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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) 

Prezentul curs asigură un program pentru pregătirea cadrelor didactice în vederea 

susţinerii examenului naţional de definitivare în învăţământ. 

Promovarea examenului de definitivat este pentru tinerele cadre didactice 

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

acest context  este necesară informarea corectă, consilierea şi sprijinirea în 

vederea obţinerii unor rezultate foarte bune. 

Durata 16 ore 

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD 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 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a examenului de 

definitivare în învăţământ 

2 2 

Proiectarea didactică – premisă a 

unei activități didactice reușite 
4 4 

Modelul cadru de structură de 

subiect şi de barem de evaluare 

pentru examenul naţional de 

acordare a definitivării în 

învăţământ 

2 2 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar II 2021 

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, prof. metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

2400 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2,85 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) 

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 

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD 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 
Număr ore alocate  

Sincron Asincron 

Metodologia de organizare şi desfăşurare 

a examenului de titularizare în 

învăţământ 

2 2 

Proiectarea didactică – premisă a unei 

activități didactice reușite 
4 4 

Modelul cadru de structură de subiect şi 

de barem de evaluare pentru concursul 

naţional de titularizare în învăţământ 

2 2 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar II 2021 

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  Gorun Gabriela, prof. metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

2400 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2,85 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor 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) 

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

Durata:  16 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD 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 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

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

2 2 

Evaluarea activităţii instructiv – 
educative. 

4 4 

Deontologie și comunicare în 
inspecția școlară. 

2 2 

Calendarul  
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

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 Laurenţiu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

2400 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2,85 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 național de definitivare în 
învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor 
vacante 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar  

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

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 
Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD 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 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 
Deontologia evaluării 
Competenţele de evaluare ale cadrelor 
didactice  Calitatea evaluării 

2 2 

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

4 4 

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

2 2 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I, II 2021  

Modalităţi de 
evaluare 

• observarea pe parcursul activităţilor, interevaluare şi autoevaluare 
• portofoliul cursantului 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Inspectori şcolari şi metodişti ISJ Gorj 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, profesor metodist  

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

2400 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2,85 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) 

Programul este propus la recomandarea M.E.N., 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 
Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

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

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 
Proiectarea şi organizarea activităţilor 
didactice specifice fiecărei discipline 
şcolare, în conformitate cu cerinţele 
Curriculumului Naţional  

2 2 

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

4 4 

Elaborarea de probe de evaluare 
practice/ orale conform metodologiei  

2 2 

Calendarul programului  Programul se desfăşoară în trimestrul  bugetar II 2021 

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, prof. metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

2400 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2,85 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 

Utilizarea de noi metode de predare - învățare adaptate cerințelor actuale în 

educație fizică și sport 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplina Educație 

Fizică și Sport 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Asigurarea unui proces instructiv - educativ de calitate trebuie să  aibă în vedere 

realizarea interacţiunii dintre elementele  de structură ale  procesului de 

învăţământ, aplicarea noului curriculum, predarea on-line, organizarea procesului 

didactic, proiectarea didactică, elaborarea strategiilor didactice, organizarea 

colectivului de elevi şi evaluarea ştiinţifică a elevilor în domeniul predării 

disciplinei educație fizică și sport. 

Durata:  24 ore 

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Elaborarea diferitelor tipuri de lecţii, specifice disciplinei; 

Identificarea şi aplicarea strategiilor didactice  eficiente; 

Folosirea unor aplicații în predarea orelor on-line; 

Utilizarea tehnologiilor informatice în orele de educaţie fizică; 

Aplicarea adecvată a metodelor de evaluare, inclusiv evaluare on-line. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Proiectarea activităţilor de educație fizică şi 

sport 
4 4 

Metode şi strategii de predare - învățare - 

evaluare adecvate disciplinei 
4 4 

Managementul competiţiilor sportive 4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrele  bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Prezentarea unui portofoliu și activități practice 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Bursuc  Manuel, profesor, gradul didactic I, specializarea Educație Fizică și Sport, 

certificat formator, Seria L,  Nr. 00316946 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 
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 1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Metode de evaluare moderne în activitatea didactică 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Evaluarea reprezintă una dintre etapele importante ale activității didactice, de 

calitatea ei depinzând calitatea întregului proces didactic. Modul de realizare al 

acestui proces, rezultatele obținute și modul în care sunt prezentate elevilor, 

concluziile formulate și modul adecvat de folosire al acestora, sunt determinante în 

abordarea ulterioară a demersului didactic. În prezent, se constată o schimbare de 

concepție în ceea ce privește evaluarea și tendința de a evalua activitatea elevului 

în permanență, în toată complexitatea ei. Strategiile moderne de evaluare caută să 

accentueze acea dimensiune a acțiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente și 

variate posibilități de a demonstra ceea ce știu, dar mai ales, ceea ce pot să facă. 

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

Durata 24 ore  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Identificarea și propunerea unor activități  utilizate în procesul de evaluare;  

Formarea și dezvoltarea unor competențe funcționale, de tipul abilităților de 

prelucrare, sistematizare, restructurare și utilizare în practică a cunoștințelor; 

Dezvoltarea capacităților de interevaluare și autoevaluare. 

Planificarea 

modulelor tematice – 

timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Observarea sistemică a elevilor 4 2 

Investigația  și harțile conceptuale 
2 2 

Proiectul și portofoliul 2 2 

Tema pentru acasă și autoevaluarea 2 2 

Tema de lucru în clasă, metoda R.A.I. 2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de 
evaluare 

Portofoliu, fișe de lucru 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Ciortan Bianca, profesor, gradul didactic I, specializarea Matematică, certificat 

formator, Seria I, Nr. 00317514 

Coordonator program  Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Norma lingvistică în comunicarea didactică 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

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 cu strictețe a normelor 

gramaticale, în condițiile în care se constată o neglijență a vorbitorilor față de 

respectarea acestora, indiferent de nivelul de instruire sau de poziția socială a 

acestora. 

Durata   24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Cunoaşterea problemelor limbii romane in etapa actualǎ a istoriei sale; 

Îmbunătățirea propriilor competente lingvistice; 

Ameliorarea comunicării sociale si interpersonale. 

Planificarea 
modulelor tematice – 
timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Aspecte introductive referitoare la corectitudinea 

exprimării didactice 
4 2 

Limba românǎ și dinamica normei lingvistice din 

perspectivă diacronică 
2 2 

Norma lingvisticǎ actualǎ 

în dinamica și funcționalitatea ei 
2 2 

Importanța comunicǎrii corecte în demersul didactic 2 2 

Tendințe actuale ale limbii române  

Ortografie și ortoepie în comunicare 
2 2 

Evaluare  2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de 
evaluare 

Portofoliu, chestionar 

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  

Coordonator program  Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Valorificarea inteligențelor multiple în învățământul preșcolar 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preșcolar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Copiii sunt foarte diferiți și prezintă puncte forte în anumite abilități. De cele mai 
multe ori, aceste abilități nu sunt explorate în clasa tradițională. Programul propus 
vine în întâmpinarea cerinței de informare și formare a personalului didactic din 
învățământul preșcolar în vederea găsirii de noi soluții  pentru a pune în valoare 
fiecare copil din grupa  sa și de a adapta procesului instructiv - educativ la nevoile și 
cerințele tuturor copiilor. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Aplicarea curriculumui din învățământul preșcolar la nevoile și specificul grupului de 
copii prin valorificarea teoriei inteligențelor multiple; 
Identificarea diferențelor dintre copii și eliminarea discriminării; 
Dezvoltarea abilităților necesare pentru a integra în sala de grupă  copii diferiți cu 
nevoi diferite. 

Planificarea 

modulelor tematice – 

timp alocat 

 

Denumire modul/temă Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Teoria inteligențelor multiple. 4 2 

Tipuri de inteligențe 
2 2 

Incluziune și integrare 2 2 

Profesorul incluziv 2 2 

Valorificarea inteligențelor multiple în procesul 
didactic din învățământul preșcolar 

2 2 

Proiectarea activității didactice pe baza instruirii 
diferențiate și aplicarea la clasă. Evaluare 

2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoră în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de 

evaluare 

Portofoliu programului, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Cornescu Alina - Oana,  profesor învățământ preșcolar, gradul didactic I,  
specializarea Educatoare, certificat formator, Seria I Nr. 00317518 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 

 
 



Oferta de formare continuă – Didactica Specialității            2020/2021 

10 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 

Proiectarea și desfășurarea activităților didactice cu suport digital în învățământul 

preșcolar 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preşcolar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul abordează dintr-o perspectivă pedagogică instrumentele online și resursele în 

format digital care pot fi utilizate la grupă, contribuind la dezvoltarea profesională 

continuă a cadrelor didactice prin oferirea unor exemple și sugestii concrete, utile pentru 

designul situațiilor educative asociate parcurgerii curriculumului pentru educație timpurie, 

având ca finalitate dinamizarea lecțiilor, creșterea motivației preșcolarilor, încurajarea 

participării și interesului pentru cunoaștere. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea abilităților care permit abordări pedagogice centrate pe copii  utilizând 

mediul online și platforma educațională; Aprofundarea conţinuturilor ştiinţifice ale 

disciplinei de specialitate necesare predării în învăţământul preşcolar, adaptate la 

contextul psihopedagogic şi didactic în care acestea pot fi selectate, prelucrate și 

transmise preşcolarilor, respectând cerinţele noului curriculum pentru educația timpurie; 

Proiectarea demersului didactic în mod creativ şi flexibil folosind tehnologiile 

informaţionale; Aplicarea criteriilor obiective de evaluare şi scale de notare care să se 

coreleze cu proiectarea didactică. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Curriculum pentru educaţie timpurie – delimitări conceptuale, 

notă de prezentare, noutăți legislative; 
4 2 

Educaţia timpurie – principii şi valori; Domeniile de dezvoltare 

și competenţele–cheie, cadru de referință a curriculumului 

pentru educaţie timpurie. 

2 2 

Condiţiile şi cerinţele unei proiectări eficiente și de calitate, 

centrată pe competenţe folosind tehnologiile informaţionale 
2 2 

Tendinţe actuale în perfecţionarea metodologiei didactice. 

Integrarea instrumentelor online și resurselor în format 

digital 

2 2 

Procesul evaluativ în învățământul preșcolar 

Metodologia evaluării 
2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul programului  Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I și II  2021 

Modalităţi de evaluare Fişa de evaluare a stagiilor, portofoliul final individual  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Croitoru Camelia, profesor învățământul preșcolar, grad didactic I, specializarea 

Educatoare, certificat formator, Seria F, Nr. 0184645 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Strategii interactive pentru fizică și matematică în mediul online 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplinele fizică și 
matematică 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru 
educaţie. Calitatea actului didactic și a formării cadrelor didactice este identificată 
ca element cheie pentru asigurarea calității educației și îmbunătățirea rezultatelor 
școlare ale elevilor. În societatea actuală, în care progresul și dezvoltarea 
determină schimbări rapide, permanente și continue, actorii educaţionali trebuie 
să fie formaţi pentru a face faţă incertitudinii şi inovării, astfel încât aceste 
schimbări să fie concepute și dirijate în sensul valorificării la maxim a potențialului 
fiecărui elev. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi selectare a strategiilor, metodelor şi 
mijloacelor  adecvate pentru instruire online, în contextul actual; 
Aplicarea instrumentelor web, a softurilor pentru comunicaţii şi a softurilor de 
prezentare pe care să le utilizeze în mod flexibil într-o varietate de situaţii bazate 
pe rezolvarea problemelor şi pe elaborare de proiecte;  
Dezvoltarea abilității de a utiliza resurse web pentru a-i ajuta pe elevi să 
colaboreze, să acceseze informaţii şi să comunice pentru a analiza şi a rezolva 
probleme specifice disciplinelor fizică și matematică. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Proiectarea activităţii de predare, învăţare şi evaluare 4 2 

Metode activ-participative :forme de organizare, 
strategie didactică, tehnici de lucru online. 

2 2 

Orientări moderne în pedagogie  şi didactica specialităţii. 2 2 

Tehnologia realității virtuale ca unealtă interdisciplinară 
de educație. 

2 2 

Aplicații practice și jocuri educaționale pentru disciplinele 
fizică și matematică. 

