interacţionează cu copiii lor. Nivelul de competență parentală influenţează 
dezvoltarea fizică şi psihică, abilităţile prosociale ale copilului de-a lungul 
stadiilor de dezvoltare şi maturizare prin care acesta trece.  
Pentru o dezvoltare armonioasă copilul are nevoie de supraveghere, ghidare şi 

disciplină. Prin acest program de formare, cadrele didactice își dezvoltă și 

îmbunătățesc modalitățile de lucru cu părintii. 
Durata:  24 ore  
Locul de desfășurare a 

programului 
Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Schimbarea mentalității tradiționale în raport cu comportamentul copilului în 

familie și societate. 
Dezvoltarea principiilor democratice în relația cadru didactic-parinte-copil. 
Identificarea de către părinti a tipului de parinte pe care îl reprezintă.  
Implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare. 

Planificarea modulelor 
tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Stiluri de parenting: pro si 
contra unor tipologii de 
educatie a copilului 

6 2 4 - 

Modelarea comportamentului 
parintelui  

8 2 6 - 

Exemple de bună practică - 
Metode de lucru cu părinţii 

8 
 

2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 
Modalităţi de evaluare 

a cursanților 
Chestionare, studiu de caz, portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Mihăilescu Ana, profesor învățământ primar, gradul didactic I, certificat 

formator, Seria M Nr. 00357600   
Oprian Claudia, profesor pentru învățământul preșcolar, gradul didactic I , 

certificat formator, Seria I Nr.00314923 
Coordonatorul 
programului  

Suciu Monica, 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 Rolul şcolii şi al familiei în contextul învăţării online 

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

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

În contextul actualei pandemii şi a preconizării unui an şcolar cu posibilitatea 
predării online, este foarte importantă valorizarea relației școală – familie, acest 
lucru constituind și obiectivul programului de formare propus. Trăim într-o 
perioadă dominată de elementul schimbării: activitatea didactică se desfășoară în 
sistem online, educatorii și educații sunt încurajaţi să lucreze de acasă, iar acest 
lucru presupune intensificarea rolului familiei în actul educativ, relația dintre cei 
doi factori educaționali școală-familie, devenind primordială pentru dezvoltarea 
armonioasă a personalității elevilor. 

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de relaţionare şi comunicare între factorii 
educaționali locali. 
Îmbunătăţirea capacităţii de a soluţiona problemele specifice contextului 
pandemic. 
Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare în relația profesori -
părinţi - elevi. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Metodologiile aplicabile în cazul 
situaţiilor de urgenţă –pandemia. 8 4 4 - 

Infrastructura necesară facilitării 
predării online. 8 2 6 - 

 Experienţa  folosirii metodelor de 
lucru  online şi a pedagogiei 
digitale  

8 3 4 1 

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 va desfăşura în trimestrele bugetare I și  II - 2022 

Modalităţi de evaluare Chestionar de evaluare 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Ciortan Bianca, specializare Matematică, certificat formator Seria I, Nr. 00317514 
Groza Elena, specializare Geografie-Limbă şi literatură franceză, certificat 
formator Seria I, Nr 00317522 

Coordonatorul 
programului  Dijmărescu Simona, 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 Educație nonformală și dezvoltare comunitară 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim diversificarea 
activităților de educație nonformală desfășurate în școală, precum și creșterea 
calității implementării programelor de educație nonformală în învățământul 
preuniversitar românesc, ca principal agent al dezvoltării comunitare. Prin 
rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru cadrele didactice un pilon de 
articulare a complementarității formal - nonformal în educație, care generează 
exemple concrete de contexte de învățare nonformală, valorificând experiențe de 
succes în proiectarea și implementarea de proiecte de dezvoltare comunitară prin 
valorificarea strategiilor specifice educației nonformale.  

Durata  24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Cunoașterea și aplicarea politicilor și practicilor cu privire la educația nonformală 
ca principal agent al dezvoltării comunitare; 
Proiectarea programelor de dezvoltare comunitară prin valorificarea strategiilor 
specifice educației nonformale; 
Analiza aspectelor specifice ale relațiilor interpersonale și interinstituționale dintre 
educația nonformală și mediul comunitar. 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Educația nonformală în 
cadrul societății 
contemporane. Dimensiuni 
definitorii. Interferența cu 
celelalte forme ale 
educației. 

8 3 5 - 

Comunitatea. Dezvoltarea 
comunitară -definiții -tipuri 
de dezvoltare comunitară. 
Implicarea copiilor în 
dezvoltarea comunitară. 

