
 

 

 

Cursuri/activități online în derulare în perioada 07 februarie-13 februarie 2022 

 

Data Denumire program de formare/ 

Activități de formare 

Tematică sesiune Locație/nr. ore 

interval orar 

07.02.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 

1 

Stiluri de parenting și 

implicațiile acestora asupra 

comportamentului elevului și 

implicării părinților în procesul 

educațional 

Online/4 ore 

16.00-20.00 

07.02.2022 Etică și integritate – grupa 1 Strategii și mijloace de 

comunicare în prevenirea 

corupției 

Online/3 ore 

17.00-20.00 

08.02.2022 Abilitarea personalului 

didactic și didactic auxiliar în 

realizarea unui site educațional 

– grupa 1 

Utilizarea platformei Moodle 

 

Online/2 ore 

17.00-19.00 

08.02.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 

2 

Stiluri de parenting și 

implicațiile acestora asupra 

comportamentului elevului și 

implicării părinților în procesul 

educațional 

Online/4 ore 

16.00-20.00 

09.02.2022 Etică și integritate – grupa 1 Strategii și mijloace de 

comunicare în prevenirea 

corupției. Codul de etică 

Online/3 ore 

17.00-20.00 

09.02.2022 Abilitarea personalului 

didactic și didactic auxiliar în 

realizarea unui site educațional 

– grupa 1 

Utilizarea platformei Moodle 

 

Online/3 ore 

17.00-20.00 

09.02.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 

1 

Situații familiale atipice; 

părinți divorțați, părinte singur, 

părinți adoptive, bunici sau 

tutori legali 

Online/3 ore 

17.00-20.00 

 

10.02.2022 Utilizarea avansată a 

instrumentelor TIC în școală – 

grupa 1 

Realizarea prezentărilor 

profesionale 

Online/2 ore 

18.00-20.00 

 

10.02.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 

2 

Situații familiale atipice; 

părinți divorțați, părinte singur, 

părinți adoptive, bunici sau 

tutori legali 

Online/3 ore 

17.00-20.00 

 

11.02.2022 Etică și integritate – grupa 1 Codul de etică. Etică și 

deontologie profesională 

Online/3 ore 

17.00-20.00 

11.02.2022 Utilizarea avansată a 

instrumentelor TIC în școală – 

grupa 1 

Realizarea prezentărilor 

profesionale 

Online/2 ore 

18.00-20.00 

 



 

 

11.02.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 

1 

Situații familiale atipice; 

părinți divorțați, părinte singur, 

părinți adoptive, bunici sau 

tutori legali 

Online/3 ore 

17.00-20.00 

 

12.02.2022 Abilitarea personalului 

didactic și didactic auxiliar în 

realizarea unui site educațional 

– grupa 1 

Utilizarea platformei Moodle 

 

Online/3 ore 

9.00-12.00 

12.02.2022 Utilizarea avansată a 

instrumentelor TIC în școală – 

grupa 1 

Realizarea prezentărilor 

profesionale 

Online/3 ore 

13.30-16.30 

 

12.02.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 

2 

Situații familiale atipice; 

părinți divorțați, părinte singur, 

părinți adoptive, bunici sau 

tutori legali 

Online/3 ore 

09.00-12.00 

 

12.02.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 

1 

Situații familiale atipice; 

părinți divorțați, părinte singur, 

părinți adoptive, bunici sau 

tutori legali 

Online/3 ore 

12.00-15.00 

 

13.02.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 

2 

Situații familiale atipice; 

părinți divorțați, părinte singur, 

părinți adoptive, bunici sau 

tutori legali 

Online/3 ore 

12.00-15.00 
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