2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionar 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Fometescu Olivia, profesor, gradul didactic I, specializarea Fizică - Matematică, 
certificat formator Seria F, Nr. 0047709 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Creativitate și eficiență în procesul didactic 

Public ţintă vizat Personalul didactic din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul introduce un mod de predare inovativ bazat pe limbaj pozitiv, 

creativitate și joc didactic care asigură, asocierea de către elevi a conținuturilor de 

învățare proprii cu activitatea de tip creativ și o percepție personală pozitivă a 

experienței didactice. Programul se adresează cadrelor didactice care predau în 

învățământ, constituind un răspuns la noul context al formării pentru profesia 

didactică, dar și la schimbările recente din curriculum-ul școlar. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea activităţilor de învăţare;  

Utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente coerente de autocunoaştere şi de 

reflexivitate profesională;  

Transmiterea cunoştințelor într-o manieră creativă şi atractivă. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Proiectarea, implementarea și evaluarea documentelor 

curriculare(plan, programa, manual , auxiliare) Strategii 

didactice constructiviste. Predarea creativă 

(brainstorming) 

4 4 

SINEGL, Fishbowl, RAI, coaching-ul narativ, Jocurile de 

spargere a gheții). IAC. 
4 4 

Mijloace de învățământ folosite în activitate de predare  
Definirea și rolul evaluării școlare prin utilizarea 
platformelor e-learning 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fișe de lucru, portofoliu 

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 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Demersuri inovative de predare a limbii și literaturii române 

Public ţintă vizat 
Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care predau limba și literatura 
română 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Perfecţionarea scenariilor didactice ale profesorului de limba şi literatura română, 
în scopul unei învățări eficiente, prin formarea de competențe ce vizează elevul, 
ca actant al activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie interactivă şi atractivă 
pentru elevi, să le dezvolte aptitudini motivaționale și abilități specifice disciplinei. 

Durata  24 ore  
Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea eficientă a conținuturilor de didactică generală a specialităţii, de 
metodică şi psihopedagogie; 
Aplicarea metodelor necesare pentru formarea gândirii critice la elevi, în vederea 
dezvoltării abilităților de  lectură și de argumentare, pornind de la anumite texte 
literare; 
Perfecționarea competenţelor necesare implementării reformei în cadrul 
educației (stabilirea unui curriculum la decizia şcolii, alegerea manualelor 
alternative, adaptarea predării în funcție de capacitățile intelectuale ale elevilor, 
aplicarea strategiei de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice 
etc); Formarea capacității de utilizare a metodelor și mijloacelor moderne de 
predare a limbii şi literaturii române, folosirea acestora împreună cu cele 
tradiționale; Utilizarea metodelor de evaluare centrate atât pe elev, cât și pe 
rezultatele procesului instructiv-educativ. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 
 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 
Sincron Asincron 

Metode şi procedee utilizate în procesul instructiv-
educativ 

2 2 

Metode de dezvoltare a creativităţii specifice literaturii 
române 

2 2 

Strategii eficiente pentru motivaţia învățării limbii 
române  

2 2 

Metode şi instrumente de evaluare 
Metode și strategii destinate cercurilor de lectură 

4 2 

Tehnici de lectură activă 2 2 
Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetate I și II - 2021. 

Modalităţi de evaluare 
Proiecte, referate, portofolii, teste, fişe de lucru, referate, formulare, 
chestionare, investigaţii practice. 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Găvan Elena-Diana, profesor, gradul didactic I, specializarea Limba şi literatura 
română, certificat formator, Seria M 00275556 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 
planificaţi 35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Jocurile psihosociale aplicate în activitatea didactică 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Prin jocul didactic se consolidează, se sintetizează și se îmbogățesc cunoștințele 

copiilor. Acestea sunt valorificate în contexte noi, inedite. Necesitatea acestui 

curs este dată de faptul că trebuie să-l ajutăm pe elev să muncească mai uşor 

şi mai eficient, dezvoltându-i astfel încrederea în sine, sentimentul succesului, 

interesele cognitive şi aptitudinile, gustul pentru muncă. Aceste achiziţii se 

dobândesc foarte uşor prin intermediul jocului, presărat în diferite momente 

ale activităţii educative. 

Durata:  24 ore 

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Cunoașterea conceptului de joc și rolul acestuia în învățare; 

Promovarea strategiilor ce asigură stimularea creativității în școala 

românească; 

Promovarea exemplelor pozitive privind jocul didactic în procesul de învățare. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Rolul jocului didactic în învățare 2 2 

Clasificarea jocurilor didactice 
2 2 

Modalități de valorificare a jocului didactic 2 2 

Contribuția jocului la dezvoltarea personalității 

copilului 
4 2 

Importanța debriefing-ului 2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II- 2021 

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 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Învățarea eficientă prin activități de tip outdoor 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

După secole în care toate eforturile educatorilor s-au concentrat pe aducerea 

copiilor între pereţii clasei pentru a face educaţie, am constatat cu uimire că nu este 

cea mai fericită formă de educaţie şi, ca atare, a apărut nevoia acută de altceva, de 

întoarcerea la natură, ca izvor de educaţie sănătoasă. Elevii care stau mult în casă 

în faţa monitoarelor, cunosc natura numai din „poze” şi din filme. Este momentul şi 

avem obligaţia de a-i scoate „afară”. Este motivul pentru care, de câţiva ani a apărut 

conceptul de activitate outdoor, ca alternativă pentru educaţia formală, 

tradiţională. Există mai multe accepţiuni pentru termenul de outdoor, cea mai 

simplă fiind aceea de activitate în aer liber, în afara spaţiului instituţional al şcolii.

  

Durata:  24 ore  

Formă de organizare  online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Cunoașterea și înțelegerea conceptului de Educație Outdoor;  

Dezvoltarea abilităților de valorificare a potențialului mediului natural din orizontul 

local si apropiat; 

Identificarea și propunerea unor activități outdoor utilizate în procesul de predare-

învăţare;  

Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de  echipă; 

îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere.  

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Educaţia Outdoor / Strategii, concepte şi terminologie 4 4 

Panificarea unei activități outdoor 4 4 

Tehnici de evaluare a activităților outdoor 4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se va desfășura în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Chestionare,proiect educațional autdoor 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Necșulea   Angelica, profesor, gradul didactic I, Istorie – Geografie  certificat 

formator, Seria I, Nr.00317527 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 



Oferta de formare continuă – Didactica Specialității            2020/2021 

16 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Integrarea conținuturilor în învățământul preșcolar și primar 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preprimar și primar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

În contextul actual, când societatea este într-o continuă schimbare, atât preșcolarii 

cât și  elevii întâmpină dificultăți în însușirea noilor conținuturi. Acestora le sunt 

predate o multitudine de cunoștințe care nu au legătură unele cu altele. Programul 

urmărește realizarea unor legături complexe între diferitele concepte ale unei 

singure discipline și corelarea acestora cu alte discipline studiate, realizarea unei 

abordări integrate în procesul instructiv-educativ, depășind granițele predării 

tradiționale. Astfel, predarea-învățarea-evaluarea conținuturilor în manieră 

integrată reprezintă o modalitate tot mai actuală și de interes pentru cadrele 

didactice din învățământul preșcolar și primar. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Aplicarea strategiilor specifice abordării integrate a conținuturilor; 

Proiectarea activității didactice creatoare, cu respectarea principiilor didacticii de 

specialitate; 

Elaborarea proiectelor de activitate/didactice de tip integrat care să corespundă 

nivelului de vârstă al grupei/clasei. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Modalități de integrare în domeniul educațional   4 4 

Beneficiile abordării integrate în procesul instructiv-

educativ 
4 2 

Tipuri de abordare integrată a predării-învățării-evaluării 2 2 

Învățarea bazată pe proiect- modalitate de abordare 

integrată  
2 2 

Evaluare  2 - 

Calendarul programului   Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

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 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Metode, procedee și tehnici de abordare a predării-învățării-evaluării inovative 
în învățământul primar 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul primar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde necesității dezvoltării competențelor cadrelor didactice în 
vederea cunoașterii și aplicării metodelor, procedeelor și tehnicilor inovative de 
învăţare, prin folosirea  instrumentelor didactice care favorizează interschimbul de 
idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând optimizarea şi eficientizarea 
demersului educaţional, în învăţământul primar.  

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Aplicarea metodelor, procedeelor și tehnicilor inovative care facilitează învăţarea 
activă; 
Utilizarea metodelor, procedeelor şi tehnicilor moderne de evaluare în vederea 
optimizării procesului didactic inovativ; 
Elaborarea scenariilor didactice corespunzătoare predării - învățării - evaluării 
inovative pentru dezvoltarea experienţei profesionale. 

Planificarea 
modulelor tematice – 
timp alocat 

 

     Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Didactica tradiţională - Didactica modernă (predare – 
învățare – evaluare) 

2 2 

Strategiile didactice interactive în procesele de predare, 
învăţare, evaluare 

4 2 

Strategiile didactice interactive în procesele de predare, 
învăţare, evaluare 

2 2 

Metode și procedee interactive în procesul instructiv-
educativ  

2 2 

Metode și procedee interactive în procesul instructiv-
educativ 

2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II - 2021 

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 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 25 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Strategii tehnologizate de învățare eficientă a religiei 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar - profesori de religie 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

În contextul actual, al învățării on-line, folosirea  a internetului și a tehnologiilor 

moderne a devenit a devenit necesară și obligatorie. În procesul instructiv-educativ 

tehnologiile reprezintă un instrument important pentru crearea cursurilor on-line și 

a claselor virtuale. Disciplina religie trebuie să se adapteze acestor cerințe 

educaționale iar profesorii trebuie pregătiți în acest sens. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei religie şi problemele de 

învăţare specifice învățământului tehnologizat; 

Valorificarea personalizată a programei şi a manualelor şcolare şi adaptarea 

acestora la particularităţile învățării  prin tehnologiile multimedia; 

Elaborarea de auxiliare didactice tehnologizate. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Metode activ participative folosite în ora de religie 4 4 

Integrarea TIC în desfășurarea lecțiilor de religie 4 4 

Elaborarea de auxiliare didactice tehnologizate 4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionare, fișe de lucru, formulare googleforms 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Păunescu Felicia, profesor gradul didactic I, specializarea Teologie Pastorală, 

certificat formator, Seria F, Nr.0043291 

Păunescu Anghel-Nicolae, profesor gradul didactic I, specializarea Teologie 

Pastorală, certificat formator, Seria F, Nr. 0043290 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, fișe de lucru, chestionare, formulare google forms 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 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) 

Programul de formare prezintă interesul pentru artă și cultură, contribuie la 

formarea gustului muzical şi stimulează simțul estetic, imaginația și creativitatea, 

cadrelor didactice. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări 

muzicale; 

Operarea cu elemente de limbaj muzical; 

Cunoaşterea noţiunilor muzicale; 

Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative în corelaţie cu specificul disciplinei. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Proiectarea activităţilor de predare-învăţare 4 4 

Diversificarea instrumentelor de evaluare 4 4 

Asigurarea calităţii demersului didactic 4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se va desfăşura în trimestrul bugetar II 2021 

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 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 

3500 lei 

 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Gamification în procesul instructiv-educativ 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, interesate de a spori interesul 

elevilor pentru învățare și de a modela mai ușor comportamentele acestora. 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Lucrăm cu o  generație nouă, într-o revoluție digitală. Elevii sunt afectați de avalanșa 

informațională, nu mai au răbdare și se concentrează din ce în ce mai greu. 

Motivația și implicarea scad pentru că beneficiază de ”alternative digitale”. În 

contextul învățării online, condiționate de pandemia de COVID-19, este un curs 

necesar, în concordanță cu strategia Ministerului Educației și Cercetării. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Selectarea, realizarea, utilizarea mijloacelor de gamification a acțiunii educației;  

Valorizarea resurselor existente la nivelul unităţii de învăţământ și în on-line în 

scopul creşterii interesului elevilor pentru învățare; 

Formarea unei atitudini proactive privind creșterea calității actului didactic. 

Planificarea 

modulelor tematice – 

timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Delimitări conceptuale: gamificarea versus joc / 

învățarea bază pe joc  
2 2 

Delimitări conceptuale: gamificarea versus jocul 

didactic/ serious games 
4 2 

Gamificarea  în procesul instructiv-educativ, la 

diferite discipline de studiu 
2 2 

Gamificarea  în procesul instructiv-educativ, la 

diferite discipline de studiu 
2 2 

Aplicații și platforme utile în gamificare 2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul de formare se va desfășura în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de 

evaluare 
Aplicații practice, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Șurcă Adriana, profesor învățământ primar, gradul didactic I, certificat formator 

Seria H, Nr. 00203378 

Coordonator program  Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
CLIL pentru învăţământul preşcolar 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preșcolar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Cursul a rezultat din cercetarea la nivel local asupra nevoilor noului curriculum 

pentru învățământul preșcolar. Conţinutul se axează exclusiv pe integrarea limbii 

engleze ca limbă străină, dezvoltând astfel,  capacitățile de comunicare  ale 

preșcolarilor. Prin abordarea CLIL, se facilitează comunicarea şi relaţionarea între 

copii şi educatoare şi se dezvoltă competenţe interculturale. 

Durata  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Asigurarea abordării interdisciplinare în predare; 

Familiarizarea cu elementele cheie ale abordării CLIL; 

Proiectarea activităţii educaţionale pe metoda CLIL. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Conceptul CLIL 2 2 

Principiile CLIL 
4 2 

Metodologii CLIL eficiente 2 2 

Strategii de învăţare CLIL 2 2 

Exemple de tehnici de predare prin metoda CLIL 2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Văduva Ionela, profesor pentru învățământul preșcolar, gradul didactic I,  certificat  

formator,  Seria G, Nr. 00318200 

Coordonator program  Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Adaptarea procesului educațional la noul context social 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar. 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Schimbarea organizaţională reprezintă o activitate managerială bazată pe 

flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate, urmărindu-se înţelegerea fenomenelor 

sociale din partea cadrelor didactice şi modificarea atitudinii defavorabile faţă de 

mediul online. Prin susținerea acestui curs se urmărește trecerea  la o nouă formă 

de organizare a procesului educational ținând cont de disponibilitățile economice, 

sociale și culturale.   

