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ARGUMENT 

 

Formarea continuă este o necesitate cu un caracter permanent pentru toate cadrele 

didactice, indiferent de ciclul de învăţământ în care activează (preşcolar, primar, gimnazial, 

liceal) sau vechimea în sistemul de învăţământ.  

Obiectivul major al Ministerului Educaţiei și Cercetării este asigurarea accesului egal la 

o educaţie de calitate pentru toţi copiii şi tinerii din România, motiv pentru care se impune cu 

necesitate profesionalizarea carierei didactice şi asigurarea unui parcurs didactic coerent tuturor 

cadrelor didactice. 

Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sălaj pentru anul 

şcolar 2020 - 2021 a fost proiectată în scopul asigurării premiselor de calitate, oportunitate şi 

fiabilitate ale programelor de formare continuă. 

Oferta de programe de formare a fost elaborată pe baza diagnozei mediului intern/extern 

şi a nevoilor educaţionale şi de formare continuă a cadrelor didactice din judeţul Sălaj. Diagnoza 

nevoilor educaţionale şi de formare ale personalului din unităţile de învăţământ s-a realizat 

pornind de la analiza nevoilor de formare continuă pentru anul școlar 2020 - 2021, care are la 

bază 2360 de chestionare aplicate cadrelor didactice din 111 unități de învățământ din județ. 

Această analiză a fost corelată cu direcţiile strategice ale Ministerului Educaţiei și Cercetării, 

precum şi cu rapoartele/recomandările inspecţiilor şcolare efectuate de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Sălaj și cu rezultatele obținute de cadrele didactice din județ la examene și concursuri 

naționale. 

Programele din Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sălaj 

urmăresc să faciliteze dezvoltarea competenţelor generale şi specifice ale cadrelor didactice în 

funcţie de nevoile individuale şi cele ale organizaţiilor din care provin şi, în aceeaşi măsură, 

acestea favorizează schimbarea mentalităţii educatorului, componentă indispensabilă în 

realizarea reală a reformei învăţământului.  

Cele 47 de programe de formare continuă acoperă o sferă tematică diversă, de la 

probleme legate de predarea + învățare în clase online, management educaţional, la noile 

educaţii, didactica disciplinei, comunicare şi relaţionare, educaţie remedială etc. Conținuturile au 

fost adaptate noilor realități digitale, astfel încât beneficiarii să dobândească competențe 

utilizabile în activitățile de e-learning, Casa Corpului Didactic Sălaj adaptându-și astfel oferta de 

formare atât noilor realități, cât și nevoii de formare clar exprimate de beneficiari. 

 

 

 

 

Director CCD Sălaj,                                                                     Profesori metodişti ai CCD Sălaj, 

 

Prof. BANCEA Gheorghe                              Prof. Bulgărean Sanda 

 Prof. Galvacsy Laura Rolena 

 Prof. Matei Bianca 
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PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE 

 

PROGRAMUL NR. 1 

Management educaţional şi dezvoltare în carieră 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Management educaţional şi dezvoltare în carieră, acreditat prin OMEN 

nr. 4586/09.08.2017, 30 CPT 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate, 

descriere succintă)  

Programul de formare „Management educațional și dezvoltare în 

carieră” se propune în contextul politicilor educaţionale ale 

Ministerului Educației Naționale privind descentralizarea sistemului de 

învăţământ, în vederea adaptării la cerinţele de calitate şi de eficienţă 

pentru actul educaţional. Calitatea educaţiei oferită de şcoală depinde 

tot mai mult de calitatea leadershipului din organizaţia şcolară, 

directorul fiind considerat promotorul procesului de inovare şi 

schimbare. Din această cauză, o formare eficientă este o condiţie 

prealabilă importantă pentru a asigura dezvoltarea capacităţii unităţilor 

şcolare de a realiza transformări profunde ale propriului mod de 

funcţionare şi de organizare, pentru a se adapta condiţiilor concrete în 

care operează. Managerul este unul dintre factorii-cheie ai introducerii 

oricăror schimbări educaționale. Fără manageri competenți, pregătiți, 

capabili să decidă rapid și eficient în cele mai variate condiții, reforma 

educațională va eșua. În contextul activității manageriale, definită ca 

arta de a face ca lucrurile să se realizeze în organizații prin intermediul 

celorlalți, managerul este cel care procură, alocă și utilizează resurse 

fizice și umane pentru a atinge scopuri. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

120 ore/grupă  

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Dezvoltarea inteligenței emoționale și sociale 

C2. Dezvoltarea competențelor manageriale și administrative specifice       

       directorului de școală 

C3. Dezvoltarea competențelor de proiectare strategică și de dezvoltare 

cu ajutorul proiectelor 

C4. Dezvoltarea comunicării manageriale 

C5. Determinarea potenţialelor căi de evoluţie profesională 

C6. Utilizarea metodelor și strategiilor adecvate pentru asigurarea 

internă a calității 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

Modulul I: Managementul instituțiilor de învățământ - 23 ore 

Modul II: Managementul resurselor în unitățile de învățământ - 23 ore 
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TEMATICE Modul III: Elaborarea și managementul proiectelor educaționale -18 

ore 

Modul IV: Managementul comunicării educaționale - 18 ore 

Modul V: Consilierea carierei adulților - 17 ore 

Modul VI: Managementul și asigurarea calității în educație - 17 ore 

Evaluare finală: 4 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021 1  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. dr. Bulgărean Gheorghe Vasile, Matematică, doctorat, certificat 

de formator 

Prof. Bulgărean Sanda, Geografie, masterat, certificat de formator 

Prof. Forț Corina Emilia, Istorie, masterat, certificat de formator 

Prof. dr. Gîrdan Melania Maria, Psihologie, doctorat, certificat de 

formator 

Prof. Gregorovici Corina, Limba și literatura română, licență, certificat 

de formator  

Prof. Mureşan Alexandru, Informatică aplicată și programare, masterat, 

certificat de formator  

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 cursanți (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

28800 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

4 
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 PROGRAMUL NR. 2 

Elaborarea şi implementarea unui Curriculum la decizia şcolii 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Elaborarea şi implementarea unui Curriculum la decizia şcolii, 

acreditat prin OMEN nr. 5670/18.12.2017, 20 CPT 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Ideea elaborării unui curriculum la nivelul şcolii a apărut în perioada 

anilor ’70 şi porneşte de la premisa că cele trei mari procese ale 

reformei curriculare - conceperea, implementarea şi evaluarea - sunt 

realizate de unul şi acelaşi grup, de oameni din interiorul unei unităţi de 

învăţământ. 

Elaborarea unui curriculum la decizia şcolii este, în mod evident, o 

sarcină solicitantă şi consumatoare de timp pentru cei implicaţi, dar şi o 

oportunitate de revizuire a ofertei şcolii şi poate, deci, contribui la 

procesele de planificare strategică ale şcolii. De asemenea, poate avea şi 

un efect pozitiv asupra creşterii capacităţii profesionale a tuturor 

cadrelor didactice implicate în respectiva activitate. Argumentele în 

favoarea necesităţii derulării unui astfel de curs sunt  următoarele: 

 nu există un suport teoretic riguros structurat care să orienteze 

elaborarea unui asemenea curriculum în şcoli, iar cursul vine să 

suplinească această carenţă, oferind instrumentele corespunzătoare 

pentru elaborarea unui curriculum la decizia școlii; 

 profesorii înţeleg cel mai bine posibilităţile şi interesele de învăţare 

ale propriilor elevi, astfel că ei pot lua cele mai bune decizii cu privire 

la cel mai potrivit curriculum pentru elevii din şcolile în care predau; 

 luarea deciziilor privind un curriculum reprezintă un proces continuu 

şi dinamic, astfel că luarea lor la nivelul şcolii permite perfecţionarea 

progresivă a curriculei, în funcţie de condiţiile nou create; 

 un curriculum la decizia şcolii favorizează participarea democratică a 

profesorilor, elevilor şi a comunităţii la luarea deciziilor privind 

conţinutul educaţiei şcolare, ceea ce sporeşte gradul de implicare al 

tuturor şi determină o creştere calitativă a educaţiei şcolare; 

 sporeşte satisfacţia profesională a personalului didactic şi determină o 

mai susţinută participare la activitatea de implementare a noului 

curriculum; creşte coeziunea şi se dezvoltă comunicarea profesională. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

80 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Definirea conceptelor: curriculum, experienţă de învăţare şi formare 

C2. Cunoaşterea principalelor tipuri de curriculum 
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C3. Definirea conceptului de curriculum integrat şi explicitarea 

nivelelor integrării curriculare 

C4. Identificarea etapelor de elaborare a curriculum-ului la decizia 

şcolii 

C5. Însuşirea tehnicilor de implementare a unui curriculum la decizia 

şcolii 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modul I: Curriculum-ul - categorie centrală a educaţiei contemporane. 

Perspective de definire a curriculum-ului - 20 ore 

Modul II: Produsele curriculare - 20 ore 

Modul III: Curriculumul la decizia școlii - proiectare curriculară - 20 

ore 

Modul IV: Managementul curriculum-ului la decizia şcolii - 20 ore 

Evaluare: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 2 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Forţ Corina Emilia, Istorie, masterat, certificat de formator 

Prof. Gregorovici Corina, Limba și literatura română, licență, certificat 

de formator 

Prof. Pop Maria, Fizică, masterat, certificat de formator 

Prof. dr. Tuduce Ioana, Limba și literatura română, doctorat, certificat 

de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 cursanţi (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

19200 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

4 
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PROGRAMUL NR. 3 

Strategii eficiente de evaluare 

 

I. CRITERII CURRICULARE  

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Strategii eficiente de evaluare, acreditat prin OMEN nr.  

5670/18.12.2017, 25 CPT 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Acest program de formare a pornit de la o realitate incontestabilă 

referitoare la faptul că evaluarea este un act absolut necesar în procesul 

conducerii unei activităţi şi în luarea deciziilor, ea furnizând informaţii 

necesare reglării şi ameliorării activităţii didactice, prin adoptarea 

măsurilor corespunzătoare situaţiilor de instruire. Prin activităţile 

educative, evaluarea este menită să realizeze cunoaşterea şi aprecierea 

schimbărilor produse de elevi în toate planurile personalităţii lor 

(intelectual, afectiv, psihomotor, al capacităţilor creative etc.). Esenţa 

acţiunii de evaluare este de a cunoaşte efectele activităţii desfăşurate în 

vederea perfecţionării procesului în etapele următoare. Nevoia acestui 

program de formare este susţinută de noile programe şi noile manuale 

care cer o altă abordare a învăţării, accentul mutându-se de pe 

conţinuturi pe competenţe, de pe reproducere de cunoştinţe, pe operarea 

acestora. S-a modificat în ultimul timp, inevitabil, şi abordarea evaluării 

în sensul unei deplasări de la evaluarea produsului înspre evaluarea 

procesului.  Acest program de formare îşi propune să dezvolte un model 

de evaluare cu potenţial specific pentru dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice, pornind de la studiul funcţiilor pe care evaluarea 

practicată până în prezent le îndeplineşte şi de la constatarea că 

modalităţile de apreciere existente în sistemul românesc de învăţământ 

vizează îndeosebi realizarea raportărilor, fiind mai puţin orientate spre 

îmbunătăţire.  

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

102 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C 1. Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor 

normative pe baza analizei Curriculumului Naţional şi a metodologiilor 

specifice; 

C 2. Cunoaşterea principalelor metode de evaluare şi adecvarea la 

scopul şi obiectivele acestora; 

C 3. Proiectarea eficientă a unui instrument de evaluare; 

C 4. Raportarea adecvată a rezultatelor evaluării; 

C 5. Conştientizarea efectelor deciziilor de evaluare şi asumarea 

responsabilităţilor pivind necesitatea transparenţei decizionale; 
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domeniului pentru care sunt destinate;  

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Componentele Curriculumului Naţional. Relaţia dintre 

curriculum şi evaluare. Conceptele fundamentale ale evaluării 

educaţionale. Scopul evaluării educaţionale. Standarde şi criterii de 

acordare a notelor 

Modulul II: Metode de evaluare a rezultatelor şcolare: metode 

tradiţionale şi metode complementare. Relaţia dintre metoda şi 

instrumentul de evaluare; adecvarea la scopul şi obiectivele evaluării. 

Teste pedagogice/teste docimologice: delimitări şi tipologie 

Modulul III: Proiectarea testului docimologic. Definiţia itemului din 

perspectiva evaluării moderne. Tipologia itemilor 

Modulul IV: Matricea de specificaţie şi rolul acesteia în proiectarea 

instrumentelor de evaluare. Calităţile testului docimologic 

Modulul V: Elemente de deontologie în procesul de evaluare 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021 2 

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Bulgărean Sanda, Geografie, masterat, certificat de formator  

Prof. Forţ Corina-Emilia, Istorie, masterat, certificat de formator  

Prof. Gregorovici Corina, Limba și literatura română, licență, certificat 

de formator  

Prof. dr. Kovacs Irina Elisabeta, Biologie, doctorat, certificat de 

formator   

Prof. Mureşan Alexandru, Informatică aplicată și programare, masterat, 

certificat de formator   

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 de cursanţi (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

24480 RON 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

4 RON 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAMUL NR. 4 

Integrarea copiilor cu cerințe educaționale special (CES) în învățământul de masă 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Integrarea copiilor cu cerințe educaționale special (CES) în 

învățământul de masă, acreditat prin OMEN nr. 4763/30.05.2019, 20 

CPT 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar  

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

În vederea accesului la educație a tuturor elevilor și nevoii cunoașterii 

particularităților acestora, este absolut necesară  însușirea unor 

informații și formarea unor competențe didactice și pedagogice care să 

asigurea integrarea cu succes în învățământ a copiilor cu CES. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

82 ore/grupă  

 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C.1. Cunoașterea specificului elevilor cu CES și cunoașterea 

specificului diferitelor categorii de dizabilități (particularități fizice, 

psihice, sociale, legislative) 

C.2. Însuşirea unor competenţe necesare integrării copiilor cu CES în 

învățământul de masă;  

C.3. Adaptarea curriculară specifică nevoilor elevilor cu CES 

(adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare, a metodelor și 

mijloacelor de învățământ, precum și întocmirea și implementarea 

planurilor de servicii individualizate și a planurilor de intervenție 

personalizată ) 

C.4. Dobândirea competenţelor specifice de management 

comportamental și managementul clasei în care sunt integrați copiii cu 

CES;  

C.5. Formarea unor competenţe de comunicare şi relaţionare a cadrelor 

didactice cu elevii cu CES  și cu părinții acestora.  

