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CUPRINS 
 

A. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ - PRIORITĂȚI 

 

Nr. 

crt. 

Prioritatea Denumirea programului Pag. 

1 Programe pentru pregătirea 

debutanților în vederea susținerii 

examenului național de 

definitivare în învățământ 

 

Programe pentru pregătirea 

cadrelor didactice încadrate cu 

statut de suplinitor în vederea 

participării la susținerea 

concursului național de ocupare a 

posturilor vacante 

Formarea cadrelor didactice debutante din 

învățământul primar 

4 

2 Limba și literatura română și matematica din 

perspectiva pregătirii cadrelor didactice 

debutante din învățământul primar 

5 

3 Consilierea profesorilor debutanți pentru 

susținerea examenului național de definitivat 

6 

 

 

B. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ, PROPUSE CA URMARE A NEVOILOR 

IDENTIFICATE LA NIVELUL JUDEȚULUI 

 

Nr. 

crt. 

Direcții de formare Denumirea programului Pag. 

4 Integrarea TIC în 

activitatea didactică  

Utilizarea platformelor în 

procesul de predare-

învățare-evaluare învățare 

 

Instrumente utilizate în învățarea online 7 

5 Platforme educaționale open source și instrumente de 

evaluare online 

8 

6 Bazele programării pentru gimnaziu 9 

7 Aplicații  utile în crearea  resurselor educaționale 

deschise 

10 

8 Instrumente și aplicații online utile în clasa virtuală 11 

9 Proiecte educaţionale  

 

Designul unui proiect cu/fără finanțare – de la idee la 

implementare 

12 



3 
 

10 Rezolvarea conflictelor şi 

a situaţiilor de criză 

educaţională  

 

Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și 

combatere 

13 

11 Prevenirea epuizării profesionale a cadrelor didactice 

– Sindromul Burnout 

14 

12 Implicarea în strategia de 

dezvoltare a unităţii de 

învăţământ   

Dezvoltarea organizațională prin intermediul 

proiectelor 

15 

13 Programe specializate, 

adresate personalului 

didactic auxiliar 

Biblioteca școlară – partener în educație 16 
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1. FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE  

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice debutante din învăţământul primar, care doresc să participe la examenul de 

definitivat și cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la concursul 

național de ocupare a posturilor vacante 

 Durata 

40 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL 1 – Curriculum  în învățământul primar  

MODULUL 2 – Strategii tradiționale și moderne de predare-învățare-evaluare în învățământul 

primar 

MODULUL 3 – Lecția – formă principală de organizare concretă a activității de  instruire. 

Proiectarea lecției 

MODULUL 4 – Programa examenului naţional de definitivare în învăţământ – Metodica predării 

disciplinelor de specialitate - aplicații  

 Formatori: 

MIHĂESCU MIRELA -  inspector școlar – învățământ primar ISJ Dâmbovița, 

ALEXE ELENA CRENGUȚA – profesor metodist Casa Corpului Didactic Dâmbovița 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist ALEXE CRENGUȚA 

 Taxa curs: 

FĂRĂ TAXĂ 
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2. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICA DIN 

PERSPECTIVA PREGĂTIRII CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice debutante din învăţământul primar, care doresc să participe la examenul de 

definitivat și cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la concursul 

național de ocupare a posturilor vacante 

 Durata 

26 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL 1 – Programa examenului naţional de definitivare în învăţământ/ concursului de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/ rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar – 

Limba și literatura română – aplicații 

MODULUL 2 – Programa examenului naţional de definitivare în învăţământ – Matematică - 

aplicații 

 Formatori: 

MAREȘ SILVIA - profesor matematică, Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște 

SOLOMON AURORA - profesor metodist Casa Corpului Didactic Dâmbovița, profesor limba și 

literatura română 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist ALEXE CRENGUȚA 

 Taxa curs: 

110 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. CONSILIEREA PROFESORILOR DEBUTANȚI  PENTRU SUSȚINEREA  

EXAMENULUI  NAȚIONAL  DE DEFINITIVAT/ TITULARIZARE 

 

