PROGRAME DE FORMARE
ACREDITATE DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI,
FURNIZOR CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA
ANUL ȘCOLAR 2022-2023
1. Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)
O.M.E. nr. 3631/27/04/2022, 40 ore/10 CPT
2. Școala și familia în formarea personalității elevilor
O.M.E. nr. 3737/27.04.2021, 40 ore/10 CPT
3. Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală
O.M.E. nr. 3737/27.04.2021, 60 ore/15 CPT
4. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar/
O.M.E.C. nr. 4925/10.08.2020, 40 ore/10 CPT
5. Managementul comunicării și relații publice
O.M.E.C. nr 4414/28.05.2020, 40 ore/10 CPT
6. Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional
O.M.E.C. nr. 4414/28.05.2020, 40 ore/10 CPT
7. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă
O.M.E.N. nr. 4482 /15.07.2019, 40 ore/10 CPT

Director,
Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte
Prof. metodist Cristina-Sinduța Cherciu
Prof. metodist Ileana Gălățescu

Denumire program formare
”Profesorul creator de lecții în spațiul virtual (Teleprofesor)”
Nr.
crt.

Criteriu

Detalii

1.

Ordinul de
acreditare

O.M.E. nr. 3631/27.04.2022
Casa Corpului Didactic Tulcea

2.

Perioada de
acreditare

4 ani

3.

Grup ţintă

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

4.

Nr. credite (CPT)

10

5.

Nr. ore de formare

40

6.

Locul de desfășurare

Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/

7.

Tip formare

Online (sincron/asincronc în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr.
4224/06.07.2022)

8.

Competenţe vizate

Identificarea particularităților învățării online, a punctelor tari și slabe ale acesteia și
a modelului care se potrivește cel mai bine cu o situație dată (cu un anumit curs) și a
standardelor care definesc un curs online de calitate;
Integrarea resurselor educaționale deschise în procesul didactic, pentru a susține
contexte de învățare relevante pentru elevi
Identificarea dimensiunii și a implicațiilor didactice specifice activităților online de
învățare

9.

Titlurile modulelor /
temelor, nr ore
asociate

Număr total de ore alocate,
din care:

Nr.
Denumirea modulului/ temei
crt.

Teorie/Curs

Aplicații și
teme offline

1.

Organizarea activităților de învățare în
mediul online

5 ore sincron

4,5 ore
asincron

2.

Resurse educaționale deschise (RED)

7 ore sincron

6,5
asincron

3.

Organizarea online a învățării: implicații
în plan didactic

8 ore sincron

7 ore asincron

4.

Finalizare și transmitere portofolii pentru
dezvoltare profesională continuă

-

2 ore asincron

ore

TOTAL

40 ore

Fiecare cursant va elabora portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, în
format electronic, în acord O.M.E. nr. 4224/6.07.2022, Metodologia-cadru privind
asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale
transferabile, care va fi evaluat în cadrul comisiei de evaluare finală întrunită online
sincron după finalizarea activităților de formare.
prof. univ. dr. Fartușnic Ciprian, conf. univ. dr. Petre Raluca-Brândușa, informatician
Ivan Alexandra Mara, psiholog Gunesch Daniela-Laura, expert educațional
Constandache Liviu, prof. Petre Monica

10.

Evaluare finală

11.

Formatori

12.

Cost program

320 lei

13.

Responsabil program

Prof. metodist Cristina-Sinduța CHERCIU

Email:
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Denumire program formare
”Școala și familia în formarea personalității elevilor”
Nr.
crt.
1.

Criteriu

Detalii

2.

Ordinul de
O.M.E. nr. 3737/27.04.2021
acreditare
Furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea
Perioada de acreditare 3 ani

3.
4.

Grup ţintă
Nr. credite (CPT)

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
10

5.
6.
7.

Nr. ore de formare
Locul de desfășurare
Tip formare

40
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/
Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr. 4224/06.07.2022)

8.

Competenţe vizate

Aplicarea instrumentelor şi tehnicilor specifice de modelare a trăsăturilor de caracter
ale elevilor, pe baza cunoașterii componentelor personalităţii umane;
Dezvoltare competențelor de utilizare a unor strategii eficiente de intervenţie pentru
construirea-cultivarea trăsăturilor fundamentale de caracter la elevi şi formarea unui
bun caracter;
Formarea/dezvoltarea competențelor de elaborare și implementare optimă a
strategiilor şi practicilor educaționale în vederea stimulării inteligenţei emoţionale
pentru prevenirea și gestionarea situațiilor problemă în grupul clasei și combaterea
bullying-ului în școală;
Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de consiliere a părinților pentru
îmbunătățirea cunoașterii personalității copiilor și gestionarea comportamentelor
problematice.