8 3 5 - 

Activități ale educației 
nonformale facilitatoare ale 
dezvoltării comunitare. 
Proiectarea activităților de 
dezvoltare comunitară 
utilizând metode ale 
educației nonformale. 

8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fișe de lucru, portofoliu 
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2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Bejenaru Felicia, profesor învățământ primar, gradul I, specializarea Învățători, 
certificat formator, Seria G, Nr. 00013485 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 

planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului Promovarea educației pentru sănătate 

Public ţintă vizat Cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Promovarea sănătății în mediul școlar oferă individului și colectivităților 
posibilitatea de a crește controlul și a îmbunătăți starea de sănătate. Procesul 
presupune o abordare multidimensională care include politici și măsuri legislative, 
activități de promovare a unor schimbări comportamentale, activități de educație 
menite să modeleze armonios și sănătos personalitatea umană.  

Durata 24 ore 
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea potențialului de aplicabilitate a serviciilor de sănătate școlară, dincolo 
de screening-ul de rutină, în privința unui sprijin activ pentru dezvoltarea 
individului; 
Familiarizarea cursanților cu notiuni de bază în managementul de proiect; 
Aplicarea strategiilor și instrumentelor de evaluare și monitorizare a programelor 
de promovare a sănătății. 

Planificarea modulelor 
tematice 

 

Denumire modul/temă Total 
ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Promovarea responsabilității 
sociale pentru sănătate 8 3 5 - 

Consolidarea și extinderea 
proiectelor/parteneriatelor 
pentru sănătate 

8 3 5 - 

Asigurarea unei infrastructuri  de 
promovare a sănătății 8 2 4 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 desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionar 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Roșulescu Cecilia, profesor, gradul didactic I, specializarea Biologie-Chimie-Fizică-
Informatică, certificat formator, Seria J Nr.00003875 

Coordonatorul 
programului  

Dijmărescu Simona, 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 igienei pentru sănătate și starea de bine  în contextul COVID-19   

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate-descriere 
succintă) 

Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una dintre principalele căi de 
promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată 
de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament 
responsabil şi sănătos. 
Dacă privim situația actuală, generată de pandemia COVID19, noi ne regăsim în 
situația unui proces continuu de adaptare. Așadar, cu măsuri simple, de igienă, 
fiecare om se poate proteja atât pe el, cât și pe cei din jur de această boală 
periculoasă, ce ne pune viețile în pericol. De asemenea, tot măsurile de igienă pot 
contribui la oprirea răspândirii virusului, la diminuarea numărului de îmbolnăviri și 
la reducerea comportamentelor cu risc pentru sănătate. 

Durata:  24 ore  
Locul de desfășurare a 

programului Filiale ale CCD Gorj/Platforma CCD Gorj  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Însușirea măsurilor de igienă personală. 
Dezvoltarea unui comportament responsabil privind igiena spațiilor și suprafețelor 

atinse frecvent. 
Identificarea măsurilor de precauție în manipularea alimentelor. 
Însușirea măsurilor privind igiena produselor alimentare. 

Planificarea 
modulelor tematice  
 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Măsuri de igienă personală 6 2 4 - 

Recomandări generale privind 

igiena alimentelor 
8 2 6 - 

Recomandări generale privind 

desfășurarea activității instructiv – 
educative în condiții de siguranță 

8 2 6 - 

Evaluare  - - - 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 - 2022 

Modalităţi de 

evaluare a cursanților 
Chestionare, fișe de lucru, portofoliu. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Crăc Elena Adriana, profesor, gradul didactic I, specializarea Industrie Alimentară – 
Alimentație Publică / Comerț,Turism, Servicii;  certificat formator seria D, Nr. 
0096857 

Coordonatorul 
programului  Suciu Monica, 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 Stimularea creativității în structura infodocumentară  

Public ţintă vizat Responsabili  C.D.I., profesori documentariști, bibliotecari,  profesori învățământ 
primar și preșcolar, profesori din diverse arii curriculare 

Justificare (necesitate, 
utilitate - descriere  
succintă) 

Cursul urmăreşte dezvoltarea creativității personalului din învăţământul 
preuniversitar şi 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 C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Proiectarea şi organizarea activităţilor didactice pe baza tehnicilor de dezvoltare a 
creativității și a învăţării de tip formativ  
Aplicarea strategiilor care stimulează creativitatea în derularea proiectelor 
didactice și educaționale 
Dezvoltarea competențelor de comunicare educaţională 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Proiectarea activităților  didactice 
și educative în contextul social 
actual 

