
 

 

PROGRAME DE FORMARE AVIZATE 

 

 

 

- ABC-ul debutantului în profesia didactică 
- Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru  

clasa pregătitoare 
- Aplicaţii Google 
- Art terapia 
- Banca de date a formării continue – formare utilizatori de aplicaţie CONCRET 
- Consiliere și orientare școlară 
- Curs de publicistică 
- Educație antreprenorială pentru învățământul liceal 
- Educație pentru drepturile omului 
- Evaluarea competenţelor elevilor 
- Icoane pe sticlă în Transilvania 
- Intercunoaştere şi creşterea coeziunii grupului 
- Intervenții psihopedagogice în corectarea tulburărilor de limbaj și comunicare 
- Învățarea centrată pe proiecte/Project Based-Learning 
- Lector pentru Şcoala părinţilor 
- Limba Engleză-  nivel mediu/avansat  (Nivel B1-C1 conform CEFRL) 
- Limba engleză nivel începător/mediu (Nivel A1-B1 conform CEFRL) 
- Literatura română a anilor 2000 
- Management și consiliere pentru cariera didactică 
- Managementul formării continue 
- Managementul operaţional al activităţii educative școlare, extrașcolare și 

extracurriculare în unitatea de învăţământ 
- Metode şi instrumente eficiente de reducere a stresului ocupaţional 
- Monitorizarea și evaluarea proiectelor finanţate prin ERASMUS+ 
- Prevenirea consumului de droguri 
- Profesionalism şi performanţă în management 
- Program de dezvoltare a competențelor emoționale la copiii cu CES ”Cum te simți 

azi?” 
- Program pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în 

vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor 
vacante 

- Proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților didactice din grădiniță 
- Scrierea și managementul proiectelor finanțate prin Erasmus + 
- Strategii de prevenire şi de management al anxietăţii de performanţă la elevii 

muzicieni 
- Tehnologia informației și utilizarea calculatorului 
- Utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării  în CDI 
- Utilizarea platformei Moodle 
- Utilizarea resurselor tehnologice mobile în procesul instructiv-educativ la orele 

de limbi moderne  
- Voluntariatul componentă formativă a activităților extrașcolare 

 

OFERTA DE FORMARE A 
CASEI CORPULUI DIDACTIC CLUJ 

ACTIVITĂŢI METODICE 
 

- Abordarea educaţională formală, non-formală şi informală  într-o 
manieră integrată  

- Activitate de informare şi consiliere a cadrelor didactice debutante 
- Activitatea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională 
- Activitatea metodică pentru consilierii școlari 
- Activitatea metodică pentru logopezi 
- Centenarul Unirii din perspectiva CDI-cerc pedagogic 
- Curriculum și proiectarea activității profesorului din aria curriculară 

Tehnologii 
- ECVET (European Credit System for Vocational Education And 

Training) 
- Elaborarea unor criterii unitare de organizare și evaluare a 

competențelor digitale la bacalaureat 
- Engleza pentru Secolul 21: Învățare, Viață, Literație/ English For The 

21st Century Skills: Learning, Life, Literacy" 
- Evaluare formativă şi sumativă la fizică pentru ameliorarea calităţii 

pregătirii elevilor 
- Exemple de bună practică în activitatea de secretariat 
- Exemple de bune practici în activitatea metodiştilor ISJ – Schimb de 

experienţă între metodiştii ISJ de aceeaşi specialitate 
- FOCUS –Metode și instrumente moderne pentru orele de consiliere din 

licee 
- Implicaţii ale sistemului tactil-kinestezic asupra dezvoltării motricităţii 

fine la copiii cu dizabilităţi vizuale şi dizabilităţi senzoriale multiple 
- Integrarea activităţilor practice și experimentale în activitatea 

laborantului/tehnicianului școlar 
- Intervenţii psihopedagogice eficiente în activităţile destinate copiilor cu 

dizabilităţi senzoriale 
- Managementul activităţilor educative educative școlare, extrașcolare și 