9.

Titlurile modulelor /
temelor, nr ore
asociate

Nr.
crt.

Denumirea modulului/ temei

1.

Locul caracterului în structura
personalităţii umane
Trăsături fundamentale de caracter

2.
3.
4.
5.

Inteligenţa emoţională și gestionarea
conflictelor/agresiunilor de tip bullying;
Parteneriatul școală - familie în educarea
caracterului;
Finalizare și transmitere portofolii pentru
dezvoltare profesională continuă

Număr total de ore alocate,
din care:
Teorie/Curs Aplicații și
teme offline
5 ore sincron 4,5 ore asincron
5 ore sincron

4,5 ore asincron

5 ore sincron

4,5 ore asincron

5 ore sincron

4,5 ore asincron

-

2 ore asincron

TOTAL
40 ore
Fiecare cursant va elabora portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, în
format electronic, în acord O.M.E. nr. 4224/06.07.2022, Metodologia-cadru privind
asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale
transferabile, care va fi evaluat în cadrul comisiei de evaluare finală întrunită online
sincron după finalizarea activităților de formare.

10.

Evaluare finală

11.

Formatori

12.

Cost program

prof. dr. Bălan Nicoleta-Iulia, prof. Batiste Jenica, prof. Sanda Mădălina, prof.
Cherciu Cristina-Sinduța
320 lei

13.

Responsabil program

Prof. metodist Ileana GĂLĂȚESCU

Email:
ileana.galatescu@ccdtulcea.ro

Denumire program formare
”Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală”
Nr.
crt.
1.

Criteriu

Detalii

4.

Ordinul de
O.M.E. nr. 3737/27.04.2021
acreditare
Furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea
Perioada de acreditare 4 ani
Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul
Grup ţintă
preuniversitar
15
Nr. credite (CPT)

5.

Nr. ore de formare

60

6.

Locul de desfășurare

Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/

7.

Tip formare

Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr. 4224/06.07.2022)

2.
3.

Dezvoltarea abilităților de tehnoredactare avansată de documente în procesorul de
text Word;
Dezvoltarea abilităților de operare avansată în aplicația de calcul tabelar Excel;
Dezvoltarea abilităților de creare a prezentărilor profesionale de tip PowerPoint;

8.

Competenţe vizate

9.

Titlurile modulelor /
temelor, nr ore asociate

Nr.
crt.

Număr total de ore alocate,
din care:

Denumirea modulului/ temei

1.

Utilizare procesorului de texte Word

10 ore sincron

Aplicații și
teme offline
9 ore asincron

2.

Calculul tabelar Excel

10 ore sincron

9 ore asincron

3.

Realizarea prezentărilor profesionale

10 ore sincron

9 ore asincron

4.

Finalizare și transmitere portofolii pentru
dezvoltare profesională continuă

-

3 ore asincron

Teorie/Curs

TOTAL

60 ore

10.

Evaluare finală

Fiecare cursant va elabora portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, în
format electronic, în acord O.M.E. nr. 4224/06.07.2022, Metodologia-cadru privind
asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale
transferabile, care va fi evaluat în cadrul comisiei de evaluare finală întrunită online
sincron după finalizarea activităților de formare.

11.

Formatori

prof. Şerban Eugen, prof. Spătaru Mihaela, informatician Ivan Alexandra-Mara

12.

Cost program

400 lei

13.

Responsabil program

Prof. Laura ȘERBAN

Email:
laura.serban@ccdtulcea.ro

Denumire program formare
”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”
Nr.
crt.
1.

Criteriu

Detalii
O.M.E.C. nr. 4925/10.08.2020
Furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea
4 ani

3.

Ordinul de
acreditare
Perioada de
acreditare
Grup ţintă

4.

Nr. credite (CPT)

10

5.
6.

Nr. ore de formare
Locul de desfășurare

40
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/

2.

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

7.

Tip formare

Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr. 4224/06.07.2022)

8.