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Abordări conceptuale privind copiii cu CES și integrarea 

acestora în învățământul de masă -16 ore; 

Modulul II: Aspecte legislative privind integrarea în învățământul de 

masă a copiilor cu CES - 16 ore; 

Modulul III: Dizabilități legate de învățare - 16 ore; 

Modului IV: Adaptarea procesului didactic în cazul elevilor cu CES 

(modalități de predare - învățare - evaluare, modalități de întocmire a 

documentelor specific: PIP, PSI, planificare, fișe etc.) -16 ore; 

Modul V: Modalități eficiente de comunicare, relaționare și de 

management al clasei în care sunt integrați copiii cu CES - 16 ore. 

Evaluare: 2 ore  
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021 2  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Dragoș Anca Corina, Psihologie, licență, certificat de formator 

Prof. dr. Gârdan Melania Maria, Psihologie, doctorat, certificat de 

formator 

Prof. Mesaros Adina Emilia, Psihologie, licență, certificat de formator 

Prof. Pașcalău Ancuța Daniela, Asistență socială, licență, certificat de 

formator  

Prof. Szabό Erika Ảgnes, Psihopedagogie specială, licență, certificat de 

formator 

COORDONATORUL  

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 cursanți (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

19680 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ccdsalaj@ccdsj.ro


 

 

 
13 

CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAMUL NR. 5 

Cultura emoțională în cariera didactică 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Cultura emoțională în cariera didactică, acreditat prin OMEN nr. 

4482/15.07.2019, 15 CPT 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar  

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Cultura emoţională a cadrelor didactice reprezintă un concept relativ 

nou în psihopedagogia modernă, „determinând frontierele unui nou 

domeniu de intersecţie a psihoafectivităţii cu centrele de interes ale 

ştiinţelor educaţiei. În spaţiul şcolar, și nu doar, asigurarea și 

menţinerea echilibrului emoţional presupune existenţa unui anumit 

nivel afectiv-aptitudinal  de competenţă emoţională, atât a cadrului 

didactic, cât şi a elevului. Astfel, devine foarte importantă educaţia 

emoţională a profesorului, în vederea dezvoltării competenţei 

corespunzătoare, care să asigure succesul, reuşita academică şi socială 

a elevului. Dezvoltarea culturii emoţionale a cadrului didactic trebuie 

să reprezinte o prioritate în formarea acestuia, deoarece are rolul de a 

activa şi de a stimula componentele funcţionalităţii culturii profesionale 

în ansamblu. Formarea culturii emoţionale asigură exprimarea 

potenţialului afectiv şi intelectual, atât în plan calitativ, cât şi în plan 

cantitativ şi constituie un factor decisiv în realizarea procesului 

didactic, având totodată repercursiuni şi asupra dezvoltării personale a 

cadrului didactic. Pentru formarea culturii emoţionale este nevoie de o 

analiză a relaţiei cu sine şi cu cei din jur, de o transformare interioară 

care se poate realiza în timp, cu ajutorul dezvoltării personale. Este 

important să ştim că aceste competenţe emoţionale se învaţă în timp şi 

se dezvoltă de-a lungul vieţii, deoarece sunt aptitudini dobândite şi nu 

moştenite genetic. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

60 ore/grupă  

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C.1. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu ceilalți 

C.2. Dezvoltarea abilităților personale și sociale 

C.3. Dezvoltarea abilităților şi a atitudinilor lucrului în echipă 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modul I:  Cultura emoțională-predictor al succesului profesional al 

cadrelor didactice - 19 ore 

Modul II:  Tehnici și strategii de dezvoltare a abilităților de 

autocunoaștere și intercunoaștere - 19 ore 

Modul III:  Managementul relațiilor interpersonale - 19 ore 

Evaluare finală: 3 ore 

mailto:ccdsalaj@ccdsj.ro
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021 2  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Susținerea de către fiecare cursant, în şedinţă publică, a unei teme din 

portofoliul întocmit. 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Bulgărean Sanda, Geografie, masterat, certificat de formator 

Prof. Gregorovici Corina, Limba și literatura română, licență, certificat 

de formator  

Prof. Gudea Mioara, Religie ortodoxă - Asistență socială, masterat, 

certificat de formator   

Prof. Stîna Paula Lucia Mihaela, Consiliere școlară și asistență 

psihopedagogică, masterat, certificat de formator   

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 cursanți (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

14400 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

4 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAME DE FORMARE ALE ALTOR INSTITUȚII, ACREDITATE DE MEC ȘI 

DERULATE PRIN CCD 

 

PROGRAMUL Nr. 6 

 Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei de elevi 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei de elevi, 

acreditat prin O.M.E.N. Nr. 4414/28.05.2020, 24 CPT 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Programul de formare „Strategii de management si practici incluzive la 

nivelul clasei de elevi’’ îşi propune formarea continuă a cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar în vederea asigurării unei 

bune comunicări strategice intra şi interinstituţionale pentru generarea 

progresului educaţional. 

Programul de formare va dezvolta capacitatea sistemului de educatie si 

formare de a oferi oportunitati de perfecționare în carieră pentru 

personalul didactic contribuind, de asemenea, la mentinerea unui nivel 

ridicat de calificare a resurselor umane din educatie si formare 

profesionala, in concordanta cu cerintele pietei muncii.  

Programul de  formare a cadrelor didactice din sistemul de învăţământ 

preuniversitar va facilita  adaptarea  acestora la provocările legate de 

societatea cunoaşterii, de schimbările rapide ale învăţământului 

românesc integrat în contextul învăţământului european prin 

promovarea unor forme și practici incluzive la nivelul clasei de elevi. 

 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

98 ore/grupă  

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C.1. Competenţe de comunicare şi relaţionare 

C.2. Competenţe psiho-sociale 

C.3. Competenţe de management al carierei 

C.4. Competenţe tehnice şi tehnologice 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modului 1: Managementul clasei în context incluziv - 24 (+1 evaluare) 

Modulul 2: Metode şi tehnici de comunicare eficienţă - 24 (+1 

evaluare) 

Modulul 3: Managementul conflictelor în școală - 12 (+1 evaluare) 

Modulul 4: Integrare socială prin valorizarea proiectelor şi a 

parteneriatelor - 18 (+1 evaluare) 

Modulul 5: Promovarea egalității de șanse în educație - 12 (+1 

evaluare) 

mailto:ccdsalaj@ccdsj.ro
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

Evaluare finală: 4 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021 2  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Susţinerea în şedinţă publică a unui  proiect/temă/lucrare din 

portofoliul realizat individual, pe parcursul activităților de formare.  

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Ardelean Adriana Flavia, Limba română, doctorat, certificat de 

formator 

Prof. Galvasky Laura, Geografie, masterat, certificat de formator  

Prof. Gregorovici Bumbaş Corina, Limba română, masterat, certificat 

de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 cursanți (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

23520 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

4 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAMUL NR. 7 

Managementul comunicării în mediul didactic 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Managementul comunicării în mediul didactic, acreditat prin O.M.E.N. 

3712/23.04.2019, 25 CPT 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Programul de formare îşi propune formarea continuă a cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar în vederea asigurării unei 

bune comunicări strategice intra şi interinstituţionale pentru generarea 

progresului educaţional. 

Așa cum prevede Strategia educației și formării profesionale din 

România pentru perioada 2016-2020, formarea profesională continuă 

propune o abordare coerentă care să conducă la dezvoltarea unui sistem 

de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant 

pentru cerințele pieței muncii.  

Conform acestei strategii, formarea profesională continuă reprezintă o 

componentă majoră a politicilor în domeniul învățării pe tot parcursul 

vieții, la nivel național și european, având ca obiectiv general creșterea 

competitivității și sprijinirea dezvoltării societății bazate pe cunoaștere. 

 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

101 ore/grupă  

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C.1. Competenţe de comunicare şi relaţionare 

C.2. Competenţe de organizare şi planificare 

C.3. Competenţe psiho-sociale 

C.4. Competenţe tehnice şi tehnologice 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul 1:  Psihopedagogia comunicarii 24 (+1 evaluare) 

Modulul 2: Managementul clasei de elevi  24 (+1 evaluare) 

Modulul 3: Comunicarea asertivă şi inteligenţa emoţională 21 (+1 

evaluare) 

Modulul 4: Eficientizarea comunicării în sistemul educaţional 24 (+1 

evaluare) 

Evaluare finală 4 oră 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 2 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Susţinerea în şedinţă publică a unui  proiect/temă/lucrare din 

portofoliul realizat individual, pe parcursul activităților de formare. 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Ardelean Adriana Flavia, Limba română, doctorat, certificat de 

formator 

Prof. Galvacsy Laura, Geografie, masterat, certificat de formator 

Prof. Gregorovici Bumbaş Corina, Limba română, masterat, certificat 

de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 cursanți (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

24240 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

4 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAMUL NR. 8 

Ora de Net - Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

TITLUL 

PROGRAMULUI  

Ora de Net - Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului, 

Acreditat prin OMEC 3189/07.02.2020, 15 CPT 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învățământul preuniversitar (personal didactic de 

predare și personal didactic auxiliar; învățământ preșcolar, primar, 

gimnazial și liceu) 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Studiile naționale și cele internaționale referitoare la protecția 

copiilor în mediul on-line relevă faptul că mulți dintre elevii noștri 

sau părinții acestora nu știu să interacționeze în mod util, creativ și 

sigur cu mediul on line. Utilizarea dispozitivelor mobile, a rețelelor 

sociale, a unor aplicațiile virtuale pot aduce provocări permanente 

atât copiilor cât și părinților acestora. De cele mai multe ori aceștia se 

expun unor pericole cum sunt hărțuirea în mediul on-line, furtul de 

date personale și a imaginii, ademenire, criminalitate informatică ori 

dependență de internet. 

În acest context, la nivel național de către Organizația Salvați copiii 

din România, în baza Protocolului de colaborare Nr. 9780 din 

03.08.2017 cu Ministerul Educației Naționale a implementat 

Programului Național Ora de net, un program european unic care a 

promovat utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un 

mod creativ, util şi sigur.  

Programul de formare propus, se adresează personalului didactic din 

învățământul preuniversitar și vizează formarea și dezvoltarea 

competenței digitale, respectiv a deprinderilor de folosire utilă, sigură 

și creativă a internetului și a tehnologiilor smart (NTIC) în activitatea 

didactică, precum și în ansamblul procesului instructiv-educativ. 

 

Vezi raport de cercetare: 

http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/raport_cercetare_safer_internet_

2015_web.pdf 

 
DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

60 ore 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

Competența digitală 

C.1. Competenţe de identificare a potenţialelor riscuri online 

C.2. Competențe de comunicare şi colaborare online 

C.3.Competențe de informare şi gestionare a conţinutului online 

mailto:ccdsalaj@ccdsj.ro
http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/raport_cercetare_safer_internet_2015_web.pdf
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

C.4. Competențe privind metodologia instruirii digitale în educație. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Intervenție Instituțională Și Parteneriatul Școală-Familie  

Modulul II: Siguranta Online Cyberbullying (Hărțuirea Cibernetică) 

Modulul III: Cetățenie Digitală Și Educație Media  

Modulul IV: Resurse media in procesul educational 
CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2018   TRIM. II - 2019 1 

TRIM. I - 2019 1  TRIM. III - 2019  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Evaluare la finalul fiecărui modul, evaluare de parcurs, portofoliu și 

chestionar online, chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de 

curs 

2. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Morar Monica, profesor Consilier şcolar, masterat, certificat de 

formator 

Prof. Stîna Paula Lucia Mihaela, profesor Consilir școlar, masterat, 

certificat de formator   

 

COORDONATOR 

PROGRAM CCD 

SĂLAJ 

Profesor metodist - Matei Bianca 

3. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 cursanți (2 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

14400 

COSTUL 

ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE 

PENTRU FIECARE 

PARTICIPANT   

4 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 
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tel: 0260 661396; fax: 372873614 
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PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PROPUSE SPRE AVIZARE 

ÎN URMA IDENTIFICĂRII NEVOILOR DE FORMARE DIN JUDEŢ ȘI LA 

SOLICITAREA MEC 

 

PROGRAMUL NR. 9 

Pregătirea debutanților în vederea susţinerii examenului național de  

definitivare în învățământ 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Pregătirea debutanților în vederea susţinerii examenului național de  

definitivare în învățământ 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Cadre didactice din Judeţul Sălaj care vor susţine examenul de 

Definitivare în învăţământul preuniversitar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Pregătirea profesorilor care se pregătesc în vederea susţinerii 

examenului de definitivat în domeniul metodicii şi psihopedagogiei este 

o activitate complexă, care necesită o îndrumare atentă din partea unor 

specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei. Familiarizarea cadrelor 

didactice debutante cu instrumente de predare si evaluare, de analiza si 

de interpretare a rezultatelor activităţii la clasă presupune o pregătire 

didactică temeinică şi bine structurată. Optimizarea abilităților 

profesorilor debutanți pentru realizarea unui proces de predare și 

evaluare obiectiv se consolidează în timp şi fiecare etapă a perfecţionării 

lor necesită o instruire continuă şi aprofundată. Însuşirea unor cunoştinţe 

metodico-didactice ale procesului de predare/învăţare/evaluare continuă 

pe tot parcursul vieţii. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Analizarea programelor şcolare în vederea aplicării personalizate a 

acestora în procesul didactic  

C2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei 

care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a 

personalităţii acestuia.  

C3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru 

evaluarea competenţelor specifice procesului instructive-educativ 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modul I: Definirea termenilor specifici procesului instructiv-educativ - 

6 ore 

Modul II: Etapele proiectării didactice - 6 ore  

Modul III: Strategii moderne/tradiţionale de predare/învăţare/evaluare 

- 6 ore 

Evaluare: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 
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TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021 3  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. dr. Opre Mihaela, Pedagogie - Limba și literatura română, 

doctorat, certificat de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program gratuit, finanţat din bugetul CCD Sălaj 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

90 de cursanţi (3 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

9000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 
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PROGRAMUL NR. 10 

Pregătirea cadrelor didactice suplinitoare în vederea participării la susținerea  

concursului național de ocupare a posturilor vacante 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Pregătirea cadrelor didactice suplinitoare în vederea participării la 

susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Cadre didactice din Judeţul Sălaj care urmează să susţină examenul de 

Titularizare în învăţământul preuniversitar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Pregătirea profesorilor care se pregătesc în vederea susţinerii 

examenului naţional de titularizare în domeniul metodicii şi 

psihopedagogiei este o activitate complexă, care necesită o îndrumare 

atentă din partea unor specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei. 

