
 

 

 

Cursuri/activități online în derulare în perioada 16-22 aprilie 2021 

 

Data Denumire program de formare/ 

Activități de formare 

Tematică sesiune Locație/nr. ore 

interval orar 

16.04.2021 Abilitarea personalului 

didactic și didactic auxiliar în 

realizarea unui site educațional 

- grupa 1 

Utilizarea limbajului HTML online/3 ore 

16.00-19.00 

17.04.2021 Abilitarea personalului 

didactic și didactic auxiliar în 

realizarea unui site educațional 

- grupa 1 

Utilizarea WordPress online/8 ore 

9.00-17.00 

17.04.2021 Integrarea grupurilor 

vulnerabile în mediul școlar”,   

grupa 1 

Program de formare organizat 

în cadrul proiectului ACCED, 

ID 106346 

Școala fără discriminare online/7,5 ore 

9.00-13.30 

14.00-17.00 

 

17.04.2021 Integrarea grupurilor 

vulnerabile în mediul școlar”,   

grupa 2 

Program de formare organizat 

în cadrul proiectului ACCED, 

ID 106346 

Educaţia incluzivă 

Integrarea copiilor cu CES în 

şcoala românească 

online/7 ore 

9.00-11.30 

12.00-13.30 

14.00-17.00 

 

17.04.2021 Strategii de intervenție 

educațională pentru elevii cu 

cerințe educaționale speciale 

integrați în școala de masa 

grupa 1                   

Evaluare finală online/2 ore 

9.00-11.00 

 

17.04.2021 Abilități de viață la 

adolescenți-prevenirea 

consumului de droguri”,  grupa 

1, 

Program de formare organizat 

în cadrul proiectului PRO_ITI, 

ID 106371 

Abilități de autocunoaștere și 

de luare a deciziilor 

online/7,5 ore 

9.00-11.00 

11.30-13.30 

 

20.04.2021 Abilități de viață la 

adolescenți-prevenirea 

consumului de droguri”,  

grupa 1, 

Program de formare organizat 

în cadrul proiectului PRO_ITI, 

ID 106371 

Abilități de comunicare și 

relaționare interpersonală 

online/4 ore 

16.00-20.00 



 

 

21.04.2021 Abilități de viață la 

adolescenți-prevenirea 

consumului de droguri”,  grupa 

1, 

Program de formare organizat 

în cadrul proiectului PRO_ITI, 

ID 106371 

Abilități de comunicare și 

relaționare interpersonală 

online/3,5 ore 

16.00-19.30 

20.04.2021  Managementul comunicării și 

relații publice- grupa 1 

Comunicare și negociere online/3,5 ore 

16.30-20.00 

22.04.2021 Abilități de viață la 

adolescenți-prevenirea 

consumului de droguri”,  grupa 

1, 

Program de formare organizat 

în cadrul proiectului PRO_ITI, 

ID 106371 

Prevenirea consumului de 

droguri în rândul elevilor 

online/4 ore 

16.30-20.30 

22.04.2021 Abilitarea cadrelor didactice 

pentru programul A doua 

șansă - grupa 2 

Program de formare organizat 

în cadrul proiectului ACCED, 

ID 106346 

Proiectare și curriculum - 

programul A doua șansă 

online/4 ore 

16.30-20.30 

 

 

Director, 

Gabriela NICHIFOR 

 

 

 

Compartiment Programe/ Proiecte 

Prof.metodist Cherciu Cristina-Sinduța 

 