extracurriculare în unitatea de învăţământ 
- Managementul unităţilor de învăţământ preuniversitar 
- Mediatorul școlar în sprijinul comunității 
- Metode activ-participative de predare a educației/culturii civice 
- Metodologii, regulamente și curriculum la disciplinele din aria 

curriculară Arte 
- Noul curriculum la disciplina Fizică pentru clasa a VI-a 
- Noul curriculum pentru clasa a V a la disciplina Matematica 
- Noul curriculum pentru clasa a V-a la Biologie 
- Noul curriculum pentru clasa a VI a la disciplina Informatica 
- Noul curriculum pentru clasa a VI-a la Biologie 
- Noul curriculum pentru clasa a VI-a la Matematică 
- Noul curriculum pentru gimnaziu la disciplina Educație fizică 
- Parteneriatul școală-familie-comunitate: un factor important al 

integrării socio-profesionale a elevilor din învățământul special și 
special integrat 

- Perspective de abordare educațională a elevilor cu CES 
- Platforma E-TWINNING – Beneficiile utilizării 
- Platforma EUROPASS – Pașaportul european al competenţelor 
- Preocupări actuale şi de perspectivă ale mentoratului 
- Priorităţile europene pentru EDUCAŢIE 2020 
- Promovarea activităților pedagogice și culturale în bibliotecile școlare 

și CDI 
- Rolul formatorului în dezvoltarea personală și profesională a cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar 
- Rolul şi atribuţiile metodistului ISJ în consilierea şi evaluarea cadrelor 

didactice în cadrul inspecţiilor 
- Să învățăm și să ne jucăm cu muzica 
- Strategii de activare a elevilor în clasele simultane 
- Strategii de rezolvare a  problemelor specifice internatelor școlare 

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE 
 

 Educaţie prin știinţă 2017  
 Rolul alimentației sănătoase pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă la 

elevii din clasele primare 
 Să păstrăm un mediu sănătos! – Ediția a V a 
 Simpozionul  “Auxiliare curriculare,  portofolii  şi  proiecte ale  elevilor” Ediţia a  

XIII- a 
 Simpozionul  „Exemple de bună practică în dezvoltarea competenţelor socio-

emoţionale la preşcolari” 
 Simpozionul "Stop Bullying-ului/Spune NU Intimidării" 
 Simpozionul Preuniversitaria 
 Tulburarea hiperkinetică cu deficit atențional (THDA) între mit și realitate 

 

ACTIVITĂŢI CULTURALE 

 
 Activități culturale în CDI  și bibliotecile școlare dedicate sărbătoririi Marii Uniri 

 Expoziţia „Icoane pe sticlă în Transilvania” 

 Expoziție de desene - ”Sărbătorim România!” - 100 de ani de la Marea Unire 

 Expoziţie de desene şi colaje „Ziua drepturilor omului e şi ziua mea” 

 Lansare de carte - Ghid de bune practici educaționale pentru Săptămâna altfel 

 Teatru de păpuși - Dimensiune ludică și culturală 

 Ziua mondială a bibliotecilor școlare 

 

ALTE TIPURI DE ACTIVITĂŢI 
 

 Casa Corpului Didactic partener și promotor în dezvoltarea 
instituţională 

 Concursul online - Ce voi deveni ? Cum am devenit ? 
 Festivalul lecturii de plăcere Eu citesc! Tu... mai citeşti? - Ediția a II-a 

 

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE 
 

 Adaptarea strategiilor educaționale – factor esențial în reducerea 

absenteismului și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii 

 Educație psihomotrică și experiențială pentru învățământul preșcolar și 

primar 

 Educație timpurie incluzivă 

 Evaluare pentru evoluția în cariera didactică 

 Managementul calității și performanța educațională în sistemul de 

învățământ preuniversitar 

 Managementul strategic și operational al activităților educative 

 MEDPRO-Management educațional și dezvoltare profesională 

 Metodele didactice între artă și rigorile predării 

 Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ – 

acțional 

 Tabla interactivă- resursă educaţională 