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Identificarea elementelor provocatoare de schimbare; 

Formarea de aptitudini manageriale adaptate la situaţii de schimbare; 

Dezvoltarea competențelor de utilizare a mediului online; 

Aplicarea tehnicilor de gestionare a clasei de elevi și a activității didactice 

necesare în schimbare;  

Organizarea mediului de învățare în colaborare cu familia, în scopul realizării unui 

parteneriat educațional de calitate 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 online de tip 

sincron audiovideo 

(webinar) 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Managementul schimbării 2 2 

Învățământul online  4 2 

Managementul activităţii didactice 2 2 

Managementul clasei 2 2 

Managementul lecției 2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I -2021 

Modalităţi de evaluare 

Fișe de lucru, portofoliul cursantului ( eseu, studiu de caz, tema de reflecție); 

evaluare continuă prin observarea curentă a comportamentului cursanților pe 

parcursul modulelor de formare; teste de verificare şi fixare a cunoştinţelor. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Vladu Ana Nicoleta, profesor învățământ primar, gradul didactic I, certificat 

formator, Seria G, Nr. 00038213 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Management de proiect în învățământul preșcolar 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preșcolar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul este destinat cadrelor didactice care doresc să-și dezvolte 

competențele de elaborare și implementare a unor proiecte de calitate precum și 

aplicarea unor metode adecvate de monitorizare și evaluare a acestora prin 

folosirea instrumentelor privind planificarea, monitorizarea și evaluarea 

proiectelor, în diversele etape din ciclul de viață al acestora. 

Durata  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea abilităţilor specifice de organizare, monitorizare și control a unui 
proiect educativ școlar și extrașcolar pentru a realiza în condiții optime obiectivele 
proiectului, în limita timpului, costului și criteriilor de performanță stabilite; 
Aplicarea tehnicilor de elaborare a unei propuneri de proiect, a tehnicilor de 
implementare, a proiectelor, a strategiilor privind managementul riscului în 
proiecte cu minimalizarea efectului negativ al riscurilor. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Ce este un proiect. Definiții și caracteristici. Programe 
şi proiecte. Tipuri de proiecte 

2 2 

Ciclul de viață al unui proiect. Elementele 
componente ale ciclului de viaţă al proiectului 

4 2 

Managementul de proiect. 
Organizarea resurselor umane 
Managementul comunicării 

2 2 

Managementul riscurilor Managementul financiar 
Managementul calității 

2 2 

Monitorizarea proiectelor 2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se va desfășura în trimestrele bugetare I și II -2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, proiecte, analiza produselor, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Bîzdoacă Ana-Maria, profesor pentru învățământ preșcolar, grad didactic I, 
specializarea educatoare, certificat formator,  Seria I, Nr. 00317511 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Managementul activităților extracurriculare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Educaţia, prin activităţile extracurriculare, urmăreşte identificarea şi cultivarea 
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă 
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Proiectarea, organizarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor unei activităţi 
extracurriculare;  
Valorificarea rezultatelor activităţilor extracurriculare initiate;  
Identificarea tipurilor de activități extracurriculare ce pot fi realizate în mediul școlar 
și extrașcolar;  
Integrarea activităților extracurriculare în proiecte educative; 
Selectarea formelor de organizare a activităţilor extacurriculare.  

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Proiectarea, organizarea, evaluarea și diseminarea 
ezultatelor activităţilor extracurriculare 

4 4 

Valorificarea rezultatelor activităţilor extracurriculare 
initiate 

4 4 

Tipuri de activități extracurriculare ce pot fi realizate 
în mediul școlar și extrașcolar; 
Integrarea activităților extracurriculare în proiecte 
educative mediul școlar și extrașcolar 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  Programul se va desfășura în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Proiect educativ de activitate extracurriculară, portofoliu online 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Cerdac Simona-Valentina, profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, 
certificat formator, Seria H, Nr.00185530 
Țicu Alina-Ramona, profesor, gradul didactic I, specializarea Istorie-limba și 
literatura franceză,certificat formator, Seria K, Nr. 00125347 
Georgescu Aurelian, profesor, gradul didactic I, specializarea Informatică,Fizică-
chimie, certificat formator, Seria M, Nr. 00347946 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Managementul ca ştiinţă a conducerii 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Realizarea unui management de calitate într-o instituţie de învăţământ este o 

premisă a unei educaţii de calitate, deoarece buna organizare şi funcţionare a 

proceselor şi relaţiilor de management se răsfrânge asupra calităţii actului de 

predare-învăţare. Ca urmare, se impune ca managerii de instituţii educative să aibă 

cunoştinţe de management ştiinţific şi competenţe manageriale adecvate, în ceea 

ce priveşte proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, controlul şi 

evaluarea demersului decizional la nivelul organizaţiei, calitatea managementului şi 

managementul calităţii, toate acestea, în beneficiul elevilor.  

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente menite să asigure calitatea 

managementului instituţional. 

Aplicarea principiilor generale ale managementului organizaţiei în procesul 

decizional;  

Elaborarea unor instrumente de management intern menite să eficientizeze 

procesul şi relaţiile de management din instituţie. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Fundamentare teoretică şi practică a managementului 
instituţional   
Funcţiile manageriale 

4 4 

Calitatea managementului şi managementul calităţii 
Proiectarea şi strategia managerială 

4 4 

Inspecţia şcolară- element al managementului 
Teorii, modele actuale ale managementului 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I şi II  2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionare, fișe de lucru 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Staicu Marian, profesor gradul didactic I, specializarea Matematică - Informatică, 

certificat formator, Seria G Nr. 00055253 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Conduită și etică profesională în învățământul preuniversitar 

Public ţintă vizat Cadre didactice, personal didactic auxiliar, membrii Comisiei de Etică 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Codul de Etică şi Conduită Profesională al unei unități școlare defineşte valorile, 

principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul școlii trebuie să 

le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiei, în 

concordanţă cu valorile şi obiectivele organizaţiei. 

În acest sens, conducerea instituției școlare adoptă un cod de conduită, menit să 

contribuie la creşterea calităţii serviciilor educaționale, printr-o bună administrare 

în realizarea interesului public, precum şi prin eliminarea birocraţiei şi a faptelor de 

corupţie din instituția publică. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Elaborarea, actualizarea si implementarea Codului de Etică. 

Monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul entității. 

Întocmirea Planului de integritate. 

Aplicarea prevederilor legislative privind Transparența în procesul decizional. 

Aplicarea prevederilor legislative privind Accesul la informații de interes public. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Standardul I Etică și integritate-OSGG 600/2018 2 2 

Notiuni de baza cu privire la etica si integritate. 
4 2 

Codul Cadru de Etică. Consilerul de etică. 2 2 

Funcții sensibile. Conflictul de interese. Incompatibilități 2 2 

Transparență în procesul decizional. Accesul la informații 

de interes public.  
2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se va desfășura în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliul, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Cornel Șomîcu, profesor, gradul didactic I, Istorie-Geografie, certificat formator 

Cod COR 242401,Seria H, Nr 00033936 

Coordonator program Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurie a școlii 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Abandonul școlar reprezintă o coordonată esențială și de actualitate a 
învățământului preuniversitar, ce trebuie privită cu seriozitate și considerată o 
prioritate a sistemului educațional național în contextul social actual, în care factorii 
determinanți ai abandonului școlar se multiplică și variază. În consecință, programul 
propus răspunde necesității dezvoltării competențelor cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar de integrare a practicilor nonformale și incluzive în 
activitățile educaționale, care să conducă la prevenirea abandonului școlar și a  
părăsirii timpurie a școlii de către elevi. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea competențelor didactice de integrare a metodelor și practicilor non-
formale în activitățile educaționale; 
Crearea de strategii cu privire la modalitatea optimă de gestionare a relației cadru 
didactic - elevi; 
Dezvoltarea creativității cadrului didactic prin utilizarea unor metode inovatoare de 
predare și învățare în contexte nonformale; 
Dezvoltarea competențelor didactice de integrare a practicilor incluziunii în 
educație, în scopul prevenirii abandonului școlar. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 online de tip 
sincron audiovideo 
(webinar) 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Abandonul școlar în contextul politicilor educaționale 
actuale 

2 2 

Abandonul școlar în contextul politicilor educaționale 
actuale 

4 2 

Strategii eficiente privind diminuarea abandonului 
școlar și părăsirea timpurie a școlii 

2 2 

Strategii eficiente privind diminuarea abandonului 
școlar și părăsirea timpurie a școlii 

2 2 

Exemple de bună practică în prevenirea abandonului 
școlar și a  părăsirii timpurie a școlii 

2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

 Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II - 2021 

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 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Managementul conflictelor în organizaţiile şcolare 

Public ţintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Gestionarea relațiilor de comunicare și colaborare intra și extra-școlară presupune 
aplicarea eficientă a managementului resurselor umane cu scopul de a dezvolta 
valențele implicării pro-active în procesul didactic și de a asigura dimensiunea 
dezvoltării și inovării în educație. Trebuie acordată o importanță deosebită 
comunicării. Folosirea atentă a tonului, accentului, distanței zonale, a modului de 
frazare, a cuvântului care exprimă corect informația pe care dorim să o transmitem 
reduce foarte mult posibilitatea declanșării conflictelor. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Cultivarea capacității de comunicare și interrelaționare în școală; 
Dezvoltarea abilităților de a  gestiona şi rezolva conflictele la nivel de organizație 
şcolară; 
Selectarea și valorificarea tehnicilor și strategiilor manageriale corecte într-o 
organizație dată. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 
 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Strategii de comunicare eficientă în organizaţiile şcolare 2 2 

Bariere în comunicare 
4 2 

Cauzele conflictelor 2 2 

Tipuri de conflicte 2 2 

Managementul conflictelor în şcoală 2 2 

Prevenirea şi combaterea conflictelor în organizaţiile 
şcolare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II, 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Văduva Ionela, profesor învățământ preșcolar, gradul didactic I, Educatoare, 
certificat formator, Seria G, Nr. 00318200 

Coordonator program  Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Dezvoltarea  controlului  managerial intern pe baza procedurilor de lucru 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar. 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul de formare, contribuie la dezvoltarea competențelor  personalului 

didactic care vizează controlul intern ca proces dinamic integrat de adaptare 

permanentă a instituției publice la schimbările din mediul extern. Controlul intern 

este privit ca funcție managerială și nu ca operațiune de verificare. Prin 

exercitarea funcției de control, conducerea constată abaterile rezultate de la 

îndeplinirea obiectivelor stabilite. Includerea activităților și atribuțiilor specifice 

într-un plan managerial strategic.  

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Aplicarea, transferarea cunoștințelor și deprinderilor în situații și medii de muncă 

diverse, pentru a realiza activitățile centrate la locul de muncă;  

Dezvoltarea sistemelor de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și 

transmitere a datelor, informațiilor, procedurilor, rapoartelor; 

Evaluarea sistemului privind managementului riscului; 

Realizarea  componentelor procesuale și structurale în vederea realizării 

obiectivelor propuse. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Mediul de control intern 4 4 

Planificarea și managementul riscului. Activități de 
control 

4 4 

Informare și comunicare   
Gestionarea documentelor 
Raportarea contabilă 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară in trimestrele bugetare I și II  2021 

Modalităţi de evaluare 
Prezentarea  unui portofoliu conținând proiecte individuale, produse personale 
sau de grup, compatibile cu tematica parcursă în cadrul cursului 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Vîlceanu Valeria, profesor, gradul didactic  I, specializarea Biologie, certificat 

formator, Seria K, Nr. 00124333 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Management de proiect 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, coordonatori pentru proiecte 

educaționale. 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Importanța managementului de proiect devine tot mai mare, deoarece 

unitățile de învățământ au oportunități de finanțare prin proiecte europene, 

de experimentare a schimbului de tineri prin proiecte Erasmus+. Programul 

are scopul de a dezvolta competențe cadrelor didactice pentru elaborarea și 

inplementarea proiectelor cu finanțare europeană. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Însușirea noțiunilor de proiect; 

Stabilirea etapelor de realizarea proiectelor; 

Elaborarea unei analiza pentru identificarea nevoilor; 

Trasarea schiței proiectului. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Definire concepte: proiect, ciclul de viaţă al unui 

proiect, impactul unui proiect 
4 4 

Structura proiectului – etape, analiza de nevoi, 

planificarea activităților 
4 4 

Scrierea unui proiect. Exemple de bune practici 4 2 

Evaluare  2 - 

Calendarul programului   Programul se desfășoară în trimestrul bugetare I și II 2021  

Modalităţi de evaluare Produse ale activităţii de formare, observaţia directă, portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Udriștuioiu Maria-Vasilica, profesor, gradul didactic I, specializarea 

Economie/Educație antreprenorială, certificat formator, Seria G, Nr. 