Familiarizarea cadrelor didactice cu instrumente de predare si evaluare, 

de analiză şi de interpretare a rezultatelor activităţii la clasă presupune o 

pregătire didactică temeinică şi bine structurată. Optimizarea abilitatilor 

cadrelor didactice pentru realizarea unui proces de predare si evaluare 

obiectiv se consolidează în timp şi fiecare etapă a perfecţionării lor 

necesită o instruire continuă şi aprofundată. Însuşirea unor cunoştinţe 

metodico-didactice ale procesului de predare/învăţare/evaluare continuă 

pe tot parcursul vieţii. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice. 

C2. Înţelegerea principiilor didacticii generale şi specifice, cunoşterea 

documentelor şcolare reglatoare. 

C3. Capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic trans-, 

inter- şi multidisciplinar. 

C4. Capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor 

dobândite de elevi. 

C5. Capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de 

vârstă şi individuale ale elevilor. 

C6. Capacitatea de a construi un climat educativ, interactiv, de 

cooperare stimulativ, de creştere a eficienţei rezultatelor activităţilor 

didactice. 

C7. Înţelegerea principiilor didacticii în specialitate 

C8. Proiectarea şi realizarea evaluării competenţelor dobândite de elevi 

în condiţiile asigurării calităţii actului educaţional; 

C9. Proiectarea şi realizarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

având la bază centrarea activităţii pe elev şi formarea competenţelor. 

PLANIFICAREA  Modulul I: Definirea termenilor specifici procesului instructiv-educativ 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 
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MODULELOR 

TEMATICE 

(curriculum naţional, planuri cadru, programe şcolare, C.D.Ş. etc.) - 6 

ore 

Modul II: Etapele proiectării didactice - 6 ore  

Modul III: Strategii moderne / tradiţionale de predare / învăţare / 

evaluare - 6 ore 

Evaluare: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 2 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. dr. Opre Mihaela, Pedagogie - Limba și literatura română, 

doctorat, certificat de formator 

COORDONATOR 

PROGRAM CCD 

SĂLAJ 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program gratuit, finanţat din bugetul CCD Sălaj 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 de cursanţi (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

6000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 
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PROGRAMUL NR. 11 

Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național 

de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a 

posturilor vacante 

 

I. CRITERII CURRICULARE  

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul 

examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a 

concursului național de ocupare a posturilor vacante 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Programul de formare are ca scop dezvoltarea competenţelor de 

evaluare a cadrelor didactice şi a unei expertize specifice pentru 

evaluarea lucrărilor scrise ale cadrelor didactice care participă la 

concursurile profesionale. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

1. Operarea cu sistemul conceptual specific teoriei și practicii 

curriculare și evaluative; 

2. Abordarea într-o viziune integrativă a procesului evaluativ cu 

celelalte componente ale procesului de învățare, respectiv predare-

învățare;  

3. Identificarea diferențelor dintre subiectivitate și subiectivism în 

evaluare;  

4. Demonstrarea unei bune înțelegeri și aplicare a normelor 

metodologice privind organizarea și desfășurarea examenelor 

/concursurilor din sistemul de învățământ preuniversitar;  

5. Elaborarea de instrumente/probe de evaluare care să îndeplinească 

criteriile de validitate, fidelitate şi specificitate în domeniul pentru care 

sunt destinate;  

6. Aplicarea riguroasă a sistemului conceptual asimilat în practica 

docimologică;  

7. Promovarea conținuturilor și principiilor specifice docimologiei 

privind organizarea și desfășurarea examenelor/concursurilor din 

sistemul de învățământ preuniversitar;  

8. Utilizarea adecvată a competențelor de comunicare în desfășurarea 

probelor de evaluare scrisă/orală. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

M1. Curriculum si evaluare în învăţământul preuniversitar - 4 ore 

M2. Evaluatorul între subiectivitate și obiectivitate - 5 ore 

M3. Elaborarea de instrumente/ probe de evaluare. Factori 

perturbatori în evaluarea lucrărilor scrise - 5 ore 
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M4. Specificul evaluării în situaţii educaţionale diverse: examenele şi 

concursurile naţionale pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar, prin intermediul aplicării de probe scrise, orale şi 

practice - 4 ore 

Evaluare: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 2 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Evaluarea continuă (observare, feedback)  

Evaluare finală (portofoliul cursantului) 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Bulgărean Sanda, Geografie, masterat, certificat de formator 

Prof. Câmpean Zamfira, Pedagogie, masterat, certificat de formator  

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program gratuit, finanţat din bugetul CCD Sălaj 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 de cursanţi (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

6000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 12 

Formarea cadrelor didactice care fac parte din Comisia de organizare și desfășurare a 

probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă 

 

I. CRITERII CURRICULARE  

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Formarea cadrelor didactice care fac parte din Comisia de organizare 

și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a 

inspecțiilor speciale la clasă 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Programul de formare are ca scop dezvoltarea competenţelor de 

organizare și desfășurare a concursurilor în profilul postului și a 

inspecțiilor speciale la clasă, conform prevederilor Anexei la 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației 

Naționale Nr. 5739/2016. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul 

evaluării probelor orale / practice în cadrul inspecţiilor de 

speciale la clasă pentru examenele de definitivat sau 

titularizare. 

C2. Competenţe de comunicare şi relaţionare 

C3. Competenţe de evaluare 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar referitor 

la organizarea şi desfăşurarea probelor practice / orale şi a 

inspecţiilor speciale la clasă - 4 ore 

Modulul II: Portofoliul profesional - conţinut, criterii de evaluare - 5 

ore 

Modulul III: Inspecţia speciale la clasă - criterii şi fişe de evaluare - 5 

ore 

Modulul IV: Probe orale / practice - criterii şi fişe de evaluare - 4 ore 

Evaluare: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 2 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Portofoliul cursantului 

II. RESURSE UMANE 
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FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Cernucan Lorena, Psihologie, masterat, certificat de formator  

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program gratuit, finanţat din bugetul CCD Sălaj 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 de cursanţi (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

6000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 13 

Metodistul ISJ - partener în procesul de îmbunătăţire a calităţii inspecţiei şcolare 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Metodistul ISJ - partener în procesul de îmbunătăţire a calităţii 

inspecţiei şcolare 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Cadre didactice din corpul de metodişti ai Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Sălaj  

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Acest program de formare continuă este necesar pentru a asigura 

îmbunătăţirea calităţii inspecţiei şcolare prin dezvoltarea competenţelor 

specifice, conform standardelor profesionale, pentru cadrele didactice cu 

statut de metodişti la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sălaj. 

De asemenea, schimbarea modului de abordare a inspecţiei şcolare, de 

la simpla evaluare prin calificative sau note la aprecierea competenţelor 

profesionale, îndumare, consiliere, impune formarea unui corp de 

metodişti, care să lucreze în conformitate cu principiile de bază ale 

inspecţiei şcolare, să respecte un cod de conduită şi să contribuie la 

formarea continuă a cadrelor didactice. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Dezvoltarea competenţelor specifice pentru cadrele didactice cu 

statut de metodişti la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, 

conform standardelor profesionale impuse de legislaţia în vigoare, în 

scopul îmbunătăţirii calitaţii inspecţiei şcolare. 

C2. Cunoaşterea tipurilor de inspecţii şcolare şi dezvoltatea abilităţilor 

de comunicare în formularea unor analize critice, credibile si eficiente. 

C3. Formarea deprinderilor de colectare a informaţiilor celor mai 

relevante şi prelucarea lor, în vederea unor aprecieri obiective şi 

sintetizarea lor în rapoarte clare. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Cunoaşterea  cadrului legal de desfăşurare a inspecţiilor 

şcolare pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor 

didactice - 6 ore 

Modulul II: Tipuri de inspecţie şcolară efectuate de profesorii metodişti. 

Codul de conduită al profesorilor metodişti. - 6 ore 

Modulul III: Utilizarea instrumentelor de lucru specifice pentru 

aprecierea competenţelor generale ale cadrelor didactice inspectate - 6 

ore 

Evaluare: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020 2  TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  
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MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Cernucan Lorena, Psihologie, masterat, certificat de formator  

  

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program gratuit, finanţat din bugetul CCD Sălaj 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 de cursanţi (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

6000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAMUL Nr. 14 

Învățare la distanță cu ajutorul Google CLASSROOM și Microsoft TEAMS 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Învățare la distanță cu ajutorul Google CLASSROOM și Microsoft 

TEAMS 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o 

accelerare puternică, utilizarea calculatorului în procesul de 

învățământ devine din ce în ce mai mult o necesitate. Utilizarea 

instrumentelor IT și a mediilor electronice promovate de TIC pot duce 

la o îmbunătățire complexă a procesului de învățare. Instrumentele 

digitale sunt acele instrumente ce contribuie, în mare măsură, la buna 

organizare și desfășurare a activității în școală și în afara ei. Din 

aceste considerente, este foarte importantă familiarizarea cadrelor 

didactice și a elevilor cu utilizarea acestor instrumente. Educația 

digitală ar trebui să îmbunătățească predarea, nu doar să prelungească 

metodele existente prin intermediul noilor tehnologii. Trebuie să 

explorăm diferitele moduri prin care aceste instrumente pot permite 

elevilor să-și împărtășească ideile și să le confrunte cu cele ale 

colegilor lor. Trebuie să ne stabilim obiectivul de a îmbunătăți 

experiența de învățare, de a crește motivația și de a oferi o experiență 

mai apropiată de modul în care elevii accesează informații și 

comunică între ei în lumea reală. 

Programul de formare propus vine în sprijinul învățării la distanță cu 

ajutorul instrumentelor digitale. Prin acest program, cursanții pot intra 

în posesia unor informații de valoare: cunoașterea unor platforme care 

facilitează învățarea la distanță, instrumente inovative, precum și 

modalități de utilizare și integrarea acestora în activitățile cu elevii. Se 

dorește elaborarea și desfășurarea unui program de învățare eficient cu 

exemple și explicații concrete. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

24 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Dezvoltarea competențelor cheie la cadre didactice. 

C2. Dezvoltarea competențelor specifice de învățare. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul 1: Implementarea G Suit for Education și ADMA în școala ta 

– 5 ore 

Modulul 2: Utilizare Google Classroom – 10 ore 

Modulul 3: Licențe Office360 în școala ta – 3 ore  

Modulul 4: Utilizare Microsoft Teams – 4 ore 

Evaluarea participanţilor - 2 ore 
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CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 

2021) 

TRIM. IV - 2020 13  TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021 2  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu, aplicație practică 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Deac Paula - Cristina, Matematică - Informatică, masterat, 

certificat de formator  

Prof. Domuța Gabriela, Limba engleză, masterat, certificat de 

formator 

Prof. Morar Florin, Matematică - Informatică, masterat, certificat de 

formator   

Prof. Revnic Gheorghe, Informatică - Fizică, masterat, certificat de 

formator  

Prof. Vasil Otilia - Maria, Matematică - Informatică, masterat, 

certificat de formator   

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

450 de cursanți (15 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

54000 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL Nr. 15 

Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice  

în mediul online 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI 

Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice  

în mediul online 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Cadre didactice din învățământul preuniversitar (care predau în limba 

maghiară) 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Buna organizare și desfășurare a activității didactice are nevoie de 

modalități variate de instrumente, ce sprijină permanent menținerea 

motivației elevilor pentru învățare. Mediul online dispune de o serie 

de instrumente/aplicații digitale ce contribuie la acest aspect. Din 

aceste considerente, este importantă familiarizarea cadrelor didactice 

cu utilizarea acestor instrumente/aplicații, care nu pot înlocui 

dascălul, cum nu pot înlocui nici educația sau învățarea propriu-zisă, 

dar pot îndeplini un rol complementar. Oferind o susținere bună, 

lumea digitală promovează educația experiențială, educația bazată pe 

proiecte, dezvoltă parteneriatul, colaborarea și cooperarea. 

Acest program de formare vine în sprijinul dascălilor în organizarea 

și desfășurarea activității de învățare cu ajutorul 

instrumentelor/aplicațiilor digitale. Prin acest program de formare 

continuă cursanții vor avea parte de: cunoașterea unor 

aplicații/softwere educaționale, instrumente inovative, precum 

modalități de utilizare și integrare a acestora în activitățile cu elevii. 

Se dorește elaborarea și desfășurarea unui program de învățare 

eficient cu exemple și explicații concrete. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Dezvoltarea competențelor cheie la cadre didactice. 

C2. Dezvoltarea competențelor specifice de învățare. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Activitatea didactică în mediul online - 4 ore 

Modulul II:  Instrumente/aplicații digitale (Padlet, Linoit, Quizlet, 

Mentimeter, Sutori) - 10 ore 

Modulul III: Modalități de integrare a aplicațiilor digitale în 

activitatea online  - 4 ore 

Evaluarea participanţilor - 2 ore 
CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 2021) 

TRIM. IV - 2020 2  TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE Chestionare, portofoliu - aplicație practică 
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EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Hari Tünde-Hajnalka, Geografia turismului/Psihologie, 

masterat, certificat de formator 

COORDONATOR 

PROGRAM CCD 

SĂLAJ 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 de cursanţi (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

6000 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 16 

Cum să fii cadru didactic de succes în on-line  

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Cum să fii cadru didactic de succes în on-line 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Cadre didactice din învățământul gimnazial 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  
Capacitatea de a te adapta la situații și cerințe noi, este și va fi o 

abilitate cheie. Faptul că suntem puși în situații și medii cu care nu 

suntem familiarizați și că trebuie să interacționăm cu elevii în moduri 

pe care nu le intuiam acum 10 ani, ar trebui văzut ca pe o oportunitate 

de învățare pentru cadrele didactice. Foarte mult din succesul învățării 

depinde de atitudinea și de comportamentul cadrelor didactice în 

timpul orelor de curs. Astfel, la competențele pe care fiecare cadru 

didactic le dezvoltă în relația cu elevii săi, trebuie să adăugăm, în 

situația actuală, și competențele de comunicare virtuală. Acest 

program de formare continuă, își propune să ofere idei, puncte de 

sprijin, mici „trucuri” menite a ajuta cadrele didactice să fie eficiente, 

credibile, asertive în mediul on-line și să-și motiveze elevii la 

activitățile de e-learning.  