 
8  3 5 - 

Strategii educaționale de stimulare 
a creativității în structura 
infodocumentară 

 
8 3 5 - 

Elaborarea proiectelor 
educaționale derulate în structura 
infodocumentară Exemple de bună 
practică 

8 2 5 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 
Modalităţi de evaluare Portofoliul final individual, chestionar de evaluare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Dijmărescu Simona, profesor, gradul didactic I, specializarea Fizică-Chimie, 
profesor documentarist, certificat formator, Seria F, Nr. 0043227 
Lupulescu Teodora, profesor documentarist, grad didactic II, certificat formator 
Seria J, Nr. 00287599 

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 
Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 
Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 



 
 
Alte programe destinate personalului didactic și didactic auxiliar 2021/2022

 
82 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului Importanța lecturii în instruirea și educarea elevilor 

Public ţintă vizat Bibliotecari şcolari/Responsabili C.D.I. 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă în perioada şcolară, în 
vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă 
intelectuală. Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 
cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru lectură, 
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 
atitudinile caracteriale. Interesul pentru lectură se poate realiza cu mai multă 
uşurinţă dacă activităţile desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de clasă 
sau al camerei copilului, bibliotecile fiind mediile cele mai potrivite ce oferă 
posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera de lucru şi 
parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor. 

Durata   24 ore  
Locul de desfășurare a 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;  
Îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;  
Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau păstrarea 
cărţilor; 
Stimularea creativităţii verbale.  

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 
Modalități de realizare a 
activităților de lectură. 
Lectura,  primul pas spre 
cultură. 

 
8  4 4 - 

Literația, între lectura de 
plăcere și combaterea 
analfabetismului funcțional. 
Importanța lecturii în 
instruirea și educarea 
elevilor 

 
 

8 2 6 - 

Modalități de dezvoltare a 
interesului pentru lectură. 
Lectura – liant între culturi. 

 
8 3 4 1 

 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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 
Modalităţi de evaluare Chestionare, fișe de lucru, portofoliu individual 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Firan Alina Mihaela, specializarea Biblioteconomie şi Ştiinţa informării, certificat 
formator Seria F, Nr. 0165048 
Cioveie Jarcu Susana Daniela, consilier școlar,  gradul didactic II, specializarea 
Psihologie, certificat formator, Seria G Nr. 00145285

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 



 
 
Alte programe destinate personalului didactic și didactic auxiliar 2021/2022

 
83 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 
planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului Era digitală – o realitate pentru activităţile specifice serviciului secretariat 

Public ţintă vizat Personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar – serviciul secretriat 

Justificare (necesitate, 
utilitate – descriere 
succintă) 

Modificările legislative din acest sector de activitate; necesitatea interpretării şi 
implementării corecte a reglementarilor în sistemul de învăţământ preuniversitar. 

Durata:  24 ore 
Locul de desfășurarea 
programului Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea competenţelor de utilizare a unui sistem de calcul şi a unor produse 
soft de largă răspândire; 
Utilizarea surselor informaţionale şi a mijloacelor de procesare în scopul preluării, 
prelucrării şi prezentării informaţiei;  
Dezvoltarea competenţelor de comunicare în cadrul activităţilor (individual şi în 
echipă). 

Planificarea modulelor 
tematice  

 

Denumire modul/temă Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Îmbunătăţirea activităţilor 
birotice 

 
8 3 5 - 

Tehnici moderne de comuni-
care conform standardelor 
europene în vigoare 

 
8 3 5 - 

Utilizarea soft –urilor  de 
specialitate 

 
8 3 4 1 

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 desfășoară în trimestrele bugetare I sau II  2022 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionare, ateliere de lucru 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) Păun Valeria, secretar şef, certificat formator, Seria I, Nr. 00316545,  

Coordonatorul 
programului  Popovici Laurențiu Daniel, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanți 

planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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ACTIVITĂȚI METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea activității Perspective ale digitalizării și RED în educația mileniului 3 
Public ţintă vizat Personal didactic și didactic auxiliar din învățămâtul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Noile tehnologii schimbă lumea și perspectiva asupra învățământului, prin urmare 
educația de înaltă calitate este esențială, primordială, indiferent că se realizează fizic sau 
virtual. Pornim de la ideea că profesorul are cel mai mare impact asupra învățării și 
considerăm că un sistem educational nu poate tinde la schimbare fără a crește calitatea 
actului educativ. Prin intermediul acestei activități, cadrele didactice au posibilitatea să 
împărtășescă din experiența lor cu scopul de a contribui la creșterea gradului de 
implicare și de transformare a educației, pilon al dezvoltării armonioase a individului. 
Activitatea vizează perfecționarea cadrelor didactice și prezentarea unor programe, 
platforme educaționale interactive, schimburi de experiență menite să creeze un climat 

