
 

 

 

Cursuri/activități online în derulare în perioada 23 mai -  29 mai 2022 

 

Data Denumire program de formare/ 
Activități de formare 

Tematică sesiune Locație/nr. ore 
interval orar 

23.05.2022 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/4 ore 
14.00-18.00 

24.05.2022 Abilitarea cadrelor didactice 
pentru programul A doua șansă 
– grupa 1 

Strategii didactice pentru 
dezvoltarea competențelor de 
bază la elevii/tinerii cu 
dificultăți de învățare 

Online/4 ore 
16.00-20.00 

24.05.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Stiluri de parenting și 
implicațiile acestora asupra 
comportamentului elevului și 
implicării părinților în procesul 
educațional 

Online/3 ore 
17.00-20.00 

25.05.2022 Abilitarea cadrelor didactice 
pentru programul A doua șansă 
– grupa 1 

Strategii didactice pentru 
dezvoltarea competențelor de 
bază la elevii/tinerii cu 
dificultăți de învățare 

Online/3,5 ore 
16.00-19.30 

25.05.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Stiluri de parenting și 
implicațiile acestora asupra 
comportamentului elevului și 
implicării părinților în procesul 
educațional 

Online/3 ore 
17.00-20.00 

26.05.2022 Abilitarea cadrelor didactice 
pentru programul A doua șansă 
– grupa 1 

Interdisciplinaritate TIC Online/3 ore 
17.00-20.00 

26.05.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Stiluri de parenting și 
implicațiile acestora asupra 
comportamentului elevului și 
implicării părinților în procesul 
educațional 

Online/2 ore 
15.00-17.00 

26.05.2022 Curs de perfecționare pentru 
bibliotecari 

Planificarea şi organizarea 
activităţii din bibliotecă 

Online/2 ore 
14.00-16.00 

 
26.05.2022 Resurse educaționale digitale: 

realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Proiectarea pedagogică a 
situațiilor educative care 
utilizează RED 

Online/3 ore 
16.30-18.30 
18.40-19.40 

 



 

 

27.05.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Stiluri de parenting și 
implicațiile acestora asupra 
comportamentului elevului și 
implicării părinților în procesul 
educațional 

Online/3 ore 
17.00-20.00 

 
 

27.05.2022 Curs de perfecționare pentru 
bibliotecari 

Planificarea şi organizarea 
activităţii din bibliotecă 

Online/3 ore 
14.00-17.00 

27.05.2022 Abilitarea cadrelor didactice 
pentru programul A doua șansă 
– grupa 1 

Interdisciplinaritate TIC Online/3 ore 
17.00-20.00 

28.05.2022 Abilitarea cadrelor didactice 
pentru programul A doua șansă 
– grupa 1 

Interdisciplinaritate TIC Online/3,5 ore 
9-12.30 

28.05.2022 Resurse educaționale digitale: 
realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Proiectarea pedagogică a 
situațiilor educative care 
utilizează RED 

Online/4 ore 
8.00-12.00 

28.05.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 1 

Cadrul conceptual al noului 
Curriculum național. 
Implicațiile noului Curriculum 
național centrat pe competențe 
asupra managementului de 
curriculum de la nivelul școlii 
 

Online/6 ore 
9.00-11.00 
11.10-13.10 
13.30-15.30 

28.05.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 2 

Cadrul conceptual al noului 
Curriculum național. 
Implicațiile noului Curriculum 
național centrat pe competențe 
asupra managementului de 
curriculum de la nivelul școlii 
 

Online/6 ore 
9.00-11.00 
11.10-13.10 
13.30-15.30 

28.05.2022 Programul de pregătire a 
cadrelor didactice pentru 
examenul național de acordare 
a definitivării în învățământ – 
grupa 1 

Teoria și metodologia 
curriculumului național 
integrat 

Online/3 ore 
9.00-11.00 
14.00-15.00 

28.05.2022 Programul de pregătire pentru 
concursul național de ocupare 
a posturilor vacante – grupa 1 

Teoria și metodologia 
curriculumului național 
integrat 

Online/3 ore 
11.30-13.30 
15.00-16.00 

29.05.2022 Resurse educaționale digitale: 
realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Proiectarea pedagogică a 
situațiilor educative care 
utilizează RED 

Online/3 ore 
8.00-11.00 

29.05.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 1 

Implicațiile noului Curriculum 
național centrat pe competențe 
asupra managementului de 
curriculum de la nivelul școlii 

Online/3 ore 
9.00-10.00 
10.10-12.10 



 

 

29.05.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 2 

Implicațiile noului Curriculum 
național centrat pe competențe 
asupra managementului de 
curriculum de la nivelul școlii 

Online/3 ore 
9.00-10.00 
10.10-12.10 
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Compartiment Programe/ Proiecte 
Prof. metodist Șerban Laura 