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

24 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE   

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Ex.: Modulul 1/Generația digitală: caracteristici, așteptări, nevoi/5 ore 

        Modulul 2/Strategii și tehnici de comunicare on-line/10 ore 

        Modulul 3/Provocări, oportunități și riscurile online-ului/5 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 

2021) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 2 

TRIM. I - 2021 3  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Ex. Chestionare, portofoliu, aplicație practică 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Bancea Gheorghe, Istorie, masterat, certificat formator 

Prof. Galvacsy Laura-Rolena, Geografie, masterat, certificat formator 

Prof. Matei Bianca-Monica, Română-Franceză, masterat, certificat 

formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura  
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III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

150 cursanți (5 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

18000 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL Nr. 17 

Modalități alternative de evaluare a cunoștințelor elevilor, cu ajutorul instrumentelor TIC 

 
I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Modalități alternative de evaluare a cunoștințelor elevilor, cu 

ajutorul instrumentelor TIC 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Cadre didactice din învățământul preuniversitar (care predau în 

limba maghiară) 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Instrumentele digitale sunt acele intrumente ce contribuie în mare 

măsură la buna organizare și desfășurare a activității în școală și în 

afara ei. Din aceste considerente, este foarte importantă 

familiarizarea cadrelor didactice și a elevilor cu utilizarea acestor 

instrumente. Pe de altă parte, instrumentele digitale sunt considerate 

elemente-cheie ale educației bazate pe experiență, deoarece în 

activitatea didactică lumea digitală oferă o susținere bună, dar totuși 

este complementară. Într-adevăr, nu poate înlocui dascălul, cum nu 

poate înlocui nici educația sau învățarea propriu-zisă. 

Acest program de formare vine în sprijinul învățării cu ajutorul 

instrumentelor digitale. Prin acest program cursanții pot intra în 

posesia unor informații de valoare: cunoașterea unor 

aplicații/softwere educaționale, instrumente inovative, precum 

modalități de utilizare și integrare a acestora în activitățile cu elevii. 

Se dorește elaborarea și desfășurarea unui program de învățare 

eficient cu exemple și explicații concrete. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Dezvoltarea competențelor cheie la cadre didactice. 

C2. Dezvoltarea competențelor specifice de învățare. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Evaluarea didactică și funcțiile ei - 4 ore 

Modulul II: Instrumente/aplicații digitale (Google Forms, 

Redmenta, Socrative, Wordart) - 10 ore 

Modulul III: Evaluarea cunoștințelor în activitatea online  - 4 ore 

Evaluarea participanţilor - 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 

- 2021) 

TRIM. IV - 2020 2  TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu - aplicație practică 

II. RESURSE UMANE 
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FORMATORI 

IMPLICAŢI  

prof. Hari Tünde-Hajnalka, Geografia turismului/ Psihologie, 

masterat, certificat de formator 

COORDONATOR 

PROGRAM CCD SĂLAJ 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 de cursanţi (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

6000 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL Nr. 18 

Gamification – modalitate inovatoare pentru motivarea elevilor 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Gamification – modalitate inovatoare pentru motivarea elevilor 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Cadre didactice din învățământul preuniversitar (care predau în 

limba maghiară) 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Noile generații de elevi cresc cu internet, jocuri şi social media, şi se 

aşteaptă să poată folosi aceleaşi instrumente şi la școală, în special 

în procesul de învățare. În acest context, metodele tradiționale de 

învățare au din ce în ce mai puțin succes. Astfel, se simte nevoia 

orientării către metode inovatoare, adaptate profilului psihologic al 

noilor generații.  

Un astfel de instrument folosit cu succes pentru creșterea gradului 

de implicate a elevilor este gamification (gamificarea). Prin 

gamification se înțelege preluarea unor elemente din jocuri și 

integrarea lor în procesele de învățare. Gamification inspiră 

participarea elevilor și servește drept o opțiune extrem de 

atrăgătoare în formarea și dezvoltarea acestora. Menirea principală a 

acestei noi strategii constă în atragerea atenției elevilor asupra 

posibilității dobândirii de cunoștințe prin joc. 

Acest program de formare vine în sprijinul învățării prin joc. Prin 

acest program cursanții pot intra în posesia unor informații de 

valoare: cunoașterea și integrarea gamification în activitățile de 

învățare cu elevii. Se dorește elaborarea și desfășurarea unui 

program de învățare eficient cu explicații și exemple concrete. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Dezvoltarea competențelor cheie la cadre didactice. 

C2. Dezvoltarea competențelor specifice de învățare. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Gamification și noile generații - 4 ore 

Modulul II: Strategii inovatoare în activitatea de învățare - 10 ore 

Modulul III: Integrarea gamification în activitățile de învățare  - 4 

ore 

Evaluarea participanţilor - 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 

- 2021) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 2 

TRIM. I - 2021 3  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE Chestionare, portofoliu - aplicație practică 
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EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

2. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

prof. Hari Tünde-Hajnalka, Geografia turismului/ Psihologie 

masterat, certificat de formator 

COORDONATOR 

PROGRAM CCD SĂLAJ 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

3. CRITERII ECONOMICE - program gratuit, finanţat din bugetul CCD Sălaj 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

150 de cursanți (5 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

15000 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL Nr. 19 

Consiliere și dezvoltare personală-față în față, online sincron și asincron  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Consiliere și dezvoltare personală- față în față, online sincron și 

asincron  

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Profesori diriginți din județul Sălaj 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Implementarea noii programe la clasă impune folosirea indispensabilă 

a metodelor moderne, axate pe implicarea activă a elevului în scopul 

dezvoltării personale. 

De asemenea, apare necesitatea adoptării unui stil de abordare holistic 

în cadrul orelor de consiliere şi dezvoltare personală, ca urmare a 

nevoii de a răspunde unei mari varietăţi de cerinţe ale elevilor din 

generația actuală.  

Activitățile din cadrul orelor de consiliere și dezvoltare personală 

trebuie să aibă în vedere îmbinarea optimă între învăţarea formală, 

nonformală şi informală (introducerea în limbajul educaţional a 

conceptului lifewide, care pune accentul pe complementarizarea celor 

trei forme de învăţare).  

Mai mult, în context epidemiologic suntem nevoiți să adaptăm 

procesele de predare, învățare și evaluare pentru sistemul on-line, 

sincron și asincron. 

În selectarea metodelor și instrumentelor de învățare on-line trebuie să 

ținem de cont de: 

 Stimularea multisenzorială în prezența informației; 

 Schimbul de informație și cooperarea în rezolvarea 

sarcinilor; 

 Stimularea gândirii critice; 

 Crearea unui context în care elevii să poată vizualiza 

ordinea, coerența informației primite prin canalul de 

transmisie, proces care le influențează percepția și 

viziunea despre subiectul abordat. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Utilizarea adecvată a metodelor, instrumentelor și mijloacelor de 

învățământ  online și față în față în predarea disciplinei Consiliere și 

Dezvoltare Personală 

C2.  Crearea resurselor de învățare „reutilizabile”; 

C3. Utilizarea metodelor și instrumentelor cu accent pe dezvoltarea 

socio-emoțională a elevilor 
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PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Repere conceptuale - 4 ore; 

Modulul II: Dezvoltarea integrată a competențelor - 6 ore; 

Modulul III: Activități de învățare și resurse online- 6 ore; 

Modulul IV:  Aplicații practice - 2 ore; 

Evaluare - 2 ore  

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021 1  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

 Chestionare, portofoliu on-line, prezentare power-point 

2. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. dr. Rus Mădălina Ioana, Geografie, doctorat, certificat de 

formator 

COORDONATOR 

PROGRAM  

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

3. CRITERII ECONOMICE  

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 

 

mailto:ccdsalaj@ccdsj.ro


 

 

 
43 

CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAMUL Nr. 20 

Pregătirea profesorilor de fizică pentru efectuarea experimentelor în predarea online 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Pregătirea profesorilor de fizică pentru efectuarea experimentelor în 

predarea online 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Profesorii de fizică din județul Sălaj. Condițiile actuale de predare 

necesită o pregătire efectuarea experimentelor de fizică 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Una din metodele principale ale fizicii este experimental. În strategiile 

didactice ce sunt aplicate la lecțiile de fizică rolul principal îi revine 

experimentului.  

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

12 ore 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice. 

C2. Înţelegerea principiilor didacticii generale şi specifice, cunoşterea 

documentelor şcolare reglatoare. 

C3. Capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic în 

cazul unei activități ce are în structură experiment de fizică 

C4. Capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor 

dobândite de elevi. 

C5. Capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile 

de vârstă şi individuale ale elevilor. 

C6. Capacitatea de a construi un climat educativ, interactiv, de 

cooperare stimulativ, de creştere a eficienţei rezultatelor activităţilor 

didactice. 

C7. Înţelegerea principiilor didacticii în predarea fizicii 

C8. Proiectarea şi realizarea evaluării competenţelor dobândite de 

elevi în condiţiile asigurării calităţii actului educaţional; 

C9. Proiectarea şi realizarea procesului de predare-învăţare-evaluare 

având la bază centrarea activităţii pe elev şi formarea competenţelor 

prin experimente online 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Ex.: Modulul 1/ Definirea termenilor specifici procesului instructiv-

educativ 5 ore 

Modul II: Etapele proiectării didactice - 5 ore  

Evaluare 2 ore 

 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 

2021) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021 1  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE Chestionare, portofoliu, aplicație practică 
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EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Faluvégi Melania, matematică-fizică, masterat, certificat de 

formator 

Prof Faluvégi Ervin Zoltán, fizică, masterat, certificat de formator 

 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 de cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

1800 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL Nr. 21 

Pregătirea  profesorilor debutanți  în vederea susținerii Examenului Național de 

Definitivare în învățământ-specializarea matematică 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Pregătirea profesorilor debutanți în vederea susţinerii Examenului 

Național de Definitivare în învățământ -specializarea matematică 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Cadre didactice din Judeţul Sălaj  care vor susţine examenul de 

Definitivare în învăţământul preuniversitar-specializarea matematică 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Rezultatele modeste obținute în anii trecuți la examenul de Definitivat  

conduc la ideea coordonării și îndrumării  pregătirii profesorilor  

debutanți din partea unor profesori cu  experiență  în predarea 

matematicii. Formarea inițială a cadrelor didactice aflate la început de 

carieră este esențială pentru  dezvoltarea ulterioară pe plan 

profesional. Este necesar să încurajăm  și să ajutăm cadrele  didactice 

tinere  să intre  sistemul educațional, unde să-și  construiască o carieră 

de succes. 

Însuşirea unor cunoştinţe metodico-didactice ale procesului de 

predare/învăţare/evaluare  de către tinerii profesori. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

6 ore 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Abordarea din punct de vedere  metodic și științific al unor 

conținuturi matematice din programa de Definitivat 

C2. Insușirea unor metode  și instrumente de evaluare diverse a 

competențelor specifice 

 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

 Modul 1 Aspecte metodice și stiințifice în  predarea matematicii/6ore  

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 

2021) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021 1 

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

 Chestionare, portofoliu. 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Lucaciu Simona Daniela, matematică, masterat, certificat de 

formator 
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COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodsist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

25 (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

750 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 22 

Noţiuni de programare în limbajul C++ 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Noţiuni de programare în limbajul C++ 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Profesori informatică, TIC și discipline reale  

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Cursul C/C++ este recomandat acelor persoane care doresc să devină 

programatori. Limbajul de programare C/C++ este un limbaj clasic, 

considerat unul dintre cele mai eficiente limbaje de programare din lume. 

Chiar dacă primele versiuni ale limbajului au apărut în urmă cu foarte 

mulți ani, conform diferitelor clasamente actuale, C/C++ este încă cel 

mai folosit limbaj de programare din lume. Foarte multe alte limbaje de 

programare se bazează pe sintaxă și pe conceptele folosite în C și C++. 

Exemplu: PHP, Java, C# etc. C/C++ este părintele multor alte 

limbaje. Se consideră că învățarea acestuia este de foarte mare ajutor 

pentru înțelegerea și învățarea ulterioară a altor limbaje, precum și pentru 

formarea unei gândiri logice, algoritmice. Pentru înscrierea la curs NU 

sunt necesare cunoștințe anterioare de programare. Sunt însă necesare 

cunostințe solide de folosirea calculatorului și a Internetului în general, 

precum și cunoștințe medii de limba engleză. Cursul Programare 

C/C++ constă în 5 ședinte (a 4 ore fiecare) de predare, laboratoare și 

discuții. Aceste ore nu includ studiul documentației, examenele parțiale 

și nici alte activități individuale ale cursantului. Caracterul acestui curs 

este atât practic, cât și teoretic. Împreună cu trainerul, cursanții vor 

exersa cele învățate în C/C++. Cursul este în același timp de inițiere în 

bazele programării în general.  

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Înțelegerea procesului de compilare și care sunt etapele dezvoltării 

unei aplicații software; 

C2. Înțelegerea structurii și a sintaxei limbajelor de programare C și 

C++; 

C3. Înțelegerea și folosirea unor noțiuni abstracte de programare 

(variabile, constante, tipuri de date, funcții predefinite și definite de 

utilizator, array-uri etc); 

C4. Înțelegerea și tratarea excepțiilor și condițiilor de eroare 

C5. Înțelegerea logicii și a rolului unui algoritm; 

C6. Crearea unei imagini de ansamblu despre ce înseamnă programarea 

în general. 
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PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Noţiunea de algoritm. Exemple de algoritmi elementari - 6 

ore 

Modulul II: Tipuri structurate de date. Tipul tablou. Tablouri 

unidimensionale. Tablouri bidimensionale - 6 ore 

Modulul III: Fişiere text. Definire, operaţii specifice - 6 ore 

Evaluarea participanţilor: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020    TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Morar Florin, Informatică, masterat, certificat de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

25 cursanţi (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

2500 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL Nr. 23 

Pregătirea metodică și științifică a debutanților și a profesorilor care predau discipline 

tehnologice, în vederea parcurgerii eficiente a programei școlare 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Pregătirea metodică și științifică a debutanților și a profesorilor care 

predau discipline tehnologice, în vederea parcurgerii eficiente a 

programei școlare 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Cadre didactice din Judeţul Sălaj – debutanți și profesori care predau 

discipline tehnologice 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Pregătirea profesorilor debutanți în domeniul metodicii şi 

psihopedagogiei este o activitate complexă, care necesită o îndrumare 

atentă din partea unor specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei. 

Familiarizarea cadrelor didactice debutante cu instrumente de predare 

si evaluare, de analiza si de interpretare a rezultatelor activităţii la 

clasă presupune o pregătire didactică temeinică şi bine structurată. 

Optimizarea abilităților profesorilor debutanți pentru realizarea unui 

proces de predare și evaluare obiectiv se consolidează în timp şi 

fiecare etapă a perfecţionării lor necesită o instruire continuă şi 

aprofundată.  

Toți profesorii trebuie să cunoască noile criterii pentru învățarea în 

secolul XXI .Descriptorii și nivelurile de calitate pentru  aceste criterii 

conduc la o eficientizare a actului didactic 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Analizarea Standardelor de pregătire profesională și a 

programelor şcolare în vederea aplicării personalizate a acestora în 

procesul didactic  

C2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei 

care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a 

personalităţii acestuia.  