 Public țintă vizat 

- profesori debutanți care doresc să participe la examenul de definitivat și profesori  încadrați cu 

statut de suplinitor în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante 

 Durata 

30 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL 1 - Documente curriculare  

MODULUL 2 - Proiectare și evaluare 

MODULUL 3 - Managementul clasei de elevi 

 Formatori: 

BUCĂLOIU IONELA - profesor geografie 

DULEA MIHAELA - profesor limba și literatura română, inspector școlar 

SOLOMON AURORA – profesor metodist CCD Dâmbovița, profesor limba și literatura română 

STANCU VALENTIN - profesor geografie, inspector școlar 

NEDELCU RODICA - profesor matematică, inspector școlar 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist SOLOMON AURORA 

 Taxa curs: 

FĂRĂ TAXĂ 
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4. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 

 

 Public țintă vizat 

Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar; personal de conducere, de îndrumare și 

control; personal didactic auxiliar 

 Durata 

26 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL 1 –  Resursele digitale în activitatea didactică  

MODULUL 2 –  Utilizarea instrumentelor specifice învățării online  

MODULUL 3 –  Platforme pentru evaluare  

 Formatori: 

CHIRIAC BEATRICE MIHAELA – profesor de informatică Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu 

Târgoviște 

VLAD CĂTĂLINA ESTERA – profesor de informatică Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu 

Târgoviște 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist VÎRTOPEANU VICTORIȚA 

 Taxa curs: 

110 lei 
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5. PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SOURCE  

ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

 

 Public țintă vizat 

Personal didactic de predare şi didactic auxiliar, din învăţământul preuniversitar 

 Durata 

26 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL 1 – Principii, metode şi tehnici de instruire diferenţiată 

MODULUL 2- Platforme Educaționale Open Surce și instrumente de evaluare online 

 Formatori: 

STĂNCULETE MARIA TEODORA - profesor de informatică, inspector școlar 

DIACONU DIANA ELENA – profesor de informatică, director CCD Dâmbovia 

CHIRIAC BEATRICE MIHAELA – profesor de informatică 

TĂBÂRCĂ NICOLAE RADU – profesor de informatică 

TĂBÂRCĂ ANGELICA IOANA- profesor de informatică 

VASILE GHEORGHIȚA - profesor de informatică 

VLAD CĂTĂLINA ESTERA - profesor de informatică 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist GRIGORESCU LIVIA 

 Taxa curs: 

FĂRĂ TAXĂ 
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6. BAZELE PROGRAMĂRII PENTRU GIMNAZIU 

 

 Public țintă vizat 

Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

 Durata 

26 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL 1 – Algoritmi  

MODULUL 2 - Limbaj de programare  

MODULUL 3 - Implementarea algoritmilor într-un mediu de programare 

 Formatori: 

DIACONU DIANA ELENA – profesor de informatică, director CCD Dâmbovița 

STĂNCULETE MARIA TEODORA - profesor de informatică, inspector școlar 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist VÎRTOPEANU VICTORIA 

 Taxa curs: 

110 lei 
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7. APLICAȚII  UTILE ÎN CREAREA  

RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE 

 

 

 Public țintă vizat 

Personal didactic din învăţământul preuniversitar  

 Durata 

26 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL I-Valențele formative ale utilizării RED în activitatea de predare-învățare-

evaluare 

MODULUL 2 - RED-de la teorie la practica 

 Formatori: 

BUCĂLOIU IONELA - profesor geografie 

SOLOMON AURORA – profesor metodist CCD Dâmbovița, profesor limba și literatura română 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist VÎRTOPEANU VICTORIA 

 Taxa curs: 

110 lei 
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8. INSTRUMENTE ȘI APLICAȚII ONLINE UTILE ÎN CLASA VIRTUALĂ 

 

 Public țintă vizat 

Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

 Durata 

26 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL I - Introducere în utilizarea, elaborarea și aplicarea la clasa a instrumentelor 

Google și multimedia  

MODULUL 2 - ABC în utilizarea platformelor și a aplicațiilor online  

 Formatori: 

