
 

 

 

Cursuri/activități online în derulare în perioada 16 mai -  22 mai 2022 

 

Data Denumire program de formare/ 
Activități de formare 

Tematică sesiune Locație/nr. ore 
interval orar 

16.05.2022 Abilitarea cadrelor didactice 
pentru programul A doua șansă 
– grupa 1 

Proiectare și curriculum – 
programul A doua șansă 

Online/4 ore 
16.00-20.00 

17.05.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

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 
18.00-20.00 

17.05.2022 Resurse educaționale digitale: 
realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Platforme/ instrumente 
interactive și colaborative 

Online/2 ore 
16.00-18.00 

18.05.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

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 
17.00-19.00 

19.05.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

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 
17.00-19.00 

20.05.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

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 
16.00-19.00 

20.05.2022 Abilitarea cadrelor didactice 
pentru programul A doua șansă 
– grupa 1 

Proiectare și curriculum – 
programul A doua șansă 

Online/3 ore 
16.00-19.00 

20.05.2022 Resurse educaționale digitale: 
realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Integrarea resurselor în alte 
platforme educaționale/ de 
elearning. Evaluarea tehnică a 
resurselor 

Online/2 ore 
16.00-18.00 

 

21.05.2022 Resurse educaționale digitale: 
realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Integrarea resurselor în alte 
platforme educaționale/ de 
elearning. Evaluarea tehnică a 

Online/3 ore 
9.00-12.00 

 



 

 

resurselor. Oportunitatea și 
relevanța integrării RED în 
activități de predare, învățare și 
evaluare 

22.05.2022 Resurse educaționale digitale: 
realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Proiectarea pedagogică a 
situațiilor educative care 
utilizează RED. 
Oportunitatea și relevanța 
integrării RED în activități de 
predare, învățare și evaluare 

Online/5 ore 
9.00-11.00 
11.10-13.10 
13.30-14.30 
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