C3. Folosirea TIC pentru a fi un profesor eficient 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Ex.: Modulul 1/ Definirea termenilor specifici procesului instructiv-

educativ - 4 ore 

Modulul 2/Proiectarea didactică - 4 ore 

Modulul 3/Utilizarea TIC în predare-învățare-evaluare – 10 ore 

Evaluare - 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 

2021) 

TRIM. IV 2020   TRIM. II 2021  

TRIM. I 2021  1  TRIM. III 2021  
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MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Pușcaș Floare, Discipline tehnologice + Informatică aplicată și 

programare, masterat, certificat de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 de cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL Nr. 24 

Metode și instrumente didactice de predare, învățare și evaluare on-line la disciplina 

Geografie  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI 

Metode și instrumente didactice de predare, învățare și evaluare on-

line la disciplina Geografie  

 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Profesori de geografie 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Suntem într-o etapă în care tehnologia avansează cu un ritm alert, iar 

elevii noştri trăiesc şi se integreză perfect într-o eră dinamică a 

gadgeturilor. Ca urmare se impune ca noi, actorii principali și 

responsabili de coordonarea procesului educativ să susţinem noile 

generaţii şi să tranformăm metodele și mijloacele tradiţionale, în 

practici educative captivante, inovative, definite de aplicabilitate şi 

dobândire de competenţe.  

Geografia este o disciplină care nu poate fi abordată în lipsa 

materialelor cartografice, iar în prezent, gama instrumentelor și a 

aplicațiilor digitale, specifice acestui domeniu, beneficiază de o paletă 

largă de opțiuni, cum ar fi: european Geography, seterra, cărţi virtuale, 

avizier virtual multimedia, e-şcoala, cărţi digitale, soft geografie, 

mediterranean Sea Map Puzzle, global mapper, google earth  plugin, 

geoportal, aplicațiile GIS (Geographic Information System), tradus în 

limba română SIG (Sistem Informațional Geografic). 

Mai mult, în context epidemiologic suntem nevoiți să adaptăm 

procesele de predare, învățare și evaluare pentru sistemul on-line, 

sincron și asincron. 

În selectarea metodelor și instrumentelor de învățare on-line trebuie să 

ținem de cont de: 

 Stimularea multisenzorială în prezența informației; 

 Schimbul de informație și cooperarea în rezolvarea 

sarcinilor; 

 Stimularea gândirii critice; 

 Crearea unui context în care elevii să poată vizualiza 

ordinea, coerența informației primite prin canalul de 

transmisie, proces care le influențează percepția și 

viziunea despre subiectul abordat. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Utilizarea metodelor și instrumentelor de predare și evaluare 
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adecvate specificului informației transmise; 

C2.  Crearea resurselor/obiectelor de învățare „reutilizabile”; 

C3. Utilizarea metodelor și instrumentelor cu accent pe învățarea 

perceptiv - vizuală;  

C6.  Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea specificului geografic 

al orizontului local și apropiat prin utilizarea aplicațiilor cu specific 

geografic și interdisciplinar.  

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Noțiuni teoretice - 4 ore; 

Modulul II: Prezentarea metodelor și instrumentelor on-line de 

predare, învățare și evaluare - 6 ore; 

Modulul III: Aplicații practice în platformele parcurse la modulul II - 

6 ore; 

Modulul IV:  Portofoliul electronic al profesorului - 2 ore; 

Evaluare - 2 ore  

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV 2020   TRIM. II 2021  

TRIM. I 2021  1  TRIM. III 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

 Chestionare, portofoliu on-line, prezentare power-point 

2. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. dr. Rus Mădălina Ioana, Geografie, doctorat, certificat formator  

 

COORDONATOR 

PROGRAM  

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

3. CRITERII ECONOMICE - 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

25 cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

2500 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL Nr. 25 

Dezvoltarea competențelor la disciplina Religie, din perspectiva proiectării și a evaluării 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Dezvoltarea competențelor la disciplina Religie, din perspectiva 

proiectării și a evaluării 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Profesori de Religie, toate cultele 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Cursul este destinat profesorilor debutanți, cadrelor didactice care se 

pregătesc pentru gradele didactice dar și celor care doresc să-și 

reactualizeze cunoștințele de metodica specialității și proiectare/ 

planificare.  

Actualele programe școlare de primar și gimnaziu traduc la nivelul 

unei discipline de studiu o perspectivă specifică a interconectării 

competențelor-cheie. Astfel ideea subsecventă tuturor programelor de 

primar și gimnaziu este aceea că fiecare disciplină are o contribuție la 

structurarea profilului de formare centrat pe competențele-cheie și că 

toate aceste contribuții trebuie să fie convergente. Profesorul are 

libertatea contextualizării programei şcolare şi proiectării unor 

parcursuri de învățare personalizate; de exemplu, profesorul are 

întreaga libertate în a stabili activităţile de învăţare, astfel încât acestea 

să asigure un demers didactic adecvat situației concrete de la clasă. 

Familiarizarea cadrelor didactice cu instrumente de predare si 

evaluare, de analiză şi de interpretare a rezultatelor activităţii la clasă 

presupune o pregătire didactică temeinică şi bine structurată.  

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 de ore 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Proiectarea de strategii didactice de predare-învățare-evaluare în 

conformitate cu programa școlară; 

C2. Însușirea metodelor și instrumentelor moderne de predare-

învățare-evaluare utilizate în practica școlară; 

C3. Rezolvarea de situații-problemă specifice disciplinei de 

specialitate; 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității 

didactice - 4 ore 

Modulul II: Strategii didactice utilizate în procesul de predare-

învățare-evaluare - 7 ore.  

Modulul III: Instrumente digitale și mediul online- 7 ore 

Evaluarea participanților: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 

2021) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  
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TRIM. I - 2021 1  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu, aplicații practice 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Boha Claudia, Religie, masterat, certificat de formator  

 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

25 de cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

2500 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 26 

Interdisciplinaritatea  limbii  engleze - abordare CLIL (învățarea integrată a unei limbi 

străine și a conținuturilor disciplinelor de învățământ) în învățământul primar 

 
I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Interdisciplinaritatea  limbii  engleze - abordare CLIL (învățarea 

integrată a unei limbi străine și a conținuturilor disciplinelor de 

învățământ) în învățământul primar 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Educatoare, învăţători, profesori  

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Noile societăți globalizate pun presiuni neașteptate asupra sistemului de 

educație pentru a pregăti elevi care să poată funcționa în spațiile globalizate 

plurilingve. În acest scop, elevii au nevoie de competențe și fluență în 

comunicarea în limbi străine, pe lângă cele din limba maternă. CLIL, învățarea 

integrată a unei limbi străine (engleză) și a conținuturilor disciplinelor de 

învățământ, îi poate ajuta pe copii să realizeze acest lucru fără să reclame o 

încărcare excesivă a orarului școlar și prin implicarea copiilor în secvențe de 

învățare transdisciplinară. CLIL îi expune pe elevi la experiențe de învățare 

folositoare, inovatoare și valoroase. Există, de asemenea, o serie de avantaje 

cognitive și lingvistice pentru elevi, în abordarea de tip CLIL: deprinderea de a 

gândi și a învăța într-o limbă străină suplimentară; și deprinderea de a folosi 

engleza în comunicare cu privire la alte discipline de învățământ. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - Online 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Îndrumarea cadrelor didactice in abordarea didactica de tip CLIL.  

C2. Dezvoltarea competențelor specifice unui cadru didactic performant 

in folosirea metodologiei de tip CLIL 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Metodologii CLIL eficiente - 2 ore 

Modulul II: Principii si limbajul folosit in planificarea lectiilor CLIL - 2 

ore 

Modulul III: Proiectarea lectiilor CLIL - 2 ore 

Modulul IV: Resurse si materiale pentru CLIL - 2 ore 

Modulul V - Monitorizare si evaluare in CLIL - 10 ore 

Evaluarea participanţilor: 2 ore 
CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI Prof. Varga Manuela, Limba și literatura engleză - Limba și literatura 
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IMPLICAŢI  română, masterat, certificat de formator 

Prof. Stânean Liana, Limba și literatura engleză - Limba și literatura 

română, masterat, certificat de formator  

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

25 cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

2500 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 27 

Învățarea limbii germane prin utilizarea resurselor WEB 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Învățarea limbii germane prin utilizarea resurselor WEB 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Cadre didactice din învățământul preuniversitar  

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

E un fapt recunoscut deja de oricine că a cunoaşte o limbă străină îţi 

aduce o serie de avantaje atât pe plan profesional cât şi pe plan personal. 

Pe plan profesional te propulsează în carieră. În orice domeniu se cere 

cunoaşterea unei limbi străine, iar o a doua sau chiar a treia este 

considerată un avantaj. În plan personal, cunoaşterea unei limbi străine 

creşte stima de sine, te face mai împlinit/ă şi chiar este esențială dacă 

vorbim de călătoria în străinătate. 

Există mai multe posibilităţi de învăţare a unei limbi străine. Poţi face 

meditaţii, cursuri la centre, sau poţi apela la cursurile online, la resurse 

WEB căci noile tehnologii ne permit să învăţăm o limbă chiar gratuit, de 

acasă. Unele website-uri ne permit chiar să și interacţionăm cu nativii şi 

să facem schimb de cunoştinţe. 

Cu cât avem mai multă tangență cu limba germană cu atât ne este mai 

ușor s-o învățăm. Un mod de abordare eficient este acela de a învăţa 

cuvintele în context, deoarece  aceste grupuri de cuvinte se întipăresc 

mult mai bine decât cuvintele individuale înşiruite, fără niciun context.  

Fiecare învaţă limba într-un alt fel. Unii pot învăţa mai bine vizual, alţii 

mai bine auditiv. Cei care învaţă limba germană ar trebui să aibă grijă ca 

toate cele patru competenţe - ascultare, citire, scriere, vorbire - să fie 

exersate în aceeaşi măsură. În mod individual însă, fiecare poate să îşi 

caute diferite tipuri de conţinuturi. Dacă există un interes special pentru 

muzică, se poate asculta muzică germană şi se poate iniţia o activitate cu 

privire la textele melodiilor.  

Există numeroase metode multimedia de învăţare, pe care cei care învaţă 

limba germană le pot utiliza în timpul liber. Ex.: vizionarea filmelor şi 

serialelor în limba germană, multe pagini web care oferă exerciţii 

gratuite, aplicaţii care se pot descărca şi pe telefoanele mobile, care 

funcţionează chiar şi offline. Fie că suntem începători sau avansaţi ne 

putem perfecţiona germana cu ajutorul internetului, ştiut fiind faptul că 

acesta din urmă ne oferă o bogată şi virtual nelimitată sursă de 

informaţie. Învăţarea limbii germane este de asemenea foarte importantă 

pentru integrare. Integrarea se poate realiza numai dacă există contact cu 

oamenii, iar acest lucru se realizează prin intermediul limbii.  

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

Casa Corpului Didactic Sălaj - Online 
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PROGRAMULUI 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Spargerea monotoniei / rutinei obișnuite în predarea limbii germane 

C2. Identificarea beneficiilor unei limbi străine 

C3. Dezvoltarea vocabularului prin aplicarea resurselor WEB 

C4. Creșterea motivației / entuziasmului / curiozității pentru metode noi 

de însușire a limbii germane 

C5. Dezvoltarea creativității prin aplicarea programelor de generatoare 

de fișe de lucru în limba germană  

C6. Motivarea însușirii limbii germane prin utilizarea unor website-uri/ 

aplicații pentru mobil sau tabletă / platforme online 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modul I: Muzica în predarea limbii germane - 4 ore 

Modul II: Învățarea limbii germane prin website-uri specific vârstei 

școlare - 5 ore 

Modul III: Instrumente și resurse pentru e-learning - 4 ore 

Modul IV: Generatoare online de fișe de lucru - 5 ore  

Evaluare: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Gombos Melinda, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, 

licență, certificat de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

25 cursanţi (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

2500 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 28 

Management şi consiliere pentru cariera didactică 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Management şi consiliere pentru cariera didactică 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Personal didactic din învățământul preuniversitar, inspectori școlari, 

directori/directori adjuncți, responsabilii cu dezvoltarea profesională din 

instituțiile școlare 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Sfera managementului carierei didactice este legată de ansamblul 

proceselor de monitorizare a traseului de dezvoltare profesională, de 

evaluare secvențială a nivelului de dezvoltare a competențelor 

profesionale a cadrelor didactice, de asistență și consiliere 

psihopedagogică, metodică și de specialitate, în vederea optimizării 

procesului de formare continuă și a luării de decizii profesionale, 

privind autoperfectionarea și evoluția în carieră. Concepția modernă 

privind cariera presupune traseul parcurs prin învățare și muncă a unei 

persoane, fiind o componentă activă și esențială în evoluția vieții 

profesionale a acesteia. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Stimularea demersurilor investigative și a soluțiilor personale în 

managementul carierei didactice; 

C2. Aplicarea consilierii în cariera didactică. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I - 9 ore 

- Consilierea și managementul carierei didactice 

- Teorii și modele în managementul carierei didactice 

- Procesul de consiliere în managementul carierei 

- Profilul consilierului de carieră 

Modulul II - 9 ore 

- Progresul în cariera didactică 

- Cadrul european al formării continue a cadrelor didactice; 

- Competențe profesionale; 

- Standarde ocupaționale pentru profesia didactică; 

- Harta personală a carierei. 

Evaluare: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2019    TRIM. II - 2020 1 

TRIM. I - 2020   TRIM. III - 2020  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

Evaluarea de parcurs se va realiza pe parcursul activităţilor de formare, 

prin colectarea rezultatelor activităţilor practice.  
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CURSANŢILOR  Evaluarea finală - chestionare de feedback. 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Cernucan Lorena, Psihologie, masterat, certificat de formator 

Prof. Câmpean Zamfira, Pedagogie, masterat, certificat de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 de cursanţi (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 29 
Abuzul emoțional la vârsta preșcolară 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Abuzul emoțional la vârsta preșcolară 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Cadre didactice din învăţământul preșcolar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Vârsta preşcolară se caracterizează prin dezvoltare accelerată în toate 

planurile: fizic, cognitiv şi socio-emoţional. Aceste planuri se află în 

strânsă interacţiune şi pot fi separate doar artificial, pentru a fi 

investigate sau înţelese mai uşor. 

Cercetările au dovedit că nu este suficient să dezvoltăm doar 

capacitățile intelectuale ale copiilor, capacitatea de a-și conștientiza 

trăirile emoționale, de a le gestiona în mod adecvat sau de a relaționa cu 

ceilalți copii, este cel puțin la fel de importantă ca și abilitățile 

intelectuale. 