BUCĂLOIU IONELA - profesor geografie 

SOLOMON AURORA – profesor metodist CCD Dâmbovița, profesor limba și literatura română 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist VÎRTOPEANU VICTORIA 

 Taxa curs: 

110 lei 
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9. DESIGNUL UNUI PROIECT CU / FĂRĂ FINANȚARE  

 – DE LA IDEE LA IMPLEMENTARE 

 

 Public țintă vizat 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic auxiliar; 

 Durata 

26 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL 1 – Calităţile unei echipe de succes  

MODULUL 2 – Ciclul de viaţă al unui proiect educaţional   

MODULUL 3 – Programe de finanţare ale unui proiect   

 Formatori: 

BUCĂLOIU IONELA - profesor geografie 

GHEORGHE ANA MARIA – profesor matematică 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist ALEXE ELENA CRENGUȚA 

 Taxa curs: 

110 lei 
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10. FENOMENUL BULLYING –  

STRATEGII DE PREVENIRE ȘI COMBATERE 

 

 Public țintă vizat 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

 Durata 

26 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL  1 –  Violența în mediul școlar – aspecte generale  

MODULUL  2 – Bullying – cadru legislativ și aplicații   

MODULUL 3 – Politici anti-Bullying  

 Formatori: 

BOROȘ OANA - profesor învăţământ preșcolar 

VASILE IULIANA - profesor învăţământ preșcolar 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist SOLOMON AURORA 

 Taxa curs: 

110 lei 
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11. PREVENIREA EPUIZĂRII PROFESIONALE A CADRELOR 

DIDACTICE – SINDROMUL BURNOUT 

 

 Public țintă vizat 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal de conducere, îndrumare și control, 

personal didactic auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar 

 Durata 

20 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL I –  Sănătatea ocupaţională şi componentele ei: starea subiectivă de bine şi 

performanţa  

MODULUL II – Resursele mele în munca pedagogică şi rezilienţa în profesie  

MODULUL III – Patru piloni ai stării de bine: încredere, persistenţă, organizare şi socializare 

 Formatori: 

LILIANA-DANIELA CHIVULESCU, psiholog cu drept de liberă practică, profesor pentru 

învăţământul primar, 

RATEA CERCEL ANDREEA - FLORINA, profesor limba și literatura română 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist GRIGORESCU LIVIA 

 Taxa curs: 

80 de lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

12. DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ  

PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR 

 

 Public țintă vizat 

personal didactic din învățământul preuniversitar 

 Durata 

26 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL 1 – Dezvoltarea organizațională  

MODULUL 2 – Fonduri europene în România  

MODULUL 3 –  Etapele realizării unui proiect  

 Formatori: 

STANCU VALENTIN IRINEL – inspector pentru proiecte educaționale și programe europene 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

BARBU DANIELA LUMINIȚA – inspector Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, profesor 

pentru învățământul primar 

GRIGORESCU LIVIA ELENA – profesor metodist Casa Corpului Didactic Dâmbovița, profesor 

fizică 

 

Coordonatorul programului: profesor metodist GRIGORESCU LIVIA 

 Taxa curs: 

110  lei 
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13. BIBLIOTECA ȘCOLARĂ  - PARTENER ÎN EDUCAȚIE 

 

 Public țintă vizat 

bibliotecari și responsabili CDI din unitățile de învățământ preuniversitar 

 Durata 

26 de ore 

 Locul de desfășurare a programului 

online, utilizând platforma Gsuite a Casei Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL 1 -  Rolul și locul bibliotecarului școlar în structura unei organizaţii  

MODULUL 2 – Bibliotecarul și  școala – modalități de interacţiune  

MODULUL 3 - Comunicarea în cadrul grupului. Tehnici de cunoaștere și comunicare cu 

segmentele de public 

MODULUL 4 – Strategii utile pentru stimularea lecturii la elevi 

MODULUL 5 – Marketingul serviciilor de bibliotecă 

 Formatori: 

SOLOMON AURORA – profesor metodist CCD Dâmbovița, profesor limba și literatura română  

 

Coordonatorul programului: profesor metodist SOLOMON AURORA 

 Taxa curs: 

110  lei 

 

 

 

 

 

 