Competenţe vizate

Deprinderea abilităţilor de a aplica strategii de lucru eficiente, pentru dezvoltarea unor
practici incluzive adaptate nevoilor specifice clasei/ şcolii;
Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice vizând problematica incluziunii elevilor
cu cerinţe educative speciale, favorizând schimbarea/îmbunătăţirea/pozitivarea
atitudinii profesionale a acestora în raport cu această categorie de elevi;
Dezvoltarea competenţelor de implementare optimă a strategiilor şi instrumentelor de
combatere a fenomenului de discriminare în şcoală şi de asigurare a accesului egal la
educaţie tuturor copiilor;
Dezvoltarea gândirii critice privitor la propria poziție față grupurile vulnerabile din
mediul școlar.

9.

Titlurile modulelor /
temelor, nr ore
asociate

Număr total de ore alocate,
din care:
Aplicații și
Teorie/Curs
teme offline
6,5 ore sincron 5 ore asincron

Nr.
crt.

Denumirea modulului/ temei

1.

Educaţia incluzivă

2.

5,5 ore sincron

4 ore asincron

3.

Integrarea copiilor cu CES în şcoala
românească
Şcoala fără discriminare

4,5 ore sincron

3 ore asincron

4

Reprezentări sociale și media

5,5 ore sincron

4 ore asincron

5.

Finalizare și transmitere portofolii pentru
dezvoltare profesională continuă

-

2 ore asincron

TOTAL

40 ore

10.

Evaluare finală

Fiecare cursant va elabora portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, în
format electronic, în acord O.M.E. nr. 4224/06.07.2022, Metodologia-cadru privind
asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale
transferabile, care va fi evaluat în cadrul comisiei de evaluare finală întrunită online
sincron după finalizarea activităților de formare.

11.

Formatori

12.

Cost program

conf. univ. dr. Petre Raluca-Brîndușa, prof. Popișcă Lucica, prof. Bumbac CarmenGabriela, psiholog Ilie Cătălina-Aurelia, prof. Cherciu Cristina-Sinduța, prof. Stoica
Gabriel
320 lei

13.

Responsabil program

Prof. metodist Cristina-Sinduța CHERCIU

Email:
cristina.cherciu@ccdtulcea.ro

Denumire program formare
”Managementul comunicării și relații publice”
Nr.
crt.
1.

Criteriu

Detalii

2.

Ordinul de
O.M.E.C. nr. 4414/28.05.2020
acreditare
Casa Corpului Didactic Tulcea
Perioada de acreditare 4 ani

3.

Grup ţintă

Personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere,
îndrumare și control din învățământul preuniversitar

4.

Nr. credite (CPT)

10

5.
6.

Nr. ore de formare
Locul de desfășurare

40
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/

7.

Tip formare

Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr. 4224/06.07.2022)

8.

Competenţe vizate

Dezvoltarea abilităților de a identifica problemele de comunicare și de a realiza
diagnostice comunicaționale în organizațiile școlare;
Dezvoltarea abilității de a cultiva o cultură organizațională incluzivă și centrată pe
asumarea responsabilităților de către fiecare actor instituțional în parte;
Dezvoltarea competențelor de comunicare și inter-relaționare și de rezolvare de
probleme în organizație;
Dezvoltarea competențelor de negociere cu partenerii strategici și de mediere a
situațiilor de comunicare complexe;

9.

Titlurile modulelor /
temelor, nr ore
asociate

Nr.
crt.

Denumirea modulului/ temei

1.

Relații publice și comunicare strategică

2.

Cultură organizațională și diagnoză
comunicațională;
Grupul și echipa

5,5 ore sincron

4 ore asincron

5,5 ore sincron

4 ore asincron

Comunicare și negociere
Finalizare și transmitere portofolii pentru
dezvoltare profesională continuă

5,5 ore sincron
-

4 ore asincron
2 ore asincron

3.
4.
5.

TOTAL
10.

Evaluare finală

11.

Formatori

Număr total de ore alocate,
din care:
Teorie/Curs
Aplicații și
teme offline
5,5 ore sincron 4 ore asincron

40 ore

Fiecare cursant va elabora portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, în
format electronic, în acord O.M.E. nr. 4224/06.07.2022, Metodologia-cadru privind
asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale
transferabile, care va fi evaluat în cadrul comisiei de evaluare finală întrunită online
sincron după finalizarea activităților de formare.
conf. univ. dr. Petre Raluca-Brândușa, prof. Peciu Marinela, psiholog Gunesch
Laura, prof. dr. Nicoară Vasile, prof. Șirinianu Lucreția, prof. Cosmeanu Luminița,
prof. Nicolae Irinela

12.

Cost program

320 lei

13.

Responsabil program

Prof. Nela MITREA

Email:
nela.mitrea@ccdtulcea.ro

Denumire program formare
”Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional”
Nr.
crt.
1.

