
 

 

 

Cursuri/activități online în derulare în perioada 22-28 noiembrie 2021 

 

Data Denumire program de formare/ 

Activități de formare 

Tematică sesiune Locație/nr. ore 

interval orar 

22.11.2021 Noi abordări ale 

curriculumului pentru 

învățământul preșcolar – grupa 

1 

Curriculumul pentru educație 

timpurie – conținuturi și 

aplicabilitate. Domenii de 

dezvoltare/domenii 

experiențiale în curriculum 

învățământ preșcolar 

Online /4 ore 

17.00-21.00 

 

22.11.2021 Noi abordări ale 

curriculumului pentru 

învățământul primar – grupa 1 

Demersuri de proiectare – 

proiectarea integrată 

Online/3 ore 

17.00-20.00 

22.11.2021 Utilizarea pachetului de 

aplicații Gsuite for Education 

în predarea online – grupa 2 

Utilizarea Microsoft 

Teams/Office 365, integrată în 

pachetul GSuite for Education. 

Creare de teste pentru evaluare 

online, utilizând instrumente 

digitale Google 

Online /4 ore 

16.00-20.00 

 

23.11.2021 Noi abordări ale 

curriculumului pentru 

învățământul primar – grupa 1 

Manualul digital - sursă de 

activități multimedia 

interactive de învățare 

Online /2 ore 

17.00-19.00 

23.11.2021 Utilizarea pachetului de 

aplicații Gsuite for Education 

în predarea online – grupa 2 

Creare de teste pentru evaluare 

online, utilizând instrumente 

digitale Google. Evaluare 

finală 

Online /3 ore 

13.00-16.00 

24.11.2021 Noi abordări ale 

curriculumului pentru 

învățământul primar – grupa 1 

 Managementul clasei Online/2 ore 

17.00-19.00 

24.11.2021 Noi abordări ale 

curriculumului pentru 

învățământul preșcolar – grupa 

1 

Organizarea activităților de 

învățare în educația timpurie. 

Planul de învățământ pentru 

educația timpurie. Strategii de 

evaluare pentru identificarea 

nivelului individual de 

dezvoltare al preșcolarului 

Online /4 ore 

17.00-21.00 

 

24.11.2021 Utilizarea pachetului de 

aplicații Gsuite for Education 

în predarea online – grupa 1 

Utilizarea Microsoft 

Teams/Office 365, integrată în 

pachetul GSuite for Education. 

Creare de teste pentru evaluare 

online, utilizând instrumente 

digitale Google 

Online /4 ore 

16.00-20.00 

 

24.11.2021 Program de perfecționare a 

metodiștilor I.S.J. 

Cadrul legal de desfăşurare a 

inspecţiilor şcolare Inspecția de 

Online /2 ore 

17.00-19.00 



 

 

specialitate – scop, obiective, 

tipuri, etape 

 

25.11.2021 Noi abordări ale 

curriculumului pentru 

învățământul primar – grupa 1 

Evaluarea – demers continuu, 

integrat în procesul de predare 

și învățare 

Online/2 ore 

18.00-20.00 

25.11.2021 Noi abordări ale 

curriculumului pentru 

învățământul preșcolar – grupa 

1 

Demersuri de proiectare în 

învățământul 

preșcolar.  Documente școlare 

și instrumente de lucru utilizate 

în unitățile de educație 

timpurie 

Online/6 ore 

15.00-21.00 

25.11.2021 Utilizarea pachetului de 

aplicații Gsuite for Education 

în predarea online – grupa 1 

Creare de teste pentru evaluare 

online, utilizând instrumente 

digitale Google. Evaluare 

finală 

Online /3 ore 

13.00-16.00 

26.11.2021 Noi abordări ale 

curriculumului pentru 

învățământul primar – grupa 1 

Evaluare finală Online /2 ore 

17.00-19.00 

 

26.11.2021 Noi abordări ale 

curriculumului pentru 

învățământul preșcolar – grupa 

1 

Evaluare finală Online/2 ore 

15.00-17.00 

26.11.2021 Program de perfecționare a 

metodiștilor I.S.J. 

Aspecte ale inspecției școlare 

corelate cu organizarea 

procesului de predare-învățare-

evaluare în situația generată de 

Pandemia de COVID-19. 

Sistemul de competențe al 

profesiei didactice. Strategii de 

consiliere a cadrelor didactice 

privind dezvoltarea 

profesională/evoluție în carieră 

Online /4 ore 

15.00-19.00 

 

27.11.2021 Program de perfecționare a 

metodiștilor I.S.J. 

Aspecte ale inspecției școlare 

corelate cu organizarea 

procesului de predare-învățare-

evaluare în situația generată de 

Pandemia de COVID-19. 

Sistemul de competențe al 

profesiei didactice. Strategii de 

consiliere a cadrelor didactice 

privind dezvoltarea 

profesională/evoluție în carieră 

Online/4 ore 

9.00-13.00 
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