00231946  

Cochină Maria, profesor, gradul didactic I – Doctorat, specializarea Istorie 

Coordonator program  Monica Suciu, profesor metodist 

3 CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

4,16 lei 

 
 



Oferta de formare continuă – TIC si Utilizarea Calculatorului            2020/2021 

31 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
Metode digitale de predare și evaluare a elevilor utilizând jocurile 
educaționale interactive  

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Predarea on-line ca alternativă a predării tradiționale, necesită ca elevii și  
profesorii să folosească platformele educaționale. În acest sens este necesar 
crearea unor modalități de predare-evaluare captivante pentru elevi astfel încât 
aceștia să participe activ la orele de predare on-line.  

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Adaptarea la noile tendințe de predare în mediul on-line; 

Utilizarea platformei educaționale Word Wall;   

Realizarea de materiale de predare captivante;  

Elaborarea de resurse motivaționale pentru predare-evaluare. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Noțiuni despre platforma Word Wall și modalitățile 
de integrare în procesul didactic 

4 4 

Proiectarea metodelor de predare - evaluare folosind 
platforma Word Wall 

4 4 

Realizare de instrumente de tipul jocurilor 
interactive 

4 2 

Evaluare  2 - 

Calendarul programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Chestionar, portofoliul online 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Băltărețu Cerasela - profesor, gradul didactic I, specializarea Autovehicule 
rutiere, certificat formator Seria G, Nr. 00134024 

Pane Melania -  profesor, gradul didactic I, specializarea Automatică și 
informatică industrială, certificat formator Seria N, Nr. 00125404 

Coordonator program  Monica Suciu, profesor metodist  

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

35 

Costul programului/ al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 



Oferta de formare continuă – TIC si Utilizarea Calculatorului            2020/2021 

32 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului TIC în activitatea didactică 

Public țintă vizat 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic și 

nedidactic auxiliar. 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Implementarea TIC în sistemele educaționale din întreaga lume conduce la 

schimbarea rolului profesorilor și elevilor în procesul de predare-învățare-

evaluare,  metoda proiectului oferind un cadru generos pentru aceasta, 

punând accent mai ales pe formarea diferențiată a individului uman. 

Durata:  24 ore 

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competențe 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 – timp alocat 

online de tip sincron 

audiovideo (webinar) 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Multimedia. Pregătirea unui proiect multimedia. 2 2 

Instrumente TIC disponibile on-line utile pentru 

activitatea didactică. 
2 2 

Google Classroom – facilități, gestionarea 

platformei 
4 2 

Noțiuni de bază Office: textul, imaginile, sunetul și 

video în multimedia. 
2 2 

Utilizarea învățării bazate pe metoda proiect. 2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul programului  Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I sau II  2021 

Modalități de evaluare Portofoliu  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

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

certificat formator , Seria: K Nr. 00126669  

Uscătescu Maria-Ramona, profesor, gradul didactic I, specializarea 

Informatică/Discipline Tehnice, certificat formator, Seria: K Nr.00126683  

Coordonator program  Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

4,16 lei 

 
 



Oferta de formare continuă – TIC si Utilizarea Calculatorului            2020/2021 

33 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Instrumente on-line de predare - evaluare 

Public țintă vizat 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic auxiliar și 

nedidactic 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

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

prețul 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 

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competențe 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 – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Digitalizarea materialelor 4 4 

Platforme utile pentru matematică, fizică, chimie, limba 

română și nu numai și utilizarea lor 
4 4 

Proiectarea digitală prin integrarea platformelor 

electronice 
4 2 

Evaluare  2 - 

Calendarul programului  Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I și II 2021 

Modalități de evaluare Portofoliu pe Google Classroom /on-line 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

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

formator, Seria: K, Nr.:00126669  

Uscătescu Maria - Ramona, profesor, gradul didactic I, specializarea Informatică 

/ Discipline Tehnice, certificat formator, Seria K Nr. 00126683  

Coordonator program  Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
35 

Costul programului/ al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Utilizarea G-Suite for Education în eficientizarea procesului de predare – 
învățare 

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

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Platformele educaționale reprezintă un stimul excelent pentru învățare și formare, 
în special pentru activitățile dinamice, și interactive. Programul de formare oferă 
sprijin cadrelor didactice în utilizarea platformelor educaționale și a instrumentelor 
de evaluare online în procesul de predare – învățare - evaluare online. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competențe vizate 

Capacitatea de utilizare eficientă a unei platforme educaționale; 

Utilizarea eficientă a instrumentelor de lucru și de evaluare; 

Planificarea și dezvoltarea unei sesiuni de predare și evaluare.  

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Integrare în procesul didactic a instrumentelor GSuite for 
Education 

4 4 

Proiectarea didactică utilizând aplicațiile GSuite for 
Education  

4 4 

Planificarea unei sesiuni de predare utilizând GSuite for 
Education / Microssoft Office 

4 2 

Evaluare  2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalități de evaluare Prezentarea portofoliului propriu de către fiecare cursant 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Popescu Anca-Manuela, profesor, gradul I, specializarea Automatică și Informatică 
Industrială, certificat formator, Seria F, Nr. 0047719 

Coordonator program Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 

 



Oferta de formare continuă – TIC si Utilizarea Calculatorului            2020/2021 

35 
 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Utilizarea instrumentelor  WEB 2.0 în era digitală 

Public ţintă vizat Personal  didactic  auxiliar din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Tehnologia  WEB  2.0  favorizează  dezvoltarea aplicațiilor  interactive  respectiv a 

modului   în  care  utilizatorii  folosesc  Web-ul.  

Web 2.0 permite crearea și partajarea de conținut media, bloguri  și site-uri de 

rețele sociale. Cea mai importantă caracteristică  o reprezintă noutatea, 

posibilitatea de adaptare şi remodelare continuă în funcţie de utilizatori şi de 

descoperirile tehnologice în domeniu. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Accesarea  unui cod QR, 

Crearea, publicarea şi partajarea de  conținut în mediul on-line; 

Oportunitățile de comunicare prin intermediul instrumentelor on-line. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Prezentare generală rețele, internet, servicii , pagini 

WEB 
4 4 

Utilizarea  instrumentelor WEB 2.0 4 4 

Realizarea de tutoriale cu instrumente WEB 2.0, 

infografice și hărți conceptuale 4 2 

Evaluare 
2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I și II 2021 

Modalităţi de evaluare 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 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Lecții interactive digitale create utilizând platformele educaționale  

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul propus vizează dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar prin introducerea tehnologiei digitale în activitatea 

didactică.  

Prin organizarea activităților de învățare și a resurselor educaționale, platformele 

digitale îmbunătățesc  interacțiunea cu elevii, facilitând comunicarea  și 

colaborarea  în spațiul virtual. 

Durata:  24 ore     

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Capacitatea de utilizare eficientă a unei platforme educaționale 

Cunoașterea și aplicarea eficientă a diverselor  instrumente digitale pentru  

organizarea unei sesiuni de predare și evaluare online 

Utilizarea eficientă  a diverselor instrumente digitale evaluare online a elevilor 

Planificarea și dezvoltarea unei sesiuni de predare și evaluare online 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Tipuri de platforme educationale online 2 2 

Creare de teste pentru evaluare online, utilizând 

instrumente digitale  
4 2 

Planificarea unei sesiuni de predare online 2 2 

Aplicații pentru teleconferință și colaborare online 2 2 

Simularea unei sesiuni de predare online 2 2 

Evaluare  2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I sau II  2021 

Modalităţi de evaluare 
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, 

portofoliu electronic; chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Suciu Monica, profesor, gradul didactic I, specializarea Utilaj Tehnologic 

chimic/TIC, certificat formator, Seria F Nr. 0047707   

Coordonator program Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului Mentorat și dezvoltare profesională 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Pregătirea mentorilor și formarea lor pentru activitatea de mentorat este 
benefică pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic aflat la debutul 
carierei. Acest lucru contribuie la un mediu mai bun între cadrele didactice și 
accelerează adaptarea la noul context, contribuind la realizările profesionale ale 
noilor cadre didactice și, ulterior, la îmbunătățirea rezultatelor elevilor.  

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Organizarea, planificarea, și proiectarea activităților de mentorat ;  

Comunicarea didactică; 

Demonstrarea capacității de lucru în echipă și de conducere; 

Îndrumarea  personalului didactic debutant. 

 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Rolul mentorului în organizație. Abilități, atitudini 
specifice mentorului  

4 4 

Forme de comunicare specifice activității de mentorat  
4 4 

Consiliere pentru dezvoltarea competențelor de 
planificare și proiectare didactică   

4 2 

 Evaluare  2 - 

Calendarul programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I şi II  2020-2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionare, fișe de lucru 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Rușeț Nicolae, profesor, gradul didactic I, specializarea Matematică, certificat 
formator, Seria G Nr. 00350097 

Rușeț Adela – Lelia, profesor, gradul didactic I, specializarea Mecanică fină, 
certificat formator, Seria K, Nr. 00126497 

Coordonator program  Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Evaluarea rezultatelor învățării prin strategii moderne și instrumente digitale 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Corelarea strategiilor didactice de predare-învățare cu cele de evaluare este o 

măsură esențială pentru buna desfășurare a activității instructiv-educative dintr-o 

unitate de învățământ.  În ultimii ani practicile de evaluare au suferit profunde 

transformări, în intenția de a se adapta la noile cerințe educative și sociale.  

Dezvoltarea tehnologiei  și aplicarea acesteia pe scară largă în procesul didactic sub 

forma platformelor E-learning, M-learning sau a altor tehnologii, aduce unitățile de 

învățământ și cadrele didactice în fața unor noi provocări în ceea ce privește întreg 

procesul didactic și mai ales strategiile de evaluare. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Însușirea și exersarea practicilor evaluării rezultatelor învățării;  

Proiectarea si administrarea instrumentelor digitale de evaluare folosind platforme 

sau aplicații din categoria SRS (sisteme de răspuns ale elevilor); 

Interpretarea și valorificarea evoluției performanțelor elevilor. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Metode moderne de evaluare. 2 2 

Condițiile unei strategii eficiente de evaluare. 
4 2 

Platforme și aplicații digitale  folosite în procesul de 
evaluare. 

2 2 

Proiectarea itemilor. 2 2 

Analiza și interpretarea rezultatelor. 2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I şi II  2021 

Modalităţi de evaluare Portofolii digitale cu aplicaţii, planificarea evaluării, instrumente de evaluare  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Buzera Marius, profesor, grad didactic I, specializarea Informatică, certificat 

formator, Seria D, Nr. 0044039 

Coordonator program  Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Managementul activității didactice și noile schimbări 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul urmărește trecerea  la o nouă formă de organizare ținându-se cont de 

disponibilitățile economice, sociale și culturale. Schimbarea organizaţională 

reprezintă o activitate managerială bazată pe flexibilitate, adaptabilitate şi 

creativitate, urmărindu-se înţelegerea fenomenelor sociale din partea cadrelor 

didactice, în vederea favorizării desfășurării activităților didactice online . 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Identificarea elementelor provocatoare de schimbare în mediul didactic; 

Utilizarea instrumentelor digitale online în activitatea didactică;  

Dezvoltarea competențelor organizatotice și de  gestionare a clasei în condițiile 

actuale, cu implicarea părinților în procesul didactic. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Managementul schimbării 2 2 

Învățământul online  
4 2 

Managementul activităţii didactice 2 2 

Managementul clasei /lecției 2 2 

Organizarea și gestionarea clasei cu implicarea părinților 2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfasoară în trimestrul bugetar I și II - 2021 

Modalităţi de evaluare 

Fișe de lucru, portofoliul cursantului (eseu, studiu de caz, tema de reflecție); 

evaluare continuă prin observarea curentă a comportamentului cursanților pe 

parcursul modulelor de formare; teste de verificare şi fixare a cunoştinţelor.  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Vladu Ana Nicoleta, profesor învățământ primar, gradul didactic I, specializarea  

Învățător – Educator, certificat formator, Seria G, Nr. 00038213 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului  Educația de calitate, educația preșcolară axată pe copil 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preșcolar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

  Programul vizează dezvoltarea competențelor de comunicare printr-o mai bună 

înțelegere a nevoilor factorilor implicați în procesul educațional, într-un context 

educațional special, propunând exerciții individuale și de grup, pentru auto și 

intercunoaștere, punându-se accent pe activitatea didactică poziţionată în mediul 

social actual. Dezvoltarea personală și profesională nu sunt disjuncte, se 

întrepătrund, se condiționează reciproc, iar programul de formare promovează 

atitudinea proactivă şi subliniază modul în care acestea pot acționa sinergic pentru 

realizarea unei educații de calitate în învățământul preșcolar. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

 Identificarea individuală a problemelor şi dificultăţilor întâmpinate în 

comunicarea realizată în noul context socio - educațional, a punctelor tari şi 

experienţelor anterioare de succes. 

