
 

 

 

Cursuri/activități online în derulare în perioada 24-30 ianuarie 2022 

 

Data Denumire program de formare/ 
Activități de formare 

Tematică sesiune Locație/nr. ore 
interval orar 

24.01.2022 Abilitarea personalului 
didactic și didactic auxiliar în 
realizarea unui site educațional 
– grupa 1 

Utilizarea WordPress Online/2 ore 
17.00-19.00 

25.01.2022 Abilitarea personalului 
didactic și didactic auxiliar în 
realizarea unui site educațional 
– grupa 1 

Utilizarea WordPress Online/2 ore 
17.00-19.00 

25.01.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 
1 

Copii cu nevoi speciale: 
principalele tulburări de 
învățare sau de comportament, 
provocări și abordări ale 
relațiilor cu părinții copiilor cu 
nevoi speciale educaționale 

Online4 ore 
16.00-20.00 

26.01.2022 Abilitarea personalului 
didactic și didactic auxiliar în 
realizarea unui site educațional 
– grupa 1 

Utilizarea platformei Moodle Online/2 ore 
17.00-19.00 

26.01.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 
1 

Copii cu nevoi speciale: 
principalele tulburări de 
învățare sau de comportament, 
provocări și abordări ale 
relațiilor cu părinții copiilor cu 
nevoi speciale educaționale 

Online/4 ore 
16.00-20.00 

27.01.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 
1 

Copii cu nevoi speciale: 
principalele tulburări de 
învățare sau de comportament, 
provocări și abordări ale 
relațiilor cu părinții copiilor cu 
nevoi speciale educaționale 

Online/2 ore 
16.00-18.00 

27.01.2022 Utilizarea avansată a 
instrumentelor TIC în școală – 
grupa 1 

Calculul tabelar Excel Online/2 ore 
18.00-20.00  

 
28.01.2022 Utilizarea avansată a 

instrumentelor TIC în școală – 
grupa 1 

Realizarea prezentărilor 
profesionale 

Online/4 ore 
16.00-20.00 

 
28.01.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 

1 
Copii cu nevoi speciale: 
principalele tulburări de 
învățare sau de comportament, 
provocări și abordări ale 

Online/1 oră 
15.00-16.00 

 



 

 

relațiilor cu părinții copiilor cu 
nevoi speciale educaționale 

28.01.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 
2 

Copii cu nevoi speciale: 
principalele tulburări de 
învățare sau de comportament, 
provocări și abordări ale 
relațiilor cu părinții copiilor cu 
nevoi speciale educaționale 

Online/3 ore 
17.00-20.00  

 

29.01.2022 Abilitarea personalului 
didactic și didactic auxiliar în 
realizarea unui site educațional 
– grupa 1 

Utilizarea plaformei Moodle Online/4 ore 
9.00-13.00 

 

29.01.2022 Utilizarea avansată a 
instrumentelor TIC în școală – 
grupa 1 

Realizarea prezentărilor 
profesionale 

Online/8 ore 
9.00-11.00  
11.30-17.30 

29.01.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 
2 

Copii cu nevoi speciale: 
principalele tulburări de 
învățare sau de comportament, 
provocări și abordări ale 
relațiilor cu părinții copiilor cu 
nevoi speciale educaționale 

Online/4 ore 
14.00-18.00 

 

30.01.2022 Profesor și părinte AZI – grupa 
2 

Copii cu nevoi speciale: 
principalele tulburări de 
învățare sau de comportament, 
provocări și abordări ale 
relațiilor cu părinții copiilor cu 
nevoi speciale educaționale 

Online/6 ore 
9.00-12.00 
14.00-17.00 

30.01.2022 Școala și familia în formarea 
personalității elevilor – grupa 1 

Parteneriatul școală – familie 
în educarea caracterului 

Online/6 ore 
9.00-11.00  
11.30-15.30 
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Gabriela NICHIFOR 

 

 

Compartiment Programe/ Proiecte 
Prof. metodist Șerban Laura 


