
 

 

 

Cursuri/activități online în derulare în perioada 06 iunie -  12 iunie 2022 

 

Data Denumire program de formare/ 
Activități de formare 

Tematică sesiune Locație/nr. ore 
interval orar 

06.06.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Comunicare: elemente, bariere, 
instrumente și stiluri de 
comunicare 

Online/2 ore 
18.00-20.00 

06.06.2022 Resurse educaționale digitale: 
realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Alte perspective în utilizarea 
tehnologiilor digitale pentru 
educație. Aspecte legislative în 
utilizarea noilor tehnologii 

Online/3 ore 
16.00-19.00 

06.06.2022 Curs de perfecționare pentru 
bibliotecari 

Parteneriatul școlar în 
bibliotecă 

Online/3 ore 
14.00-17.00 

07.06.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Comunicare: elemente, bariere, 
instrumente și stiluri de 
comunicare 

Online/3 ore 
17.00-20.00 

07.06.2022 Resurse educaționale digitale: 
realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Norme și principii de utilizare 
în siguranță a mediilor virtuale 
și resurselor educaționale în 
format digital 

Online/3 ore 
16.00-18.00 
18.10-19.10 

08.06.2022 Resurse educaționale digitale: 
realizare, utilizare, evaluare. 
Formare nivel II – grupa 1 

Aspecte legislative în utilizarea 
noilor tehnologii. Norme și 
principii de utilizare în 
siguranță a mediilor virtuale și 
resurselor educaționale în 
format digital 

Online/3 ore 
16.00-19.00 

08.06.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Comunicare: elemente, bariere, 
instrumente și stiluri de 
comunicare 

Online/3 ore 
17.00-20.00 

08.06.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 1 

Coordonarea procesului de 
elaborare a strategiei 
curriculare a școlii 

Online/2 ore 
17.00-19.00 

 

08.06.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 2 

Coordonarea procesului de 
elaborare a strategiei 
curriculare a școlii 

Online/2 ore 
17.00-19.00 

09.06.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Comunicare: elemente, bariere, 
instrumente și stiluri de 
comunicare 

Online/3 ore 
17.00-20.00 

 
 



 

 

09.06.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 1 

Organizarea procesului de 
implementare a curriculumului 
la nivelul școlii 

Online/2 ore 
17.00-19.00 

09.06.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 2 

Organizarea procesului de 
implementare a curriculumului 
la nivelul școlii 

Online/2 ore 
17.00-19.00 

10.06.2022 Profesor și părinte azi – grupa 
3 

Comunicare: elemente, bariere, 
instrumente și stiluri de 
comunicare 

Online/2 ore 
16.00-18.00 

11.06.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 1 

Organizarea procesului de 
implementare a curriculumului 
la nivelul școlii 

Online/2 ore 
10.00-12.00 

 

11.06.2022 Managementul implementării 
eficiente a curriculumul 
național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2 – 
grupa 2 

Organizarea procesului de 
implementare a curriculumului 
la nivelul școlii 

Online/2 ore 
10.00-12.00 
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