Elaborarea de strategii şi proiecte educaționale adaptate la mediul social actual. 

Aplicarea surselor informaționale și de comunicare online, împărtășirea de bune 

practici în scopul realizării unei educații preșcolare de calitate. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Valori fundamentale în educație 2 2 

Educatorul – factorul de echilibru în educație 
4 2 

Paricularitățile copiilor, o prioritate 2 2 

Categorii de vârste și probleme specifice 2 2 

Interacțiuni dezirabile în procesul instructiv - educativ 2 2 

Cum ne raportăm la necesitățile educabililor. Evaluare 2 - 

Calendarul programului  Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I - 2021 

Modalităţi de evaluare 
portofolii cu aplicații, autoevaluarea, interevaluarea, observarea curentă, 

interacțiunea/interactivitatea online 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Cutuca Gabriela, profesor pentru învățământul preșcolar, gradul didactic I, 

certificat formator Seria J Nr. 00287906 

Ionescu Sina, profesor pentru învățământul preșcolar, gradul didactic I, 

certificat formator Seria J Nr. 00287911 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Valorizarea demnității umane și a drepturilor omului 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul de formare contribuie la pregătirea și modelarea profilului cadrului 

didactic si al elevului în raport cu cerințele actuale și de perspectivă ale societății. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Recunoașterea valorii și a deminității propriei persoane și a celuilat, pentru 

interrelaționarea pozitivă în cadrul societății; 

Identificarea drepturilor omului și a responsabilităților asociate fiecărui 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 – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Omul și drepturile lui 2 2 

Drepturile și responsabilitățile ale omului 
4 2 

Încălcarea drepturilor omului 2 2 

Identitatea și demnitatea ființei umane 2 2 

Perspectivă istorică asupra drepturilor omului 2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare 
Elaborarea de proiecte, portofolii pe teme date, realizarea unor materiale de 

promovare a drepturilor omului. 

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 

Coordonator program  Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Educaţia pentru dezvoltarea durabilă - cerinţă primordială a societăţii româneşti 

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

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Societatea modernă, 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 urmează să asigure acordarea de sprijin pentru tineri în special, în lumea în 

continuă schimbare, globală și plină de provocări și incertitudini, ajutându-i să 

conștientizeze relațiile complexe și modul de acțiune pe care trebuie să îl adopte. 

Durata:   24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Creșterea gradului de conștientizare că educația cu referire la educația durabilă este 

esențială;  

Identificarea etapelor unui proiect educațional pentru dezvoltare; 

Elaborarea de programe educaționale privind dezvoltarea durabilă cu antrenarea 

comunității. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Complexitatea conceptului de dezvoltare durabilă 4 4 

Structurarea şi plasarea educaţiei pentru dezvoltare 

durabilă în  curriculum 
4 4 

Iniţierea şi dezvoltarea unui program de educaţie pentru 

dezvoltare durabilă 
4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 2 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, fișe de lucru, chestionare, formulare google forms 2 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Rădoi Adriana-Cristina, profesor învăţământ primar, gradul didactic I, certificat 

formator Seria I, Nr. 00317272 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Progresul școlar în contextul actual 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Eficienţa procesului de învăţământ, performanţa şi randamentul şcolar se exprimă 
şi prin progres şcolar. Acesta este exprimat de o asemenea stare calitativă a unei 
clase şi/sau individ care înregistrează, în raport cu un anumit nivel al cerinţelor şi al 
posibilităţilor obiective şi/sau subiective, creşteri substanţiale în rezultatele 
obţinute. Prezentul curs își propune să analizeze progresul școlar al elevilor în 
contextul actual al schimbărilor ce au loc în procesul instructiv-educativ. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Conștientizarea problemelor psihopedagogice ce vizează asigurarea progresului 
școlar al elevilor; 
Însușirea cunoștințelor legate de proiectarea activităților didactice care asigură 
reușita școlară; 
Adaptarea competențelor formativ-evaluative ale profesorilor care instruiesc elevii 
din  învățământul preuniversitar. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Progresul școlar – baza realizării competențelor 2 2 

Progresul școlar – baza realizării competențelor 
4 2 

Modalități de realizare a procesului instructiv-educativ 
în scopul asigurării progresului școlar 

2 2 

Modalități de realizare a procesului instructiv-educativ 
în scopul asigurării progresului școlar 

2 2 

 

Tratarea diferențiată a predării -învățării - evaluării 2 2 

Fișa de progres școlar și progresul școlar în contextul 
actual (lecțiile online). Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

 Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II -2021 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fișe 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 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 

Educația ecologică în contextul învățării științelor 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Formarea cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal 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  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea de comportamente responsabile în raport cu mediul ambiant;  
Proiectarea de acțiuni de soluţionare a unor probleme referitoare la starea 
mediului ambiant;   
Asumarea şi punerea în practică a unui comportament responsabil faţă de mediul 
înconjurător. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Conceptul interdisciplinar de educaţie ecologică 4 4 

Strategii școlare și extrașcolare de realizare a educaţiei  
ecologice 

4 4 

Activități ecologice cu impact la nivelul comunității 4 2 

Evaluare  2 - 

Calendarul programului  
Programul se defășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

2 

Modalităţi de evaluare 
Chestionare, portofoliu, prezentarea de produse. 

2 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Bîzocu Codruța Nicoleta, profesor, gradul didactic I, specializare Chimie, certificat 
formator, Seria F, Nr. 0047703 

Voicu Manuela, profesor, gradul didactic I, specializare Discipline Tehnice, 
certificat formator,  Seria G, Nr. 00322298 

Coordonator program  Suciu Monica, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
35 

Costul programului/ al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului 

Educația incluzivă prin metode de educație nonformală 

Public ţintă vizat Cadrele  didactice din învățământul preuniversitar  

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul de formare urmărește accesul la calitate și informații critice care se 
referă la dezvoltarea sau punerea în aplicare în continuare a unei politici bazate pe 
date și practici care au ca scop îmbunătățirea continuă a competențelor cadrelor 
didactice de a evalua în mod critic și de a procesa informațiile atât prin educație 
formală cât și non-formală, precum și consolidarea unui sistem educațional care 
încurajează dezvoltarea potențialului tinerilor prin promovarea unor metode de 
predare-învăţare incluzive care să răspundă nevoilor elevilor, să crească motivaţia 
elevilor de a-şi continua studiile şi diversificarea strategiilor didactice. 

Durata:  24 ore  
Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Formarea capacităților necesare elaborării unor programe de învățare nonformală; 
Înțelegerea modului în care metodele de educație nonformală pot fi folosite pentru 
a promova  educația incluzivă; 
Utilizarea de metode de predare care stimulează toate stilurile de învăţare; 
Elaborarea şi  implementarea unui curriculum integrat; 
Înţelegerea importanţei relaţiilor şcolii cu părinţii şi comunitatea;  
Proiectarea şi derularea de activităţi cu caracter intercultural; 
Construirea de medii care să favorizeze învăţarea.  

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 
Cadrul legal. Clarificarea conceptelor. Mediul educațional 
incluziv 
Școala de dincolo de școală 

4 4 

Managementul activităților educative nonformale 
Organizarea activităţilor educative nonformale 
Metode de lucru(leadership, abilități de comunicare, lucrul 
în echipă), integrarea instrumentelor online și resurselor în 
format digital 

4 4 

Practici educaționale privind stimularea participării la 
educație a copiilor/ tinerilor aparținând grupurilor 
dezavantajate/vulnerabile. 
Instrumente specifice pentru a sprijini integrarea copiilor 
cu CES 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  Programul se va desfășura în trimestrele bugetare I și II 2021 2 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fișe de lucru, portofoliu 
2 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

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

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Integrarea copiilor proveniți din medii dezavantajate în activitățile școlare și 
extrașcolare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

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  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Identificarea copiilor proveniți din medii dezavantajate/interculturale; 
Integrarea abilităţilor de interrelaţionare în vederea eficientizării parteneriatului 
şcoală-familie- comunitate; Conceperea şi elaborarea de planuri de intervenţie 
personalizate; Proiectarea de activităţi extracurriculare pentru copiii proveniți din 
medii dezavantajate/interculturale; 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 – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Introducere – Cadru legislativ 
Caracteristici ale copiilor proveniți din medii 
dezavantajate/interculturale Abordarea copiilor proveniți 
din medii dezavantajate/interculturale 

4 4 

Parteneriatul şcoală-familie-comunitate 
Metode de lucru cu copiii proveniți din medii 
dezavantajate/interculturale 

4 4 

Planul de intervenţie personalizat/PIP 
Activităţi extracuriculare pentru copiii proveniți din medii 
dezavantajate/interculturale 

2 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I sau II  2021 2 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionar,ateliere de lucru 2 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Dungan Valentina Roxana, profesor pentru învățământul primar, grad didactic I, 
specializarea Învățător – Educator, certificat formator,   Seria F, Nr. 0079416 
Dungan Constantin Cătălin, profesor, grad didactic I, specializare Matematică, 
certificat formator, Seria F, Nr. 0079415 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Educația incluzivă - primii pași spre egalitatea de șanse 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preunivesitar  

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Conceptul de ,,egalitate”  înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale 

pe care democrații secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toți 

cetățenii; ea înseamnă o egalitate reală a șanselor individuale de promovare 

socială, iar educația este instrumentul cel mai important în dezvoltare. Cea mai 

bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor 

elevilor se dovedeşte a fi educaţia incluzivă. 

Durata:   24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate Familiarizarea şi utilizarea în munca de zi cu zi a unor modele de intervenţie 

care să asigure egalitatea de şanse; 

Eliminarea barierielelor care intervin în asigurarea egalităţii de şanse şi 

tratament; 

Utilizarea metodelor de promovare a beneficiilor egalităţii de şanse; 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Clarificarea conceptelui de ,,egalitate”   4 4 

Democratizarea învățământului și perspective privind 

egalitatea de șanse 
4 4 

Educația incluzivă 4 2 

Evaluare  2 - 

Calendarul programului  Programul se va desfășura în trimestrele bugetare I și  II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare, opţional) şi a 

unui proiect didactic 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Vlădoiu Natalia Adela, profesor, gradul didactic I, specializarea Psihologie și 

Științele Educației, certificat formator, Seria G, Nr. 00297025 

Sgondea Simona-Gabriela, profesor, gradul didactic I, specializarea Psihologie, 

certificat formator, Seria F, Nr.  0165056 

Coordonator program  Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
35 

Costul programului/ al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 

Metode și tehnici inovative utilizate pentru integrarea copiilor cu CES în 

învățământul de masă 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Nevoia de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în 

vederea promovării unui cadru instructiv-educativ de calitate pentru 

preșcolarii/elevii cu C.E.S 

Durata  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Receptarea de mesaje utile cadrelor didactice în vederea îmbunătățirii metodelor 

și tehnicilor  inovative utilizate pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul de 

masă; 

Aplicarea strategiilor de predare – învăţare - evaluare utilizate în învățământul 

special; 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Metode  inovative utilizate în învățământul special 

pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul de 

masă 

2 2 

Tehnici inovative utilizate în învățământul special 
4 2 

Învățătorul/profesorul pentru învățământul 

preșcolar/primar/gimnazial de sprijin 
2 2 

Integrarea elevilor cu C.E.S în învățământul de masă 2 2 

Programul de intervenție personalizat 2 2 

Raportul de monitorizare al elevului cu C.E.S. Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliul, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Pîrvulescu Lidia - Emilia , profesor pentru învățământ primar, gradul didactic I, 

specializarea Învățător,  certificat formator, Seria I, Nr. 00314716 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Educație pentru echitate de gen 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Fiind un concept nou, în mare parte necunoscut în societatea noastră, principiul 
echității de gen este neglijat în mai multe domenii, subapreciindu-i-se impactul 
social. Pentru a realiza cu succes respectivul deziderat în societate, este foarte 
important să se promoveze integrarea lui eficientă în procesul de învățământ, 
prin aceasta asigurându-se implementarea unor politici educaționale de gen. 

Durata:   24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate Cunoașterea legislației internaționale și naționale care reglementează egalitatea 
de gen; 

Identificarea şi eliminarea barierelor care intervin în asigurarea egalităţii de gen; 

Cunoașterea și importanța mediului în formarea echității de gen. 