Abuzurile emoționale asupra copiilor au un puternic impact distructiv 

asupra structurii personalităţii şi comportamentului lor, iar tulburările 

emoționale generate de abuzul emoțional afectează dimensiunile 

esenţiale ale dezvoltării copilului și perturbă funcționalitatea tuturor 

palierelor sale psihice. Efectele acestora sunt profunde şi nefaste, 

putând însoţi individul de-a lungul întregii sale vieţi, din acest motiv 

este imperios necesară identificarea şi tratarea problemelor emoționale 

apărute în asemenea situații. 

Prezentul curs dorește să evidențieze măsura în care activităţile socio-

emoționale influenţează afectivitatea și sociabilitatea copiilor abuzați 

emoționali, cât şi capacitate asociativă care îl determină pe copil să fie 

capabil să își înțeleagă și regleze propriile emoții, să trăiască în asociere 

permanentă cu ceilalţi, să fie capabil de relații prietenoase şi, în special, 

să dorească să întreţină legături cu semenii săi, implicându-se cu plăcere 

în această antrenare şi căutare de relaţii sociale. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

25 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C.1. Cunoașterea și evaluarea nivelului de dezvoltare psihică a copilului 

preșcolar 

C.2.Definirea conceptelor : abuz, abuz emoțional, neglijare, exploatarea 

copiilor 

C3.Identificarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi 

ameliorării consecințelor psihologice ale abuzului emoțional 

PLANIFICAREA  Modul I: Dezvoltarea psihică a copiilor de vârstă preșcolară -8 ore 
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MODULELOR 

TEMATICE 

Modul II: Abuzul emoțional -7 ore 

Modul III: Rolul activităților socio-emoționale în dezvoltarea psihică a 

preșcolarilor abuzați emoțional - 8 ore 

Evaluare: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 2 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Susținerea de către fiecare cursant a unei teme din portofoliul întocmit. 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Stîna Paula Lucia Mihaela, Consiliere școlară și asistență 

psihopedagogică, masterat, certificat de formator   

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 de cursanţi (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

7500 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 30 

De la clasă fără bullying la școala fără bullying. 

Strategii de combatere a fenomenului bullying în mediul școlar  
  

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI 

De la clasă fără bullying la școala fără bullying. 

Strategii de combatere a fenomenului bullying în mediul școlar 

PUBLIC ŢINTĂ 

VIZAT 

Cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial, liceal din unităţile 

şcolare din judeţul Sălaj 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate) 

Una dintre prioritățile școlii este asigurarea siguranței fizice și 

psihoemoționale a elevilor. În situația în care elevii experimentează stări de 

nesiguranță, teamă sau neliniște, ierarhia nevoilor lui se modifică, iar 

activitatea de învățare și motivația lui școlară își pierde intensitatea și 

afectează puternic calitatea activității desfășurată de acesta. Statisticile 

realizate în școli  ne arată că stările emoționale negative ale elevilor se 

datorează în principal amenințărilor pe care alți colegi le aduc integrității 

lor psihice sau fizice. În raportul realizat în școli din România de către 

organizația „Salvați Copiii” în 2016 este evidențiat un aspect dramatic, și 

anume că un sfert din populația școlară a României se declară victimă a cel 

puțin unui episod de bullying în perioada școlarității, în vreme ce aproape 

jumătate din populația școlară a fost rănită fizic sau emoțional în urma unui 

incident de agresiune din partea unuia sau mai multor colegi. Din aceste 

date reiese foarte clar că școala este cea care trebuie să combată fenomenul 

de bullying prin acțiuni de prevenție care să reducă instalarea acestui 

fenomen în școală ți prin strategii de intervenție atunci când fenomenul 

este deja instalat. Prin intermediul acestui curs, ne dorim să asigurăm 

formarea cadrelor didactice prin oferirea unui cadru teoretic care să asigure 

înțelegerea fenomenului bullying, oferirea unor metode, tehnici și strategii 

concrete pentru combaterea acestui fenomen negativ din mediul școlar și 

modalități eficiente pentru crearea unui mediu de învățare sigur în clasă. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare) 

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI 
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COMPETENŢE 

VIZATE 

C1.  Identificarea manifestărilor din registrul bullying-ului; 

C2.  Identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la acțiuni de tip bullying și 

a elevilor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive; 

C3. Elaborarea unei strategii eficiente de prevenție/ intervenție care să 

conducă la combaterea fenomenului de bullying la clasă/ în școală.  

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Despre abuzul între egali - Introducere în bullying  

Teorie: 2h / Aplicații: 3h / Evaluare: 1h 

Modulul II: Crearea unui mediu de învățare sigur în clasă 

Teorie: 2h / Aplicații: 3h / Evaluare: 1h 

Modulul III: Strategii de prevenție și intervenție în combaterea 

fenomenului bullying în mediul școlar    

Teorie: 2h / Aplicații: 3h / Evaluare: 1h                         

Evaluarea finală: 2h 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020     TRIM. II - 2021   

TRIM. I - 2021  2   TRIM. III - 2021   

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR 

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI 

Prof. Brăban Alina, Chimie, masterat, certificat de formator 

Prof. Bîrsan Camelia, gradul I, consilier școlar, certificat de formator  

COORDONATORU

L PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 de cursanți (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII  

6000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE 

PENTRU FIECARE 

PARTICIPANT  

5 
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PROGRAMUL Nr. 31 

Consiliere privind cariera – activitate esenţială în şcoală 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Consiliere privind cariera - activitate esenţială în şcoală 

PUBLIC ŢINTĂ 

VIZAT  

Cadre didactice care predau la nivelul gimnazial şi liceal 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

A şti să-ţi alegi cariera înseamnă să fii capabil să selectezi din multitudinea 

alternativelor existente la un moment dat, traiectoria profesională care ţi se 

potriveşte cel mai bine. Având în vedere schimbările economice şi sociale la 

care asistăm, nu este de mirare că din ce în ce mai puţini sunt cei care reuşesc 

să realizeze aceasta performanţă. 

Restructurările masive din diferite domenii de activitate au deseori un impact 

major asupra persoanelor şi organizaţiilor, determinând dispariţia sau apariţia 

unor locuri de muncă, dând naştere unor noi domenii de competenţă 

profesională. Acest fapt impune redefinirea carierei din perspectiva unui 

proces global de dezvoltare umană, prin intermediul căreia fiecare dă sens şi 

participă la evoluţia sa vocaţională.(Chen, 1998). Dezvoltarea carierei devine 

astfel un proces continuu, care se realizează pe tot parcursul vieţii unei 

persoane, cuprinzând pe langă activităţi de dezvoltare profesională şi activităţi 

de dezvoltare personală.  

Toate aceste modificari îşi pun amprenta şi asupra sistemului educaţional, aflat 

el însuşi într-un proces de reformă, în incercarea sa de a se adapta nevoilor 

actuale de formare. În aceste condiţii, conştientizarea timpurie a 

caracteristicilor personale, adică cunoaşterea propriilor interese, aptitudini, 

abilităţi şi valori constituie avantajul major care poate contribui în mod 

semnificativ în înlesnirea luării unei decizii de carieră. 

Este important să avem cadre didactice care să cunoască factorii care 

influenţează deciziile referitoare la dezvoltarea carierei, clarificarea proceselor 

care au loc şi aplicabilitatea la toate grupele de indivizi. Planificarea carierei la 

elevi este procesul prin care aceştia îşi conturează o direcţie în carieră, îşi 

stabilesc scopuri în legătură cu propria carieră şi iniţiază acţiuni în vederea 

atingerii acestor scopuri. 

Informaţiile oferite în acest curs pot duce la construirea unor programe 

eficiente de consiliere privind orientarea şcolară şi profesională a elevilor, 

programe de consiliere și orientare în carieră, concepute astfel încat să 

corespundă nevoilor de orientare ale elevilor din clasele terminale de liceu, 

programe care cuprind un set de situaţii de învăţare care să solicite dezvoltarea 

şi exersarea competenţelor specifice implicate în procesul luării unei decizii de 

carieră şi totodată tehnici şi instrumente variate care să determine progresul 

elevilor în ceea ce priveşte managementul propriei cariere. 

 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore 
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LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Cunoaşterea specificului activitătilor de consiliere în carieră 

C2. Utilizarea eficientă a cunoştinţelor didactice şi în specialitate pentru a-i 

ajuta pe elevi să ia decizii corecte în carieră 

C3. Însuşirea unor competenţe necesare implicării elevilor în propria lor 

formare şi dezvoltate personală;  

C4. Identificarea şi implementarea unor  strategii eficiente  de realizare a 

temelor care vizează consilierea în carieră a elevilor. 

C5. Proiectarea și defășurarea unor activități care să solicite punerea în 

practică din partea elevilor a unor comportamente specifice fiecărei 

competențe implicate în procesul luării unei decizii de carieră; 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul 1 - Consilierea privind cariera- 6 ore 

Modulul 2 - Teorii referitoare la dezvoltarea carierei - 6 ore 
Modulul 3 - Orientarea pentru carieră. masuri  educative - 6 ore 

Evaluare - 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 

2021) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021 1 

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

 Portofoliu, aplicație practică 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Morar Monica, profesor consilier şcolar, materat, certificat de formator 

 Prof. Lung Aniela, profesor consilier şcolar, masterat, certificat de formator 

COORDONATORU

L PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 de cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE 

PENTRU FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL Nr. 32 
Rolul cadrului didactic în modelarea comportamentului elevilor 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Rolul cadrului didactic în modelarea comportamentului elevilor 

 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Prezentul curs îşi propune să trateze o temă de maximă importanţă 

pentru procesul de formare continuă a cadrelor didactice. Preocupare 

modernă în ştiinţele contemporane ale educaţiei, rolul cadrului 

didactic in modelarea comportamentului elevilor, figurează pe lista de 

priorităţi recomandate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Această 

temă încearcă să ofere o serie de răspunsuri la problemele 

controversate pe care le ridică procesele şi fenomenele 

psihopedagogice, de instruire şi educare, la nivelul clasei de elevi, 

utilizând ca modalitate paradigma managerială. 

Scopul studierii acestei teme îl reprezintă însuşirea principalelor 

repere teoretice ale rolului cadrului didactic in modelarea 

comportamentului elevilor, precum şi conştientizarea statutului 

managementului clasei de elevi în programul de formare continuă a 

cadrelor didactice. 

Cadrul didactic, cunoscând importanța lui in modelarea, formarea și 

dezvoltarea comportamentului elevilor, poate să-şi dezvolte abilitatea 

de a planifica şi organiza activitatea clasei astfel încât să asigure un 

climat favorabil învâţării, urmărindu-se prevenirea comportamentelor 

disruptive, pe de o parte, şi rezolvarea problemelor comportamentale 

apărute, pe de altă parte. 

 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Cunoașterea și utilizrea modalităților eficiente de comunicare și 

relaționare; 

C2.  Identificarea modalităților de modificare comportamentală  

C3. Aplicarea modalităților eficiente pentru prevenirea 

comportamentelor indezirabile la elevi 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul 1 - Comunicare şi relaţionare - 6 ore 

Modulul 2 - Modalităţi de modificare comportamentală - 6 ore 

Modulul 3 - Modalităţi de prevenţie în clasă  - 6 ore 

Evaluare - 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 
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2021) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 2 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

 Portofoliu, aplicație practică 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Bulgărean Sanda, Geografie, masterat, certificat de formator 

Prof. Morar Monica, profesor consilier şcolar, masterat, certificat de 

formator 

Prof. Lung Aniela, profesor consilier şcolar, masterat, certificat de 

formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 de cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL Nr. 33 

Managementul conflictelor din mediul școlar 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Managementul conflictelor din mediul școlar 

 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Cadre didactice din învăţământul primar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Conflictul este nelipsit în viața cotidiană, mai ales în școli unde 

profesorul și școlarul au experiențe diferite de viață, vârste diferite, și 

percep viața în mod diferit cu dispoziții diferite. 

„Managementul conflictelor trebuie înțeles ca un management al 

succesului.” Rahim 

Din punct de vedere etimologic cuvântul „conflict’’ înseamnă o lovire 

reciprocă, înfruntare („conflictus” = a se lovi unul pe altul, în limba 

greacă). Deci reprezintă o „opoziție deschisă”, o luptă între indivizi 

sau grupuri de indivizi care au interese diferite, incompatibile, cu 

efecte distructive asupra interacțiunii sociale.  

Un conflict poate fi tratat pozitiv sau negativ. În cazul tratării pozitive, 

conflictul este constructiv și poate determina dezvoltarea personală, 

sănătate mentală și individuală, schimbarea socială sau afirmarea 

creativității, având efecte pozitive asupra societății în general. În cazul 

tratării negative, conflictul este distructiv și poate determina o 

tensiune nervoasă mare, multe nemulțumiri și reproșuri, iar persoanele 

nu se acceptă reciproc. Într-un conflict, sentimentele nu pot fi 

controlate, de aceea au un rol important. 

În mediul școlar, conflictul trebuie negociat pentru a se ajunge la 

soluții acceptabile pentru ambele părți. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Operaționalizarea teoriilor moderne şi a conceptelor privind 

conflictul. 

C2. Evaluarea corectă a dimensiunilor fenomenului de conflict. 

C3. Identificarea situaţiilor de conflict şi a cauzelor generatoare a 

acestora.  

C4. Intervenția psihopedagogică activă în vederea ameliorării 

fenomenului la nivelul ciclului primar. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul 1 - Fenomenul conflictul- conceptualizare - 3 h 

Modulul 2 - Conflictul școlar – delimitări conceptuale - 3h    

Modulul 3 - Cauze ale fenomenului conflictual în şcoală - 6h  

Modulul 4 - Strategii de rezolvare asituațiilor conflictuale - 6h  

Evaluare finală - 2h 
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CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 

2021) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

- program de intervenţie în vederea combaterii fenomenului 

conflictual  în şcoală; 

 - 2 exemple de intervenție în situații conflictuale 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

 Prof. Urs Mihaela-Lia, Psiholog clinician și școlar, masterat, 

certificat de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 cursanti (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAM DE FORMARE Nr. 34 

Managementul schimbării, rezistența și adaptarea la schimbare 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Managementul schimbării, rezistența și adaptarea la schimbare 

PUBLIC ŢINTĂ 

VIZAT  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din unităţile şcolare din 

judeţul Sălaj 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Schimbarea presupune în general ajustarea continuă a vieţii. Și într-o 

organizație sau într-un colectiv , la fel ca în orice alt ecosistem, e 

important să ai capacitatea de a te adapta la condiţiile externe din 

mediul de operare, în paralel cu menținerea stabilităţii pe plan intern.  

Având în vedere dinamica schimbărilor din societate din ultimii ani este 

utilă dobândirea unor serii de cunoștințe și abilități necesare în vederea 

susținerii unei tranziții eficiente a organizației și a membrilor săi, de la o 

situație actuală curentă la o situație ulterioară îmbunătățită.  

Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai 

urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare 

cursantului gestionarea corectă a procesele de transformare , adaptare și 

integrare eficientă a schimbărilor necesare obținerii rezultatelor propuse. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Înţelegerea principalelor obiective ale activităţii de management al 

schimbării 

C2.Dobândirea abilităţilor necesare aplicării schimbării organizaţionale 

cu un minimum de rezistenţă la schimbare 

C3. Dobândirea competenţelor necesare aplicării unui proces eficient al 

schimbării.   

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Introducere în problematica schimbării- 6 ore 

Modulul II: Rezistența la schimbare - 6 ore 

Modulul III: Elaborarea și implementarea instrumentelor de lucru 

pentru asigurarea succesului schimbării - 6 ore 

Evaluare: 2 ore  

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Susținerea de către fiecare cursant a unei teme din portofoliul întocmit. 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI Prof. Stîna Paula Lucia Mihaela, Consiliere școlară și asistență 
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IMPLICAŢI  psihopedagogică, masterat, certificat de formator   

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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 PROGRAMUL NR. 35 

Provocări în managementul eficient al grupei de preșcolari sau al clasei de elevi 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Provocări în managementul eficient al grupei de preșcolari sau al 

clasei de elevi 

PUBLIC ŢINTĂ 

VIZAT  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din unităţile şcolare din 

judeţul Sălaj, nivel preșcolar și primar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Pornind de la considerentul că managementul eficient poate fi o condiție 

necesară și prealabilă pentru obținerea unor rezultate atât la nivel 

personal cât și la nivelul elevilor/preșcolarilor, considerăm că dascălul 

poate fi orientat către formarea și perfecționarea sa cât mai diversificată 

în contextul generos al managementului. Conduita profesională 

presupune numeroase provocări pe care dascălul trebuie să le 

managerieze cu o atenție deosebită. Este nevoie astfel de o bază solidă 

de cunoștințe teoretice și practice, de competențe diverse dar și de un 

sistem de valori, convingeri și atitudini promovate pentru cei din jur 

(elevi, colegi, părinți, comunitate). 

Acest program  își propune să identifice principalele noțiuni teoretice 

legate de comunicarea managerială, calitățile și abilitățile manageriale, 

management și leadership. De asemenea, vor fi abordate noțiunile de 

competențe și se vor realiza aplicații prin care identificăm modalitățile 

de dezvoltare a competențelor manageriale necesare unui dascăl. 

Sistemul de valori și convingeri precum și atitudinea cadrului didactic 

sunt aspecte care completează cadrul teoretic și cadrul aplicativ. 

Considerăm că managementul este o punte către succes, rampele ei 

acumulând mereu provocări și schimbări care vin în contextul unei 

societăți aflate într-o continuă schimbare.  

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Însuşirea unor cunoștințe manageriale necesare aplicării teoriilor din 

literatura de specialitate. 

C2. Dobândirea competenţelor necesare aplicării unui management 

eficient al grupei/clasei. 

C3. Dezvoltarea unor atitudini de responsabilitate, corectitudine, 

acceptare și promovarea unui sistem de valori în concordanță cu 

politicile educaționale existente. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Noțiuni teoretice despre management - 6 ore 

Modulul II: Competențe și modalități de dezvoltare - 6 ore 

Modulul III: Sistemul de valori și atitudini în management: conflicte, 

self-management, convingeri și valori, managementul emoțiilor - 6 ore 
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Evaluare: 2 ore  

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Cernucan Lorena Diana, Psihologie, masterat, certificat de 

formator 

Prof. Câmpean Zamfira Cristina, Pedagogie, masterat, certificat de 

formator  

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

3 
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PROGRAMUL Nr. 36 

Comunicare intra și interpersonală 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Comunicare intra și interpersonală 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Profesori pentru învăţământul primar,  profesori, consilieri educativi, 

consilieri scolari 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Pornind de la concluziile analizei de nevoi care au stat la baza scrierii 

proiectului de dezvoltare personală și profesională, prin acest program 

se doreşte  a dezvolta competenţele necesare unui cadru didactic care 

va ocupa  funcţie de conducere, care este preocupat de imbunătățirea 

relațiilor de inter și intra comunicare.  

 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C1. Competenţe metodologice de comunicare asertivă, nonviolentă; 

C2. Competenţe de comunicare şi relaţionare la nivelul clasei, 

grupului; 

C3. Competenţe de evaluare. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul 1: Analiza de nevoi și atingerea idealului -2 ore 

Modulul 2: Chei de comunicare verbala si nonverbală-2ore 

Modulul 3: Lider și călăuzitor-2ore  

Modulul 4: Modelul de comunicare NLP  (programare neuro 

lingvistica)-2ore 

Modulul 5: Generalizarea, distorsionarea-2ore 

Modulul 6: Perspective diferite de abordare-2 ore 

Modulul 7: Tehnici de motivare-2ore 

Modulul 8: Impulsuri în creativitate-2 ore 

Modulul 9: Vorbitul în public-3ore 

Modulul 10: Analiza transactionala-bariere in comunicare-2 ore 

Modulul 11: Cum sa gestionezi rezistenta si sa rezolvi problemele-

3ore  

Modulul 12: Generarea Feedbackului spre dezvoltarea invatarii-2 ore 

Modulul  13: Stabilirea celor 9 tipuri de personalitati-Enneagram-2ore  

 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 

2021) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE Chestionare, portofoliu, aplicație practică 

mailto:ccdsalaj@ccdsj.ro


 

 

 
76 

CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Ardelean Flavia, Limba și literatura română, doctorat, certificat 

de formator 

 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

25 de cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

2500 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAMUL NR. 37 

Învață să înțelegi copilul cu ADHD  

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Învață să înțelegi copilul cu ADHD 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Contextul educaţional prezent se confruntă cu o creştere  a cazurilor de 

copii diagnosticaţi cu ADHD (Tulburare de deficit de atenţie şi 

hiperactivitate), iar cadrele didactice întâmpină dificultăţi în a trata 

diferenţiat în cadrul procesului de predare – învăţare şi evaluare aceşti 

elevi. Tendinţele învăţământului modern presupun integrarea copiilor cu 

nevoi speciale în învăţământul de masă şi implicit adaptarea metodelor şi 

procedeelor didactice la cerinţele acestor copii. În acest sens, prin 

intermediul acestui program, venim în întâmpinarea nevoii de formare a 

cadrelor didactice, oferind informaţii privind problematica ADHD şi 

adecvarea strategiilor didactice în acest caz. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Însuşirea unor cunoştinţe cu privire la caracteristicile principale ale 

tulburărilor de comportament; 

C2. Formarea unor abilităţi de abordare eficientă a copiilor cu ADHD; 

C3. Însuşirea unor strategii specifice de predare-învăţare-evaluare adecvate 

pentru elevii cu ADHD; 

C4. Acceptarea şi promovarea unicităţii, diversităţii şi incluziunii sociale a 

elevilor diagnosticaţi cu ADHD. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modul I: Clasificarea tulburărilor de comportament - 3 ore; 

Modul II: Caracteristici ale ADHD - 3 ore; 

Modul III: Metode de screening în ADHD - 3 ore; 

Modul IV: Modalităţi de intervenţie în ADHD - 3 ore; 

Modul V: Reacţiile celor din jur la diagnosticul de ADHD - 3 ore; 

Modul VI: Managementul comportamentului copiilor cu ADHD - 3 ore. 

Evaluare: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021 2 

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Cernucan Lorena, Psihologie, masterat, certificat de formator 

Prof. Dragoş Anca, Pedagogie, masterat, certificat de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 de cursanţi (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

6000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAMUL Nr. 38 

Managementul proiectelor educaționale 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Managementul proiectelor educaționale 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Profesori pentru învăţământul primar,  profesori, consilieri educativi, 

coordonatori proiecte educaționale europene. 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Strategia de dezvoltare surprinde intervalul 2021-2027, care va defini 

un nou cadru european pentru proiectele educaționale cu finanțare. În 

acest context  definirea candidaturilor, implementarea proiectelor vor 

fi elemente de noutate care se impune a fi gestionate eficient. Nu 

există modele de bună practică la care să se poata raporta beneficiarii 

de finanțări, astfel o orientare pertinentă devine prioritate. 

 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C.1.Competenţe metodologice de muncă în echipă; 

C.2. Competenţe de comunicare şi relaţionare la nivelul instituției și la 

nivel de parteneriate europene; 

C.3. Competenţe de evaluare; 

 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul 1: Aspecte legate de noul program pentru 2021-2027 -2 ore 

Modulul 2: Linii de finanțare proiecte europene-2ore 

Modulul 3: Elaborarea planului strategic de dezvoltare -2ore  

Modulul 4: Munca în echipă-2ore 

Modulul 5: Arborele problemelor/soluțiilor -2ore 

Modulul 6: Idenitificare parteneri proeicte -2 ore 

Modulul 7: Analiza de nevoi -2ore 

Modulul 8: Întocmirea Planului Erasmus -2 ore 

Modulul 9: Organizarea acreditarii instituționale-3ore 

Modulul 10: Resurse pentru organizarea de candidaturi -2 ore 

Modulul 11: Managementul proiectelor -3ore  

Modulul 12: DEOR  -2 ore 

Modulul 13: Exemple de bună-practică-2ore  

 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 

2021) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021 1  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE Chestionare, portofoliu, aplicație practică 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. dr. Ardelean Flavia, limba și literatura română, doctorat, 

certificat de formator  

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAMUL Nr. 39 

Educație pentru sănătate- educație pentru viață 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  Educaţie pentru sănătate - educaţie pentru viaţă 

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT  Personalul didactic din învăţământul preuniversitar din judeţul Sălaj- 

nivel primar, gimnazial şi liceal. 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Educaţia pentru sănătatea tinerei generații trebuie să înceapă de la 

cele mai mici vârste, iar şcoala trebuie să îndeplinescă un rol 

principal în ceea ce priveşte transmiterea informaţiei ştiinţifice cu rol 

preventiv şi de cunoaştere. Programul vizează un alt tip de 

comunicare didactică în care profesorul renunţă la poziţia de lider, iar 

elevul va putea să comenteze din perspectivă personală, experienţe 

proprii şi concepte care descriu aceste experienţe. Realizăm educaţie 

pentru sănătate atât în cadrul opţionalului cu acelaşi nume, dar şi în 

cadrul orelor de consiliere, prin programe şi proiecte educaţionale, 

extraşcolare şi extracurriculare.  

Programul se adresează în special cadrelor didactice care doresc să îşi 

asume roluri de formatori şi facilitatori ai dezvoltării armonioase a 

copilului şi adolescentului, a stării lui de bine şi a unei calităţi 

superioare a vieţii.  

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE VIZATE  C.1. Însuşirea unor instrumente utile în realizarea activităţilor de 

educaţie pentru sănătate şi formarea unui stil de viaţă sănătos şi 

responsabil; 

C.2. Proiectarea  unor  lecţii  de  educaţie  pentru  sănătate eficiente 

şi cu impact major asupra gândirii şi a deciziilor elevului; 

C.3. Dobândirea unui set de metode şi tehnici interactive pentru 

predarea opţionalului de educaţie pentru sănătate, educaţie pentru o 

viaţă lipsită de riscuri. 

 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Modalități de menținere a stării de sănătate a elevilor/7 ore 

Modulul II: Interacțiuni didactice profesor – elev/7 ore 

Modulul III: Realizarea lecțiilor de Educație pentru sănătate, într- o 

manieră modernă/ 4 ore 

Evaluare - 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate/trimestre ale anului bugetar 2020 - 

2021) 

TRIM. I 2021   TRIM. III  2021 1 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

TRIM. II 2021   TRIM. IV   2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Ex. Chestionare, portofoliu. 

Prezentarea unui portofoliu conținând proiecte individuale, produse 

personale sau de grup, compatibile cu tematica parcursă în cadrul 

cursului 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Chiş Dana-Alexandrina, Biologie, masterat, certificat de 

formator 

Prof. Marian Adriana-Claudia, Biologie, masterat, certificat de 

formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 de cursanți (1 grupă) 

 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT AL 

UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAMUL NR. 40 

Schimbări curriculare în educația timpurie 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Schimbări curriculare în educația timpurie 

PUBLIC ŢINTĂ 

VIZAT  

Cadre didactice din învăţământul preșcolar din unităţile şcolare din 

judeţul Sălaj  

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Prin intermediul acestui curs vom prezenta noua viziune curriculară 

promovată la nivelul educației timpurii ce presupune trecerea de la un 

curriculum axat pe obiective spre un curriculum care are în vedere 

competențele viitoare ale copilului, în contextul în care la toate 

nivelurile de învățământ a fost operată această modificare, respectiv 

centrarea demersurilor educaționale pe preșcolar și pe învățarea de tip 

experiențial. S-a ales această temă deoarece în contextul schimbărilor 

majore produse la nivel preșcolar este necesar oferirea de sprijin 

educatoarelor în înțelegerea și aplicarea unitară a schimbărilor 

curriculare prezente în Curriculumul pentru educaţia timpurie - 2019. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Implementarea metodologiei privind proiectarea, organizarea şi 

conducerea activităţilor didactice la nivel preșcolar în acord cu 

schimbările curriculare promovate la nivel național; 

C2. Dezvoltarea unei viziuni inter- şi transdisciplinare a învăţării la 

vârstele timpurii în concordanţă cu noul Curriculum pentru educatie  

timpurie;  

C3. Formarea unor competenţe de comunicare şi relaţionare ale 

cadrelor didactice cu preșcolarii  și părinții acestora; 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Noul curriculum și noua paradigmă privind abordarea 

educației timpurii în România  

Teorie: 2h / Aplicații: 3h / Evaluare: 1h 

Modulul II: Programa pentru Educație Timpurie. Structura curriculară 

și modelul de proiectare curriculară promovat. 

Teorie: 2h / Aplicații: 3h / Evaluare: 1h 

Modulul III: Metodologia de aplicare a Planului de învățământ pentru 

Educație Timpurie, 2019       

Teorie: 2h / Aplicații: 3h / Evaluare: 1h                            

Evaluarea finală: 2h 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021 2  TRIM. III - 2021  
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Știrb Mihaela, Drept, licență, certificat de formator 

Prof. Pop-Ignat Bianca, Management educațional, masterat, certificat 

de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 cursanți (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

6000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

PROGRAMUL 41 
Debutul în cariera didactică – prezent şi perspective 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Debutul în cariera didactică – prezent şi perspective 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Educatoare, învăţători, profesori  

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Tânărul absolvent al oricărei instituții de învățământ superior pedagogic 

are o pregătire teoretică și practică semnificativă, care îi permite să 

lucreze ca profesor. Acesta nu este însă pregătit pentru evenimentele de 

natură socială, interrelațională, psihologică sau civică din viața școlii. 

