
 

 

 

Cursuri/activități online în derulare în perioada 30 mai -  05 iunie 2022 

 

Data Denumire program de formare/ 
Activități de formare 

Tematică sesiune Locație/nr. ore 
interval orar 

30.05.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Situații familiale atipice; 
părinți divorțați, părinte singur, 
părinți adoptive, bunici sau 
tutori legali 

Online/3 ore 
17.00-20.00 

30.05.2022 Curs de perfecționare pentru 
bibliotecari 

Planificarea şi organizarea 
activităţii din bibliotecă 

Online/3 ore 
14.00-17.00 

30.05.2022 Programul de pregătire pentru 
concursul național de ocupare 
a posturilor vacante – grupa 1 

Elemente de evaluare 
educațională 

Online/4 ore 
17.00-21.00 

 
 

31.05.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Situații familiale atipice; 
părinți divorțați, părinte singur, 
părinți adoptive, bunici sau 
tutori legali 

Online/3 ore 
15.00-18.00 

31.05.2022 Curs de perfecționare pentru 
bibliotecari 

Cunoașterea și promovarea 
produselor/serviciilor şi a 
noilor tehnologii de informare 
din bibliotecă 

Online/2 ore 
14.00-16.00 

01.06.2022 Curs de perfecționare pentru 
bibliotecari 

Cunoașterea și promovarea 
produselor/serviciilor şi a 
noilor tehnologii de informare 
din bibliotecă 

Online/3 ore 
14.00-17.00 

02.06.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Situații familiale atipice; 
părinți divorțați, părinte singur, 
părinți adoptive, bunici sau 
tutori legali 

Online/4 ore 
17.00-21.00 

02.06.2022 Resurse educaționale digitale: 
realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Interacțiuni și design vizual 
pentru susținerea învățării 

Online/2 ore 
17.00-19.00 

 
02.06.2022 Curs de perfecționare pentru 

bibliotecari 
Cunoașterea și promovarea 
produselor/serviciilor şi a 
noilor tehnologii de informare 
din bibliotecă 

Online/3 ore 
14.00-17.00 

02.06.2022 Programul de pregătire a 
cadrelor didactice pentru 
examenul național de acordare 
a definitivării în învățământ – 
grupa 1 

Elemente de evaluare 
educațională 

Online/4 ore 
17.00-21.00 

 
 

03.06.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Situații familiale atipice; 
părinți divorțați, părinte singur, 

Online/3 ore 
16.00-19.00 



 

 

părinți adoptive, bunici sau 
tutori legali 

03.06.2022 Curs de perfecționare pentru 
bibliotecari 

Parteneriatul şcolar în 
bibliotecă 

Online/3 ore 
14.00-17.00 

04.06.2022 Resurse educaționale digitale: 
realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Interacțiuni și design vizual 
pentru susținerea învățării. Alte 
perspective în utilizarea 
tehnologiilor digitale pentru 
educație 

Online/5 ore 
9.00-11.00 
14.00-17.00 

 

04.06.2022 Programul de pregătire a 
cadrelor didactice pentru 
examenul național de acordare 
a definitivării în învățământ – 
grupa 1 

Integrarea resurselor digitale în 
practici educaționale deschise. 
Rolul strategiilor didactice în 
eficientizarea procesului de 
predare-învățare-evaluare 

Online/7 ore 
9.00-11.00 
11.30-13.30 
14.00-17.00 

04.06.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 1 

Roluri manageriale esențiale 
pentru un management de 
curriculum eficient 

Online/7 ore 
9.00-11.00 
11.10-12.10 
12.30-16.30 

04.06.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 2 

Roluri manageriale esențiale 
pentru un management de 
curriculum eficient 

Online/7 ore 
9.00-11.00 
11.10-12.10 
12.30-16.30 

05.06.2022 Programul de pregătire pentru 
concursul național de ocupare 
a posturilor vacante – grupa 1 

Integrarea resurselor digitale în 
practici educaționale deschise. 
Rolul strategiilor didactice în 
eficientizarea procesului de 
predare-învățare-evaluare 

Online/7 ore 
9.00-11.00 
11.30-13.30 
14.00-17.00 

05.06.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 1 

Coordonarea procesului de 
elaborare a strategiei 
curriculare a școlii 
 

Online/4 ore 
9.00-11.00 
11.30-13.30 

05.06.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 2 

Coordonarea procesului de 
elaborare a strategiei 
curriculare a școlii 
 

Online/4 ore 
9.00-11.00 
11.30-13.30 

 

Director, 

Gabriela NICHIFOR 

 

Compartiment Programe/ Proiecte 
Prof. metodist Șerban Laura 