atractiv, propice mediului virtual de învățare. 
Durata  8 ore 
Formă de organizare Filiale ale C.C.D. Gorj/Platforma C.C.D. Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Stimularea integrării TIC în procesul educational fizic și online;  
Promovarea unor platforme educaționale interactive menite să susțină 
progresul școlar al elevilor;  
Integrarea tehnologiei în formarea continuă a profesorilor; 
Realizarea unei colecții de softuri educaționale menite să susțină progresul 
școlar; 
Promovarea exemplelor de bune-practici între participanți. 

Planificarea activității 

Modul tematic Total ore Activităţi 
Cariera didactică între 
tradițional și online 4 

Sesiune de comunicări şi 
referate – prezentare, dezbateri 
interactive 

Instrumentele interactive 
online – opțiuni 
inovatoare ale unui act 
didactic de succes 

4 
Schimb de experienţă – 
prezentarea unor activităţi 
demonstrative, exemple de 
bune practici 

Forma de organizare a programului 
Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  
4 ore/ 4ore 4 ore/4 ore 8 ore 

Calendarul activității Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  II - 2021 
Modalităţi de evaluare Exemple de bune practici, scchimburi de experiență, referate, etc 

2. RESURSE UMANE 

Moderatori  

Vulpe Daniela, profesor grad didactic I 
Dijmărescu Simona – profesor gradul didactic I 
Suciu Monica – profesor gradul  didactic I 
Popovici Laurenţiu – profesor, gradul didactic I 
Fîcea Vasile – informatician C.C.D. Gorj 
Firan Alina, bibliotecar CCD Gorj, grad IA 

Coordonator activitate  Monica Suciu, profesor metodist 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr participanţi 
planificaţi 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 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. – Rugăciunea în 
viața Bisericii și a creștinului 

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 istoric și a identității naționale în rândul elevilor; 
Cercetarea, selectarea și valorificarea informațiilor religioase și istorice;  
Dezvoltarea capacității comunicative prin relaționarea cu personalități 
spirituale. 

Planificarea activității 

Cooperarea dintre teologia isihastă şi școală - contribuţie majoră în 
promovarea educaţiei copiilor şi tinerilor; 
Teologia sfinților isihaști Simoen Noul Teologul, Grigore Palama și Paisie de la 
Neamț; 
Conținuturile educației religioase din viața sfinților isihaști; 

Forma de organizare a programului 
Blended-learning Online Total ore 

Față-în-față/online asincron Sincron/asincron  
4 ore/ 4ore 4 ore/4 ore 8 ore 

Calendarul  
programului: Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  II  2022 

Modalităţi de evaluare: Prezentare de proiecte, referate şi comunicări ştiinţifice  
2. RESURSE UMANE 

Moderatori  

Popovici Laurenţiu – profesor, gradul didactic I 
Păunescu Felicia  - profesor, gradul didactic I 
Pr. Păunescu Anghel – profesor, gradul didactic I 
Pr. Stănciulescu Neofit – profesor gradul didactic I 
Pr. Vătafu Ștefan – profesor gradul didactic I 
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 

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

Număr de cursanți 
planificați 25 

Costul programului/ al 
activității 2.500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea activității Rolul CDI în dezvoltarea abilităţilor de lectură 

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 elaborarea documentelor programatice inovatoare, 
necesare . 
Dezvoltarea de competenţe în domeniul infodocumentar. 
Dezvoltarea competenţelor digitale şi de utilizare a noilor tehnologii în educaţie. 

Planificarea activității 

Modul tematic Nr. ore Activități 

Tipuri de lectură practicate în CDI 4 
Sesiune de comunicări şi 
referate – prezentare, 
dezbateri interactive 

Promovarea activităților de lectură 
în spaţiul cultural al 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 2022 

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 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  

Nr. ore / zile de 
formare 

8 ore/zi 

Costul programului/al 
activității 1000 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 
5,00 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea activității Valorificarea activităților nonformale prin dezvoltarea abilităților de viață a 
elevilor interni  

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 2022 

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  

Nr. ore / zile de 
formare 

8 ore/zi 

Costul programului/al 
activității 1000 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 
5,00 lei 

 
 