Criteriu

Detalii

3.

Ordinul de
acreditare
Perioada de
acreditare
Grup ţintă

4.

Nr. credite (CPT)

Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar
10

5.
6.

Nr. ore de formare
Locul de desfășurare

40
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/

7.

Tip formare

Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr. 4224/06.07.2022)

8.

Competenţe vizate

Dezvoltarea abilităților de creare a paginilor Web;
Dezvoltarea abilităților de utilizare a limbajului HTML;
Dezvoltarea abilităților de administrare a paginilor Web;
Dezvoltarea abilităților de realizare și administrare a unei platforme e-learning Moodle.

9.

Titlurile modulelor /
temelor, nr ore
asociate

2.

O.M.E.C. nr. 4414/28.05.2020
Furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea
4 ani

Nr.
crt.

Număr total de ore alocate,
din care:
Denumirea modulului/ temei

1.

Introducere în WordPress

3,5 ore sincron

Aplicații și
teme offline
3 ore asincron

2.

Utilizarea limbajului HTML

3,5 ore sincron

3 ore asincron

3.

Utilizarea WordPress

6 ore sincron

4 ore asincron

4.

Utilizarea platformei Moodle

7 ore sincron

7 ore asincron

5.

Finalizare și transmitere portofolii pentru
dezvoltare profesională continuă

-

3 ore asincron

Teorie/Curs

TOTAL
10.

Evaluare finală

40 ore

Fiecare cursant va elabora portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, în
format electronic, în acord O.M.E. nr. 4224/06.07.2022, Metodologia-cadru privind
asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale
transferabile, care va fi evaluat în cadrul comisiei de evaluare finală întrunită online
sincron după finalizarea activităților de formare..

11.

Formatori

prof. Şerban Eugen, prof. Spătaru Mihaela, informatician Ivan Alexandra-Mara

12.

Cost program

320 lei

13.

Responsabil program

Prof. Laura ȘERBAN

Email:
laura.serban@ccdtulcea.ro

Denumire program formare
”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”
Nr.
crt.
1.

Criteriu

Detalii
O.M.E.N. Nr. 4482 /15.07.2019
Furnizor Casa Corpului Didactic Tulcea
4 ani

3.

Ordinul de
acreditare
Perioada de
acreditare
Grup ţintă

4.

Nr. credite (CPT)

10

5.
6.

Nr. ore de formare
Locul de desfășurare

40
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/

7.

Tip formare

Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr. 4224/06.07.2022)

8.

Competenţe vizate

Competențe de aplicare a metodologiei ADȘ, a ghidurilor, planurilor cadru și a
programelor pe discipline ADȘ;
Competențe de proiectare, predare- învățare-evaluare a conținuturilor învățării, cu
respectarea metodologiei și a programelor pe discipline ADȘ;
Competențe de proiectare și desfășurare a activităților utilizând strategii interactive, care
promovează un învățământ incluziv;
Competențe de utilizare a instrumentelor TIC la disciplinele din programul ADȘ și
abordarea interdisciplinară a conținuturilor învățării;

2.

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

9.

Titlurile modulelor /
temelor, nr. ore
asociate

Număr total de ore alocate, din
care:
Nr.
crt.

1.
2.
3.

4.
5.

Denumirea modulului/ temei
Teorie/Curs

Aplicații și teme
offline

Programul A doua șansă abordări
metodologice și legislative;
Proiectare și curriculum;

4 ore sincron

3,5 ore asincron

8 ore sincron

5,5 ore asincron

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

4 ore sincron

3,5 ore asincron

6 ore sincron

3,5 ore asincron

Finalizare și transmitere portofolii pentru
dezvoltare profesională continuă

-

2 ore asincron

TOTAL

40 ore

10.

Evaluare finală

Fiecare cursant va elabora portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, în format
electronic, în acord O.M.E. nr. 4224/06.07.2022, Metodologia-cadru privind
asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale
transferabile, care va fi evaluat în cadrul comisiei de evaluare finală întrunită online
sincron după finalizarea activităților de formare.

11.

Formatori

conf. univ. dr. Petre Raluca, prof. Ranciu Mioara, prof. Suciu Maria, prof. Bumbac
Carmen-Gabriela, prof. Cherciu Cristina-Sinduța, informatician Ivan Alexandra-Mara

12.

Cost program

320 lei

13.

Responsabil program

Prof. Nela MITREA

Email:
nela.mitrea@ccdtulcea.ro