Orice profesie necesită o anumită formă de investigare reflectivă, cu 

atât mai mult cele din învățământ. Fiind o instituție morală, școala 

implică grija față de copii și responsabilitatea pentru dezvoltarea lor, 

într-o societate democratică și complexă. Prin urmare, profesorul 

stagiar trebuie să se gândească nu numai la conținuturile curriculare, cât 

și la finalitățile pentru care se face educația. Ideea responsabilității 

morale nu este inclusă explicit în pregătirea viitorilor profesori. De 

aceea este necesar ca la începutul carierei didactice, în anii de 

stagiatură, profesorul debutant să fie ajutat să se integreze cu succes în 

viața profesională. Cel care are această menire este mentorul.  A învăța 

să fii profesor este un proces permanent, fluid, care se deschide și 

evoluează pe parcursul vieții noastre profesionale, nu este un program 

static sau o procedură fixă, pe care cineva o poate stăpâni o dată pentru 

totdeauna. De aceea, menirea dascălului este de a fi permanent ancorat 

în prezentul cultural, social, civic, comportamental etc. al lumii în care 

trăiește, pentru a fi în măsură să ofere un model viu de conduită și de 

măiestrie pedagogică elevilor și discipolilor săi.    

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Îndrumarea cadrelor didactice aflate la început de carieră, 

desfășurată într-un cadru organizat.  

C2. Dezvoltarea competențelor specifice unui cadru didactic performant 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Profesorul mentor și profesorul debutant - ipostaze, 

semnificații, dialoguri profesionale - 2 ore 

Modulul II: Constrângeri și necesități ale profesorului debutant - 

analiza de nevoi - 2 ore 

Modulul III: Elaborarea planului de dezvoltare profesională a 

profesorului debutant - 2 ore 

Modulul IV: Atribuțiile și responsabilitățile mentorului - 2 ore 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 

tel: 0260 661396; fax: 372873614 

e-mail: ccdsalaj@ccdsj.ro 

Modulul V: Activități specifice muncii de profesor/ Competențe cerute 

unui profesor/Exercitarea profesiei de cadru didactic - 10 ore 

Evaluarea participanţilor: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021  

TRIM. I - 2021 1  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Bulgărean Sanda, Geografie, masterat, certificat de formator 

Prof. Galvacsy Laura Rolena, Geografie, masterat, certificat de 

formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Bulgărean Sanda 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 
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PROGRAMUL NR. 42 

Managementul serviciilor educaționale 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Managementul serviciilor educaționale 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Directori/directori adjuncți, inspectori școlari, cadre didactice   

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Programul de formare are ca scop sprijinirea conducerii unităților de 

învățământ în vederea abordării unor strategii eficiente de planificare, 

proiectare, organizare, adoptare a deciziilor, de control, evaluare și 

monitorizare a activității manageriale. Cursul oferă sprijin în  formarea 

de competențe adecvate a managerilor de școli în vederea promovării 

unui management performant. Se asigură o formare complexă prin 

alternarea teoriei cu activitățile practice de lucru individual, discuțiile de 

grup, precum și clarificarea punctuală a întrebărilor din partea 

participanților. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

La finalul cursului participanții: 

C1. Vor avea un grad mai ridicat de înțelegere a activităților care țin de 

abordării unor strategii eficiente de planificare, proiectare, organizare, 

adoptare a deciziilor, de control, evaluare și monitorizare a activității 

manageriale. 

C2. Vor dobândi capacități îmbunătățite de cunoaștere și respectare a 

prevederilor legislative și contractuale, metode, instrumente de lucru și 

comunicare specifice managementului educațional. 

C3. Vor promova un tip de management performant la nivelul 

organizației. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Proiectarea și planificarea în managementul educațional - 5 

ore 

Modulul II: Managementul resurselor umane. Conducerea. Adoptarea 

deciziilor - 4 ore 

Modulul III: Controlul - evaluarea - monitorizarea - 4 ore 

Modulul IV: Legislația școlară actuală - 4 ore 

Evaluarea participanţilor: 3 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021 1  TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

Portofoliul cursantului 
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CURSANŢILOR  

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Crișan Laura, Limba și literatura română, masterat, certificat de 

formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 de cursanţi (2 grupe) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ AL 

ACTIVITĂŢII   

6000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 43 

Organizarea şi conducerea contabilităţii în unităţile de învăţământ 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Organizarea şi conducerea contabilităţii în unităţile de învăţământ 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Personal didactic auxiliar, personal contractual 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii în 

instituţiile publice revine ordonatorului de credite sau altei persoane 

care are obligaţia gestionării unităţii. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Formarea administratorilor financiari din unităţile de învăţământ din 

judeţ 

C2. Cunoaşterea legislaţiei în domeniul contabilităţii 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modul I - Aprobarea, depunerea si componenţa situaţiilor financiare - 4 

ore 

Modul II - Prevederile referitoare la elementele de bilanţ - 3 ore 

Modul III - Prevederile referitoare la elementele din contul de rezultat 

patrimonial - 3 ore 

Modul IV - Inventarierea patrimoniului - 6 ore 

Modul V - CFP - 2 ore 

Modul VI - Codul controlului intern - 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Breban Ludovica, CECCAR Sălaj 

SPECIALIZAREA Breban Ludovica - Științe economice 

NIVELUL DE 

PREGĂTIRE  

Breban Ludovica - Doctorat, formator acreditat 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 30 de cursanți (1 grupă) 
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PLANIFICAŢI 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 44 
Contractul individual de muncă. Noțiune, reglementare și modificare 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Contractul individual de muncă. Noțiune, reglementare  și modificare. 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Directori, cadre didactice, cadre didactice auxiliare 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Conceptul de contract individual de muncă este menit să promoveze 

condițiile legale în temeiul cărora un angajat are posibilitatea de a 

presta munca în favoarea unui angajator, în schimbul unei renumerații. 

Încheierea unui contract individual de muncă are ca scop derularea în 

bune condiții a relațiilor de muncă dintre angajator și angajat, cu 

respectarea normelor legale în vigoare. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare)  

20 ore 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

formarea deprinderilor  privind folosirea  corectă  și eficientă a cadrului 

legal  existent în vederea încheierii și modificării unui contract 

individual de muncă. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Cadrul  legislativ. Definiție contract individual de muncă. - 

6 ore 

Modulul II: Încheierea și modificarea contractului individual de muncă 

- 6 ore 

Modulul III: Jurisprudență. Sesiune de întrebări și răspunsuri. - 6 ore 

Evaluare: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

 

Chestionare și aplicații practice (spețe) 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Crișan Laura, Limba și literatura română, licență, certificat de 

formator 

Ignat Andreea, Drept, licență, certificat de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

60 cursanți (2 grupe) 

COSTUL 6000 
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PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

 

 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ 

România, Zalău, Str. Unirii, nr. 2 
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PROGRAMUL NR. 45 

Proiectul educativ în biblioteca școlară și CDI 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI 

Proiectul educativ în biblioteca școlară și CDI 

PUBLIC ȚINTĂ 

AVIZAT 

Bibliotecari şcolari, profesori documentariști din învăţământul 

preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) și responsabili CDI 

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate) 

Proiectul reprezintă una dintre abordările procesului educaţional, 

necesar a se regăsi în activitățile celor care deţin responsabilităţi în 

cultivarea gustului pentru lectură și a respectului pentru carte. 

Activitatea propusă oferă un cadru de informare şi totodată de formare a 

bibliotecarilor şcolari cu privire la valorificarea proiectului, a învăţării 

bazate pe proiect în activităţile proprii, stimulând interesul 

bibliotecarilor şcolari, profesorilor documentariști pentru utilizarea 

proiectului ca şi metodă și mijloc de învăţare. 

DURATA (nr. total de 

ore de formare) 

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRUCULUMUL PROGRAMULUI 

COMPETENȚE 

VIZATE 

C1. Iniţierea bibliotecarilor şcolari/profesorilor documentariști în ceea 

ce priveşte abordarea proiectului, ca mijloc de învăţare, de stimulare a 

interesului elevilor pentru cunoaştere şi creaţie; 

C2. Participarea la definirea politicii documentare ca parte integrală a 

politicii educaționale a școlii; 

C3. Dezvoltarea abilităților de realizare a unor proiecte educative, 

activități și tehnici care să dezvolte gustul pentru lectură. 

PLANIFICAREA 

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Proiectul. Învăţarea bazată pe proiect - rol, caracteristici, 

utilitate - 6 ore; 

Modulul II: Stuctura unui  proiect - 6 ore; 

Modulul III: Implementarea unui proiect - 6 ore;  

Evaluare: 2 ore  

CALENDARUL PROGRAMULUI (nr. de cursuri planificate)  

TRIM. IV - 2020    

TRIM. I - 2021 1   

MODALITĂȚI DE 

EVALUARE A  

CURSANȚILOR 

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAȚI 

Rodica Turc, Biblioteconomie și știința informării, studii 

postuniversitare, certificat de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Matei Bianca 
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III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR. CURSANȚI  

PLANIFICAȚI 

30 cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/AL 

ACTIVITĂȚII 

3000 

COSTUL ESTIMAT 

AL 

UNEI ORE DE  

FORMARE PENTRU  

FIECARE  

PARTICIPANT 

5 
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PROGRAMUL NR. 46 

Recuperarea învăţământului obligatoriu şi inserţia socială. 

Programul a doua şansă 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Recuperarea învăţământului obligatoriu şi inserţia socială. 

Programul a doua şansă. 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Învăţători, profesori  

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Susţinerea eforturilor de reintegrare în sistemul de învăţământ a celor care au 

nu au finalizat şcoala se poate realiza prin organizarea ofertei educationale 

suport pentru programele de tip „A doua şansă”. Astfel, devine impetuos 

necesar perfecţionarea personalului didactic implicat în programele speciale 

de sprijinire a tinerilor / adulţilor pentru recuperarea învăţământului 

obligatoriu şi inserţie socială. 

Acest curs este menit a capacita competenţele de lucru ale cadrului didactic cu 

această categorie de elevi, abordarea învăţării ca efort de colaborare între 

cadrul didactic şi elevul adult. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1.  Înţelegerea metodologiei şi a  modalităţilor de aplicare a ghidurilor 

specifice ADŞ 

C2.  Proiectarea şi derularea activităţilor didactice de învăţare cu adulţii 

C3.  Aplicarea de strategii didactice specifice în activităţile în care sunt 

implicaţi adulţii 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Metodologia privind organizarea programului „A doua şansă” 

pentru învăţământ primar şi secundar inferior - 4 ore 

Modulul II: Curriculum „A doua şansa”- Structura curriculară, Conţinuturi, 

Proiectarea didactică, Strategii de predare, Curriculum la decizia şcolii - 10 

ore 

Modulul III: Particularităţi ale învăţării adulţilor, Indicatori de bune practici 

în educaţia adulţilor - 2 ore 

Modulul IV: Evaluarea în programul „A doua şansă” - 2 ore.  

Evaluarea participanţilor: 2 ore 

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 
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FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Rozs Rita- Eva, Fizică - Chimie, masterat, certificat de formator 

Prof. Cozma Mariana, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, 

masterat, certificat de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 cursanţi (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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PROGRAMUL NR. 47 
Școala părinților 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

DENUMIREA 

PROGRAMULUI  

Școala părinților 

PUBLIC-ŢINTĂ 

VIZAT   

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din unităţile şcolare din 

judeţul Sălaj  

JUSTIFICARE 

(necesitate, utilitate)  

Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei bine stabilit, intervenind în 

dezvoltarea primară a copilului. În acest context, educarea părinţilor 

după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le 

acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial afectiv şi 

moral. Sunt situaţii în care familia consideră că este suficient să se 

ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte, 

locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanţa unei comunicări 

afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. 

În general, comportamentul parental este inspirat din propria experienţă 

de viaţă a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive, cât şi 

negative, pe parcursul mai multor generaţii. Programul pe care îl 

propunem vine în sprijinul tuturor celor implicaţi în educaţia copilului. 

Scopul constă în formarea cadrelor didactice în vederea  modificării 

opticii pe care părinţii o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar. Această 

modificare, putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre 

părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. 

Educaţia părinţilor poate fi: 

 o educaţie a educaţei copilului; 

 un studiu al dezvoltăii copilului; 

 o formare de abilităţi de comunicare şi analiză a copilului; 

 un examen cognitiv al sarcinilor secvenţale în creşterea, dezvoltarea 

şi educarea copilului. 

        Acest program  nu-şi propune să substituie clasicele şedinţe cu 

părinţii, dar pe lângă acestea este bine să se lucreze şi altfel cu părinţii, 

pentru dezvoltarea colaborării şcoală-familie. 

DURATA (nr. total 

de ore de formare)  

20 ore/grupă 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE A 

PROGRAMULUI 

Casa Corpului Didactic Sălaj - ONLINE 

CURRICULUMUL PROGRAMULUI  

COMPETENŢE 

VIZATE  

C1. Însuşirea unor competenţe necesare implicării părinților în viața 

școlii;  

C2. Dobândirea competenţelor de management, atât la nivelul clasei, cât 

și în familie;  

C3. Formarea unor competenţe de comunicare şi relaţionare a cadrelor 
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didactice cu elevii  și părinții acestora; 

C4. Însuşirea competenţelor de evaluare a comportamentelor elevilor și 

părinților față de școală, familie și societate. 

PLANIFICAREA  

MODULELOR 

TEMATICE 

Modulul I: Colaborarea școală - familie - 2 ore  

Modulul II: Invitație la dialog - 8 ore 

Modulul III: Trăim în lumea reală - 8 ore 

Evaluare: 2 ore  

CALENDARUL PROGRAMULUI  (nr. de cursuri planificate) 

TRIM. IV - 2020   TRIM. II - 2021 1 

TRIM. I - 2021   TRIM. III - 2021  

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE A 

CURSANŢILOR  

Chestionare, portofoliu 

II. RESURSE UMANE 

FORMATORI 

IMPLICAŢI  

Prof. Onaci Ana-Mariana, Geografie, licență, certificat de formator 

COORDONATORUL 

PROGRAMULUI 

Profesor metodist - Galvacsy Laura 

III. CRITERII ECONOMICE - program cu taxă 

NR.CURSANŢI 

PLANIFICAŢI 

30 cursanți (1 grupă) 

COSTUL 

PROGRAMULUI/ 

AL ACTIVITĂŢII   

3000 

COSTUL ESTIMAT 

AL UNEI  ORE DE 

FORMARE PENTRU 

FIECARE 

PARTICIPANT   

5 
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