 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Cadrul legal. Clarificarea conceptelor 4 2 

Identitatea de gen. Educația pentru echitatea de gen 4 4 

Echitate de gen în și prin educație 4 4 

Evaluare  2 - 

Calendarul programului  
Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 2 

Modalităţi de evaluare 
Portofoliu – elaborarea unui portofoliu de curs (fişe, chestionare) şi a unui 
proiect didactic 2 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Vlădoiu Natalia Adela, profesor, gradul didactic I, specializarea Psihologie și 
Științele Educației, certificat formator, Seria G, Nr. 00297025 

Neguți Ramona, profesor,  gradul didactic I, specializarea Limba și literatura 
română, certificat formator, Seria I, Nr.00316772   

Coordonator program  Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 
planificați 

35 

Costul programului/ al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, directori, inspectori şcolari 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul are în vedere informarea şi responsabilizarea resursei umane din 
învăţământul preuniversitar cu rol în domeniul educaţiei şi în domeniul prevenirii şi 
combaterii corupţiei. De asemenea cunoaşterea legislaţiei din domeniul educaţiei şi 
corecta aplicare a acesteia constituie o condiţie sine qua non a prevenirii faptelor 
de corupţie. Pornind de la această necesitate sunt prezentate dispoziţii cu caracter 
general (principiile procesului de învăţământ astfel cum sunt ele reglementate în 
Legea Educaţiei Naţionale precum şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi 
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului) trecându-se apoi la 
norme juridice aplicabile fiecărei forme de învăţământ preuniversitar. Apoi sunt 
analizate aspecte privind conduita personalului didactic – factor important în 
prevenirea faptelor de corupţie precum şi norme deontologice aplicabile 
funcţionarilor publici şi personalului contractual din sistemul de învăţământ precum 
şi prevederile legislative referitoare la Agenţia Naţională de Integritate. 

Durata  24 ore  
Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Elaborarea şi identificarea procedurilor şi instrumentelor de monitorizare a 
factorilor vulnerabili din domeniul educaţiei, susceptibili de a genera fapte de 
corupţie; Aplicarea corectă a legislaţiei privind organizarea unităților de învățământ, 
din perspectiva prevenirii faptelor de corupție; Cunoaşterea documentelor 
manageriale utilizabile în prevenirea actelor de corupție; Analizarea şi identificarea 
rapidă a eventualelor vulnerabilităţi care pot apărea ca urmarea a folosirii unor 
strategii de comunicare inadecvate contextului.  

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 
 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 
Managementul activităţii didactice şi administrării unităţii 
de învăţământ din perspectiva prevenirii faptelor de 
corupție. 

4 4 

Aplicarea legislaţiei din domeniul educaţiei în fiecare 
unitate şcolară în scopul prevenirii corupţiei 

4 4 

Comunicare şi cooperare inter-instituţională în domeniul 
anticorupţiei  

4 2 

Evaluare 2 - 
Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II 2021 

Modalităţi de evaluare 
Participanții vor prezenta un plan de măsuri în vederea informării, prevenirii și 
combaterii actelor de corupție ce pot să apară într-o unitate școlară. 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Reprezentanți ai DGA Gorj, ISJ Gorj, CCD Gorj 

Coordonator program  Monica Suciu, prof. metodist 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Consumul, abuzul și dependența de droguri legale și ilegale la copii și adolescenți 

Public ţintă vizat Cadre didactice din  învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Consumul de tutun, alcool și droguri ilicite reprezintă la nivel mondial o cauză 
importantă în determinarea bolii, handicapului și chiar a morții. Printre 
numeroasele victime  ale consumului de droguri, copiii și adolescenții formează 
un grup aparte, datorită vulnerabilității pe care o manifestă în fața drogurilor. Din 
această cauză este necesar să se desfășoare activități de prevenire în cadrul școlii.  
Programul are în vedere pregătirea cadrelor didactice pentru dobândirea unor 
abilităţi de lucru cu elevii, cu scopul  prevenirii consumului de droguri și al 
substanțelor care creează dependență. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea adecvată a conceptelor specifice; 
Aplicarea tehnicilor de cunoaștere a problematicilor socio-educaționale în 
consilierea, orientarea sau integrarea socio-psiho-pedagogică a elevilor; 
Utilizarea optimă a metodelor și strategiilor de predare adecvate particularităților 
individuale de grup; 
Manifestarea deschiderii fată de tendințele novatoare necesare dezvoltării 
profesionale. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 online de tip 
sincron audiovideo 
(webinar) 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

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

2 2 

Informaţii despre droguri Legislatie. Măsuri de prevenire 2 2 

Motivația toxico dependentului; 2 2 

Trăsături de personalitate predispozante pentru 
consumul de droguri 

2 2 

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

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofolii, aplicaţii practice, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Bican Mihaela Camelia, profesor, gradul didactic I, specializarea psihologie, 
certificat formator, Seria: F, Nr. 0169318 
Halunga Veronica-Alexandra, inspector ANA-CPECA Gorj, grad I, certificat 
formator, Seria: D, Nr. 0096811 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 

 



Oferta de formare continuă – Tehnici Documentare in CDI              2020/2021 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Proiectele educaționale în structurile  infodocumentare din învățământul 
preuniversitar 

Public ţintă vizat 
Responsabili  CDI, profesori documentariști, bibliotecari,  profesori învățământ 
primar și preșcolar, profesori din diverse arii curriculare 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul urmăreşte formarea abilităţilor personalului din învăţământul 
preuniversitar (responsabili   C.D.I.,  profesori  documentariști,  bibliotecari,  
profesori  învățământ primar, profesori  limba română) şi fundamentarea 
principalelor aspecte teoretice aplicabile în dezvoltarea competenţelor de scriere, 
promovare și implementare a proiectelor 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  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Proiectarea şi organizarea activităţilor didactice pe baza proiectelor educaționale, 
în spațiul infodocumentar; 
 Derularea proiectelor educative, pedagogice și de animație culturală, de la ideea 
de proiect: scriere - elaborare, aplicare, implementare și evaluare; 
Dezvoltarea competențelor de comunicare educaţională în scopul facilitării 
relațiilor interpersonale și optimizării activității didactice; 
Aplicarea strategiilor didactice care stimulează creativitatea şi învăţarea de tip 
formativ. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Managementul proiectelor educative în CDI 4 2 

Proiectarea activităților  didactice și educative în 
contextul social actual 

4 4 

Tipuri de proiecte educative desfășurate în CDI. Aplicații. 
Exemple de bună practică 

4 4 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare  I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliul final individual  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Andreescu Liliana, prof. grad didactic I; formator cod COR 242401, conform 
certificatului de absolvire seria J, nr. 00287599 
Dijmărescu Simona, prof. grad didactic I, formator cod COR 241205, conform 
certificatului de absolvire seria F, nr. 0043227 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 



Oferta de formare continuă – Educație Interculturală              2020/2021 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Istoria rromilor  în spațiul românesc 

Public ţintă vizat Cadrele didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul urmărește oferirea de soluţii reale la problemele actuale ale comunităţii 
de etnie rromă prin  promovarea toleranţei şi depăşirii prejudecăţilor, a 
stereotipurilor negative privind includerea în sistemul şcolar a copiilor de etnie 
rromă. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Stimularea participării şi acţiunii în sensul promovării principiilor unei societăţi 
interculturale; 
Utilizarea adecvată a limbajului istoric în situaţii noi de comunicare; 
Explorarea unei varietăţi de surse istorice pentru a explica fapte şi evenimente 
relevante pentru istoria minorităţii; 
Aplicarea măsurilor legislative și metodelor educative privind valorizarea identităţii 
rromilor prin participarea la viața comunității. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 
Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Așezarea rromilor în spațiul românesc și realitățile social – 
economice din epocă 

2 2 

Originea robiei 2 2 

Statutul social-economic şi politic al comunităţilor de rromi 2 2 

Problematici actuale ale comunității rrome. Legislaţie  2 2 

Metode educative de includere în sistemul şcolar a copiilor 
de etnie rromă 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii online 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

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

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 



Oferta de formare continuă – Educație Antreprenorială           2020/2021 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Antreprenoriat în viaţa reală şi online 

Public ţintă vizat Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice prin însuşirea unor noi metode de 
instruire, inclusiv cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor privind asigurarea calităţii 
procesului de predare – învăţare - evaluare. Dezvoltarea, acreditarea şi furnizarea 
de programe pentru cadrele didactice în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi 
capacităţii acestora de a utiliza metode interactive de predare - învăţare. 
Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice de a forma competenţele cheie şi 
profesionale în formarea iniţială vizând dezvoltarea spiritului antreprenorial.  

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Diseminarea metodei interactive „firmă de exercițiu”;  
Extinderea rețelei firmelor de exercițiu - întreprinderilor simulate din România; 
Amplificarea funcționalităţii reţelei firmelor de exerciţiu, respective derularea de 
tranzacţii pe piaţa naţională şi internaţională a firmelor de exerciţiu;  
Folosirea platformelor online cunoscute: zoom, clasroom, roct, etc. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Departamentul contabilitate și procesele aferente – 
utilizarea softului Saga; 

2 2 

Realizarea de materiale promoționale pentru 
participarea la târg utilizând programul  Publisher; 

2 2 

Instrumente specifice T.I.C. utilizate în firma de exercițiu; 
2 2 

Competiția Business Plan; Managementul calității în 
firma de exercițiu; 

2 2 

Planul de afaceri în firma de exercițiu – Modelarea firmei 
de exercițiu – premisă a planului financiar; 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul I şi II 2021 

Modalităţi de evaluare Chestionare, proiecte, fişe de lucru, aplicaţii practice.  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Morjan Cristina Antoaneta, profesor, gradul didactic I, specializarea Ştiinţe 
Economice - Finanţe  şi Asigurări, certificat formator, Seria A, Nr. 0021801 

Coordonator program  Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 

 
 
 



Oferta de formare continuă – Educație Antreprenorială           2020/2021 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Dezvoltarea practicii antreprenoriale în cadrul formării profesionale 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Fiecare cadru didactic actual și viitor ar trebui să beneficieze, în decursul carierei, 
de cel puțin o experiență de formare în domeniul subiectelor și metodelor 
esențiale referitoare la învățarea antreprenorială și educația antreprenorială. 
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  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului; 
Identificarea prevederilor legislative referitoare la activitatea antreprenorială; 
Utilizarea unor  instrumente adecvate pentru studierea fenomenelor specifice 
diferitelor piețe; Aplicarea principiilor etice în relațiile cu angajații și cu partenerii; 
Utilizarea conceptelor specifice educației antreprenoriale pentru organizarea 
demersurilor de cunoaștere și de explicare a unor fapte, evenimente, procese din 
viața reală. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Care sunt elementele necesare formării profesorilor în 
spirit antreprenorial 

4 4 

Exemple de practici în formarea inițială a profesorilor 4 4 

Exemple de practici în dezvoltarea profesională continuă 4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

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 Marilena Rodica, profesor, gradul didactic I, specializarea Tricotaje-
Confecţii, certificat formator, Seria F, Nr. 0154567 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 

 
 
 
 



Oferta de formare continuă – Educație Antreprenorială           2020/2021 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Antreprenoriatul  - model de muncă  

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

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Înțelegere și aplicarea conceptului de educație antreprenorială are impact atât 

asupra cadrelor didactice dar mai ales pentru elevi, astfel încât să desfășoare o 

muncă pe cont propriu. Antreprenoriatul 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 duc la creșterea performanței în 

educarea tinerei generații ținându-se cont de specificul mediului economic. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilitatea educației antreprenoriale în activitatea didactică. 

Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul cadrelor didactice și auxiliare astfel 

încât să fie flexibile, creative în școală, în clasă și în societate. 

Implementarea ideii că activitatea independentă adică propria afacere este un 

model de muncă a viitorului. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Însemnătatea educației antreprenoriale  2 2 

Antreprenoriatului în evoluția societății 2 2 

De la idee la afacere 2 2 

Elaborarea planului de afaceri 2 2 

Importanța planului de afaceri în dezvoltarea de abilități 

antreprenoriale. 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul programului  Programul se desfășoară în trimestrul bugetar II 2021 

Modalități de evaluare 
Prezentarea online a 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 

Coordonator program Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 



Oferta de formare continuă – Educație pentru noile Mass-Media Audiozivuale            2020/2021 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Crearea RED interactive cu ajutorul  instrumentelor digitale 

Public ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Resursele educaționale deschise au devenit aproape indispensabile în predare, 
învăţare şi evaluare. 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. 
Programul de formare  răspunde nevoii de a asigura condiții optime de 
desfășurarea activităților online și de a crea resurse educaționale deschise care  
să ofere elevilor contexte cât mai variate de învățare. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Cunoașterea și aplicarea diverselor instrumente digitale utile pentru 
diversificarea activității online  
Utilizarea de instrumente digitale pentru modernizarea resurselor educaţionale 
Dezvoltarea de metode eficiente de proiectare şi de organizare a activităţii 
didactice 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Crearea RED utilizând Aplicaţiile Quizizz şi Quizlet  2 2 

Crearea RED utilizând aplicația Kahoot  2 2 

Crearea RED utilizând aplicația ClassDojo  2 2 

Digitalizarea materialelor prin Google Drive 2 2 

Integrarea instrumentelor digitale în proiectarea 
didactică. Modalități de proiectare didactică pentru 
activitatea online 

 4 2 

Evaluare  2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I și II  2021 
 

Modalităţi de evaluare 
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, 
dezbateri, chestionare, portofoliu electronic; 
Chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs; 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Suciu Monica, profesor, gradul didactic I, specializarea Utilaj Tehnologic 
chimic/TIC, certificat formator, Seria F Nr. 0047707   

Coordonator program Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Educația adulților în beneficiul copiilor 

Public ţintă vizat Cadrele didactice din învățământul preuniversitar și părinții 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul vine în sprijinul tuturor celor implicaţi în educaţia copilului. Personalul 
didactic de predare din învățământul preuniversitar va fi pregătit pentru a 
transmite cunoștințe părinților cu privire la familiarizarea acestora cu noile forme 
de comunicare cu copilul, cu realizarea  lucrului în echipă, stimularea dialogului în 
organizarea activităților de cunoaștere de sine sau a copilului, pentru a avea o 
relație bazată pe respect reciproc, pe adevăratele valori ale familiei și a școlii. 
Educația pentru părinți trebuie să fie o dimensiune atât a educației formale, cât și 
a educației informale, iar în societatea în care trăim se impune ca fiecare părinte 
să aibă dreptul la o astfel de educație, pentru a-i facilita comunicarea cu copilul.  

Durata:  24 ore  
Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Stimularea părinților în direcția inovației didactice; Imbunătățirea prestației 
personale a părintelui în raport cu propriul copil; Sprijinirea copilului în formarea 
unor idealuri congruente cu competențele și interesele sale; Responsabilizarea 
cursantilor cu privire la importanta avantajelor unei relatii armonioase parinte-
copil-cadru didactic; Însușirea de metode şi tehnici specifice prin care să se poată 
influenţa şi direcţiona pozitiv comportamentul copiilor; Cunoașterea politicilor 
de  petrecere a timpului împreună cu copiii și organizării unor activități comune la 
nivelul familiei și a instituției de învățămant în care învață copilul. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Procesul de educație a copilului Notiuni generale - 
obiective, principii care stau la baza unei relatii părinte-
copil (familie) și școală 

4 4 

Modalități de realizarea asigurării calității educației 
pentru părinti și copii în familie și societate Rolul 
platformelor educaționale de învățare 

4 4 

Disciplinarea pozitivă. Prevenirea abuzului și a efectelor 
sale asupra copiilor 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se va desfășura în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fișe de lucru, portofoliu 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

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

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Consiliere și orientare școlară 

Public ţintă vizat Cadre didactice din  învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Existenţa ariei curriculare Consiliere şi orientare în planul de învăţământ; 

Importanţa desfăşurării unei activităţi optime în cadrul orelor de dirigenţie 

pentru îndeplinirea rolului formativ al educaţiei de tip şcolar. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Interpretarea proceselor implicate în consiliere şi orientare prin prisma 

mecanismelor şi a factorilor care stau la baza acestora. 

Aplicarea de strategii de intervenţie cognitivă, motivaţională şi 

comportamentală atât la nivel individual, cât şi la nivel de grup în cadrul 

procesului de consiliere şi orientare şcolară. 

Exersarea abilităţilor cadrelor didactice prin activităţi demonstrative  necesare 

optimizării procesului de consiliere şi orientare. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 
Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Autocunoaştere şi dezvoltare personală 2 2 

Comunicare şi abilităţi sociale 2 2 

Managementul informaţiilor  2 2 

Managementul învăţării 2 2 

Planificarea carierei. Calitatea stilului de viaţă 4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofolii, aplicaţii practice, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Bican Mihaela Camelia, profesor, gradul didactic I, specializarea Psihologie, 

certificat formator, Seria F Nr. 0169318 

Șcheau Daniela, profesor, gradul didactic I, specializarea Psihologie, certificat 

formator, Seria E Nr. 0009450 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Psihologia  dezvoltării copilului 

Public ţintă vizat Cadre didactice din  învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde cerinţelor actuale de perfecţionare a cadrelor didactice 
pentru dobândirea unor abilităţi  în domeniul educaţiei pozitive, al comunicării şi 
al comportamentului. 

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare, exprimare emoţională şi 
relaţionare pozitivă, valorizatoare care conduc la formarea unei gândiri 
constructiviste; 
Identificarea rolului factorilor cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali în 
învăţare, predare, evaluare; 
Dezvoltarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele psihologice în analiza şi intervenţia 
adecvată în situaţii şcolare concrete; 
Asimilarea unor tehnici şi metode de lucru cu copiii în funcție de temperamentul 
lor. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Particularităţi de vârstă ale copilului preşcolar, şcolar 
mic, preadolescent şi adolescent 

2 2 

Profile atipice de dezvoltare 2 2 

Personalitatea copilului – temperament, caracter 2 2 

Personalitatea copilului –  aptitudini, inteligenţă, 
creativitate 

2 2 

Cum să susținem copilul in funcție de temperamentul 
său. Metode de disciplinare pozitivă 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofolii, aplicaţii practice, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

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

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Importanța măsurilor de igienă în contextul actual 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar  

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

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 
pulmonară periculoasă, ce ne pune viețile în pericol. De asemenea, tot măsurile 
de igienă pot contribui la oprirea răspândirii virusului. 

Durata:  16 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de 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 – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Măsuri de precauție în manipularea alimentelor 2 2 

Importanța măsurilor de igienă 2 2 

Curățarea și dezinfectarea suprafețelor atinse 
frecvent 

2 2 

Recomandări generale privind igiena personală. 
Recomandări generale privind desfășurarea activității 
instructiv – educative în condiții de siguranță 

2 2 

Măsuri de precauție în manipularea alimentelor 4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II, 2021 

Modalităţi de evaluare 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,  certificat formator, Seria D Nr. 0096857 

Coordonator program  Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE: 

Denumirea 

programului 
Tehnici de comunicare și influență interpersonală 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul își propune formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare 

interpersonală a personalului din învățământul preuniversitar, având ca scop 

creșterea performanței didactice.  

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

Modelarea abilitățiilor de a comunica și de a lucra în echipă; 
Dezvoltarea abilităților de negociere al conflictului; 
Specializarea personalului în comunicare; 
Dezvoltarea tehnicilor de gestionare a emoțiilor; 
Creșterea abilităților de comunicare prin jocuri de rol; 
Dezvoltarea curajului și  încrederii în sine. 

Planificarea pe 
stagii/module tematice 
– timp alocat 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Comunicarea verbală si nonverbală.Tehnici de comunicare 
verbală eficientă. 
Cum vorbim în public. 
Dialogul și interviul. 
Limbajul trupului 

4 4 

Comunicarea manageriala. Rolul comunicării ca instrument 
managerial; Stiluri de comunicare în organizațiile școlare; 
Autoritate, putere, răspundere, responsabilitate 
Feedback-ul tehnică sau artă 

4 4 

Negocierea. Rolul comunicării în negociere; Tehnici și tactici 
de negociere; Gestionarea conflictelor prin intermediul 
negocierii 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului 
Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fișe de lucru, portofolii. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați  

(nivelul de pregătire) 

Crețan Iozefina Simona , profesor, gradul didactic I, specializarea Chimie – Fizică, 

certificat formator, Seria F, Nr. 0191081  

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/ al 

activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea 
programului 

 Ȋmpreună pentru educaţia copiilor: părinţi şi educatori 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Realizarea unui parteneriat eficient profesor - elev - părinte este unul dintre 
dezideratele actuale ale procesului instructiv – educativ în condițiile actuale de 
predare alternativă. Există şi situaţii în care apar bariere de comunicare, situaţii de 
criză în procesul educativ. Din acest motiv prezentul curs oferă cadrelor didactice 
un set de noi înţelesuri şi atitudini astfel încât să vadă în educat şi altceva decât 
recipientul informaţiilor pe care le transmite şi să formeze la nivelul grupului de 
preşcolari/elevi abilităţi de autoreglare a comportamentului în contextul predării 
alternative: față în față sau online de tip sincron audiovideo (webinar)  

Durata 24 ore  
Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional prin 
punerea în practică a unui proces educațional centrat pe grupul de elevi; Utilizarea 
în activitatea educativă a unor strategii interactive, moderne şi atractive, adecvate 
problematicii abordate şi particularităţilor elevilor, în scopul creșterii potențialului 
de învățare al elevilor; Aplicarea tehnicilor de interacțiune/comunicare în cadrul 
grupului și cu părinții, propice pentru diminuarea barierelor de comunicare și 
gestionarea eficientă a situațiilor de criză educațională; Organizarea mediului de 
învățare în colaborare cu familia, în scopul realizării unui autentic parteneriat 
educațional. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 
Repere teoretice privind managementului clasei. 
Rolurile manageriale de bază a cadrului didactic 
specifice interacţiunilor sociale în clasă / clasa 
virtuală şi rolurile instrucţionale specifice predării ca 
management al învăţării. 

2 2 

Metode si mijloace de cunoaștere a copiilor/elevilor 4 2 
Consilierea părinților.Tipuri de comunicare/Bariere 
de comunicare 

2 2 

Modalităţi de gestionare a situaţiilor de criză 
educaţională 

2 2 

Parteneriatul educațional grădiniță/școală-familie, 
condiție esențială pentru optimizarea relațiilor de 
colaborare cu familia 

2 2 

Evaluare 2 - 
Calendarul 
programului  

 Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare  I și II  2021 

Modalităţi de evaluare 

Fişa de evaluare,fișe de lucru, chestionare, studiu de caz care să prezinte o situaţie 
conflictuală și plan de măsuri pentru prevenirea / reducerea fenomenelor 
delincvente la nivelul unei clase de elevi (absenteism, abandon, violenţă în clasă, 
relaţii conflictuale cu profesorii, colegii etc.). 

2. RESURSE UMANE 
Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Croitoru Camelia, profesor învățământul preșcolar, grad didactic I, specializarea 
Educatoare, certificat formator Seria F, Nr. 0184645 

Coordonator program  Simona Dijmărescu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Tehnici de comunicare și relaționare în sistemul educațional 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul de formare facilitează achiziționarea unui set de cunoștințe și competențe 
referitoare la un model eficient de comunicare intra și interinstituțională . 

Durata  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD 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 – timp alocat 
 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Introducere – Cadru legislativ.Comunicarea în contextul școlar 
și extrașcolar. Tipuri de comunicare 

4 2 

Comunicare în actul managerial 4 4 

Managementul parteneriatelor școlare și a activității didactice 4 4 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I sau II  2021 

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, 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 35 

Costul programului/al 
activității 

3.500 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 

 

1. CRITERII CURRICULARE 
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Denumirea 
programului 

Activitatea de achiziții publice în unitățile școlare 

Public țintă vizat 
Directori, directori adjuncți, contabili-șef, contabili, administratori financiari, 
administratori de patrimoniu, alt personal din unitățile de învățământ preuniversitar 
care gestionează achiziții prin SICAP 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul vizează aducerea la zi a cunoștințelor asupra legislației și metodelor de lucru 
celor care activează în domeniul achizițiilor publice în unitățile de învățământ. Pot 
participa la acest curs cei care doresc sa fie la curent cu cele mai noi modificări 
legislative din domeniul achizițiilor publice. 

Durata:   24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competențe vizate 

Cunoașterea legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice; 
Organizarea, conform legislației în vigoare, procedurilor de achiziție; 
Planificarea achizițiilor publice;  
Derularea procedurilor de atribuire; 
Controlul procedurilor de achiziție publică. 

Planificarea 
modulelor tematice – 
timp alocat 
 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Legislația în sistemul de achiziții publice din România 2 2 

Procedurile de atribuire reglementate 2 2 

Programul anual al achizițiilor publice 2 2 

SICAP - utilizare 2 2 

Exemple de bune practici 4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I- 2021 

Modalități de 
evaluare 

Chestionar de evaluare  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Iorga Marius, inginer I.S.J. Gorj, expert achiziții publice 

Coordonator program  Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
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Denumirea 
programului 

Intervenție specifică în situație de bullying 

Public ţintă vizat Cadrele didactice din învățământul preuniversitar și părinți 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Pentru a preveni un fenomen care capătă amploare, cadrele didactice și părinții ar 
trebui să observe comportamentul copiilor şi să aibă capacitatea de a gestiona 
corect și sănătos comportamentele de bullying. Școala și familia ar trebui să 
promoveze metode pozitive și eficiente de educare socio-emoțională a copiilor, în 
spiritul valorilor de toleranță, respect, protecție și curaj. 

Durata  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Conştientizarea nevoii de intervenţie integrată în şcoală- familie, pentru 
gestionarea corectă şi sănătoasă a comportamentului de bullying;  
Realizarea unei bune relații școală – familie, părinte – copil - cadru didactic; 
Utilizarea unor metode, instrumente şi strategii eficiente de gestionare a situaţiilor 
conflictuale. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Fenomenul de “bullying” – delimitari conceptuale 2 2 

Bullying şi victimizare – caracteristici, forme de 
manifestare 

2 2 

Bullying şi victimizare – strategii de identificare 2 2 

Bullying şi victimizare – forme de manifestare 2 2 

Strategii de intervenţie în combaterea și prevenirea 
fenomenului 

4 2 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se va desfășura în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionare, fișe de lucru 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Marcu Daniela Rodica, profesor învățământ primar, gradul didactic I, specializarea 
Învățător – Educator, certificat formator, Seria L , Nr. 00198663 

Coordonator program  Elena Gabriela Gorun, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei lei 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
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Denumirea 
programului 

Organizarea activității compartimentului sectretariat din învățământul 
preuniversitar 

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

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Armonizarea activităților compartimentului secretariat cu legislația în vigoare în 
scopul eficientizării sarcinilor de lucru specifice. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Identificarea și valorizarea competențelor manageriale; 

Adaptarea managementului general în scopul realizării unei organizații eficiente, 
corespunzătoare specificului entității; 

Respectarea atribuțiunilor, sarcinilor și limitelor de competență din fișa postului. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Modificări legislative specifice, cunoașterea și 
aplicarea legislației în vigoare din învățământul 
preuniversitar 

4 2 

Gestionarea documentelor pentru resursa umană 
la nivelul unităților din învățământul preuniversitar 

4 4 

Planificarea activității compartimentului  prin 
prisma dezvoltării instituționale 

4 4 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionare, proiecte de grup, fişe de lucru 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Niculescu Anca Olivia, secretar șef, gradul I, specializarea Economic (Finanțe-
contabilitate), certificat formator, Seria A, Nr. 0021820 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 

 

1. CRITERII CURRICULARE 
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Denumirea 

programului 
Școala părinților 

Public ţintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul de educație parentală se dorește a fi o formă a intervenției de grup, 

sistematică și coerentă care propune modalități pozitive de interacțiune a 

părinților, contexte de descoperire si amplificare a experiențelor pozitive cu 

copiii, cadru de valorizare si stimulare a unor noi atitudini si comportamente. 

Durata:   24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea abilităţilor  de comunicare cu elevii, părinţii şi reprezentaţii 

comunităţii locale; 

Dezvoltarea abilităţilor de autoevaluare adecvată şi fundamentată a activităţilor 

în cadrul parteneriatului educaţional; 

Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional, didactic. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

Comunicarea eficientă părinte-copil 4 2 

Prevenirea abuzului și efectele sale asupra copilului 4 4 

Parteneriatul educaţional-şcoala-familie -

comunitate 
4 4 

Evaluare 2 - 

Calendarul programului  Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Chestionare de autoevaluare, portofoliul. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Stîngă Lelia Viorica, profesor pentru  învățământul primar, gradul didactic I, 

specializarea Pedagogia învățământului primar, certificat de formator, Seria B Nr. 

009336 

Țuculină Emilia, profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, 

specializarea Sociologie - Psihologie, certificat de formator, Seria G, Nr. 00055723 

Coordonator program  Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
35 

Costul programului/ al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
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Denumirea 
programului 

Şcoala şi biblioteca – parteneri pentru educaţia permanentă 

Public ţintă vizat Bibliotecari şcolari și responsabili ai centrelor de documentare și informare 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Şcoala şi biblioteca au o mare responsabilitate în promovarea unei mentalităţi a 
dialogului, la diferite niveluri astfel încât educaţi şi educatori să ajungem ca pe 
tot parcursul vieţii să ne perfecţionăm arta de „a învăţa să trăim împreună”, de 
„a învăţa să trăim cu ceilalţi”. Promovarea educaţiei permanente ca pilon al unei 
dezvoltări durabile, singura capabilă să asigure o viaţă echitabilă, valorizează 
biblioteca - spaţiu al învăţării permanente. 

Durata:   24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Formarea unui comportament bazat pe curiozitatea şi respectul faţă de actul 
învăţării, faţă de cultură (etnică, de gen, socială etc.) şi deschis unui dialog care 
cultivă solidaritatea;  
Conturarea unor strategii de predare în cadrul tuturor disciplinelor, în scopul 
promovării educaţiei permanente la nivelul curriculumului obligatoriu, C.D.Ş. 
sau prin activităţi extraşcolare;  
Stimularea spiritului de solidaritate între generaţii şi formarea unei mentalităţi 
care să asigure o îmbătrânire activă;  
Valorificarea ofertei bibliotecilor în vederea formării şi dezvoltării 
disponibilităţilor de învăţare permanentă şi autodezvoltare personală şi 
profesională; Stabilirea unei reacţii empatice între reprezentanți ai diferitelor 
vârste. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 
Biblioteca, spaţiu de tranziţie între învăţarea 
formală şi cea nonformală 
Biblioteca, spaţiu al învăţării permanente 

4 2 

Rolul parteneriatelor în realizarea ţintelor 
dezvoltării durabile; Parteneriate durabile în 
biblioteci 

4 4 

Rolul şcolii şi al bibliotecii în cultivarea egalităţii 
de şanse. Egalitatea de şanse din perspectiva 
accesului la educaţie şi la informaţie 

4 4 

Evaluare 2 - 

Calendarul 
programului  

Programul se va desfăşura în trimestrul bugetar  I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofolii online, chestionar de evaluare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Firan Alina Mihaela, specializarea Biblioteconomie şi Ştiinţa informării, Certificat 
formator Seria F, Nr. 0165048 

Coordonator program  Laurențiu Popovici,  profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 

1. CRITERII CURRICULARE 
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Denumirea 

programului 

Curriculumul în dezvoltare locală –  parteneriat între școlă și operatorii 

economici 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Proiectarea și evaluarea curriculumului în dezvoltare locală asigură condiții 

pentru implicarea partenerilor sociali în procesul de identificare a competențelor 

specifice pieței forței de muncă locale și/sau regionale, pentru a le transpune în 

rezultate ale învățării și a situațiilor de învățare oferite elevilor. 

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Adaptarea CDL la cerinţele pieţei muncii locale şi/sau regionale; 

Proiectarea şi realizarea unui cadru de învăţare al disciplinelor din CDL centrat 

pe elev, pe ruta de pregătire aleasă de acesta;  

Consilierea şi motivarea elevilor pentru construirea unui traseu de pregătire 

opţional potrivit intereselor şi aptitudinilor acestora. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

C.D.L. – argument, finalități 4 2 

Legislație referitoare la elaborarea 
curriculumului în dezvoltare locală 

4 4 

Elaborarea unui CDL 4 4 

Evaluare finală 2 - 

Calendarul programului  Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare  I,  II ale anului 2021 

Modalităţi de evaluare Chestionar de evaluare, portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Ursu Gabriela Anica, profesor, gradul didactic I, specializarea electroenergetică 

/TIC /ECTS, certificat formator, Seria D Nr. 0096831  

Vîlceanu Aurelia, profesor, gradul didactic I, specializarea Tehnologia tricoturilor 

și confecțiilor/TIC/ECTS, certificat formator SERIA  D NR 0096715 

Coordonator program  Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
35 

Costul programului/ al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 

1. CRITERII CURRICULARE 
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Denumirea 

programului 
Învățăre și cunoaștere prin educație nonformală 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice, directori, directori adjuncţi şi personal auxiliar din învățământul 
preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Educația non formală presupune o nouă abordare a învățării prin activități 
interactive, motivante, antrenante și amuzante. Valorizarea educaţiei non formale 
apare ca urmare a faptului că sistemul educaţional formal se adaptează într-un 
ritm prea lent la schimbările socioeconomice şi culturale ale lumii în care trăim.  

Durata:  24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Utilizarea metodelor şi strategiilor specifice învățării prin educație nonformală; 
Dezvoltarea de atitudini participative şi responsabilitate faţă de actul formativ; 
Transmiterea de cunoștințe de bază și de competențe (abilitați) necesare 
comunicării și integrării în societate. 

Planificarea modulelor 

tematice – timp alocat 

 

Denumire modul/temă 

Număr ore alocate 

Sincron Asincron 

De la portofoliul de formare la competențe de bază 4 2 

Cum și de ce scriem un proiect? 4 4 

Elaborarea proiectului educațional 4 4 

Evaluare 2 - 

Calendarul 

programului  
Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu tematic de evaluare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Stănciulescu Florentina, profesor, gradul I, specializarea Limba și literatura 
română – Limba și literatura engleză, certificat formator, Seria F, nr. 0043284 

Coordonator program  Laurențiu Popovici, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
35 

Costul programului/al 

activității 
3500 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

4,16 lei 

 
 
 
 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
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Denumirea programului Elaborarea instrumentelor de feedback pentru beneficiarii actului educațional 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Evaluarea reprezintă una dintre cele mai importante componente ale oricărei activități, 
întrucât aceasta permite identificarea nivelului în care obiectivele prestabilite au fost 
realizate, informarea beneficiarilor privitor la eficiența și eficacitatea acelei activități, 
formularea unor predicții, proiectarea unor demersuri viitoare în domeniul respectiv etc. În 
actul educațional, de cea mai mare atenție beneficiază evaluarea progresului școlar al 
elevilor, urmată apoi de cea a performanțelor cadrelor didactice, de calitatea procesului 
instructiv-educativ și a  managementului școlar. De cele mai multe ori, instrumentele prin 
care se colectează acest feedback par, mai degrabă, formale și prea puțin relevante pentru 
scopul pentru care au fost proiectate. De aceea, în cadrul acestui program de formare ne 
propunem instrumentalizarea cadrelor didactice cu acele strategii care să le permită 
colectarea unui feedback autentic din partea celor pe care îi deservesc, fie că vorbim despre 
participanți la diverse cursuri de formare, aparținători ai acestora, alți beneficiari ai școlii.  

Durata 24 ore  

Formă de organizare online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  

Competenţe vizate 

Proiectarea on-line și off-line a unor întrebări / itemi care să permită colectarea autentică 
a opiniei participanților referitoare la calitatea actului educațional; 
Interpretarea obiectivă a rezultatelor obținute, atât din punct de vedere cantitativ, cât și 
calitativ; 
Argumentarea importanței colectării de feedback de la beneficiarii actului educațional 
pentru optimizarea calității acestuia. 

Planificarea modulelor 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Număr ore alocate 

Sincron Asincron 
Abordări teoretico-metodologice în proiectarea și elaborarea 
instrumentelor de feedback de la beneficiarii actului educațional. 

4 2 

Strategii specifice psihodramei privind proiectarea și elaborarea 
instrumentelor de feedback de la cadrele didactice participante 
la diverse programe de formare profesională continuă. 

4 4 

Proiectarea și elaborarea instrumentelor de feedback de la alți 
beneficiari ai actului educațional (părinți, elevi, alți parteneri 
educaționali). 

4 4 

Evaluare  2 - 

Calendarul programului  Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2021 

Modalităţi de evaluare Portofoliu tematic de evaluare 

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 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  
Urs Marcela, profesor, gradul didactic I, specializarea Limba și literatura română –  Limba și 
literatura Engleză, certificat formator , Seria J Nr. 00161977 

Coordonator program  Monica Suciu, profesor metodist 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

35 

Costul programului/al 
activității 

3500 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

4,16 lei 

ACTIVITĂȚI METODICE ȘI ȘTIINȚIFICE 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea activității 
Rolul educației religioase în comportamentul copiilor din mediile 

dezavantajate 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Activitatea îți propune să insiste asupra câtorva dintre aspectele care au 
implicaţii asupra educației religioase din mediile dezavantajate: fundamentele 
sacrului, funcţiile latente ale religiei, mutaţiile credinţei, raporturile dintre 
religie şi morală în creştinism.  

Durata 8 ore 

Formă de organizarea a 
programului 

online pe platforma e-learning administrată de CCD Gorj 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate:  

Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile 
religioase; 
Evaluarea impactului unor atitudini faţă de unele aspecte de diversitate; 
Sintetizarea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credinţă; 
Evaluarea critică a unor comportamente în contexte reale sau imaginare, din 
perspectiva valorilor morale / religioase. 

Planificarea activității 

Coordonatele dialogului religios dintre şcoală, Biserică și familie în mediile 
dezavantajate 
Perspectivele educaţiei religioase în şcoala românească 
Accesul la educaţie al copiilor din medii defavorizate 

Calendarul  

programului: 
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  I și II 2021 

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

2. RESURSE UMANE 

Moderatori  

Popovici Laurenţiu – profesor, gradul didactic I 
Pr. Vătafu Ștefan – profesor gradul didactic I 
Păunescu Felicia  - profesor, gradul didactic I 
Pr. Păunescu Anghel – profesor, gradul didactic I 
Pr. Stănciulescu Neofit – profesor gradul didactic I 
Vulpe Daniela – profesor gradul didactic I 
Firan Alina Mihaela – bibliotecar C.C.D. Gorj 
Gorun Elena Gabriela – profesor gradul didactic I 
Dijmărescu Simona – profesor gradul didactic I 
Suciu Monica – profesor gradul  didactic I 

Coordonator program  Popovici Laurenţiu, profesor metodist  

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de participanți 
planificaţi 

25 

Costul programului/al 

activității 

Categorii de cheltuieli Cost estimativ RON 

Cheltuieli materiale 100 

Cheltuieli - resurse umane 300 

TOTAL 400 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

2,5 

1. CRITERII CURRICULARE 






