CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

Avizat
Director,
Mihaela Popescu
Nr. 912/ 22.11.2021
Lista programelor de formare avizate din Oferta Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2021-2022

Nr.
crt.

1.

2.

Denumirea
programului

Responsa
bilul
programul
ui

ABC-ul debutantului Dana Zoe
în profesia didactică; Mateescu

ABC-ul Emoțiilor;

Edmund
Ienei

3.

Blogul profesorului
documentarist
–instrument de
Pompilia
popularizare a
Herman
resurselor
educaționale digitale

4.

Creșterea rezistenței Liliana

Grupul țintă

Nr. de ore
de formare

20 ore (12
ore online
Cadre didactice
sincron, 8
debutante
ore online
asincron)
Personal
didactic din
20 ore (10
învățământul
ore online
primar (clasa I
sincron, 10
sau a II-a) în
ore online
anul școlar
asincron)
2020-2021, din
județul Cluj
Profesori
documentarişti,
documentarişti,
responsabili CDI,
bibliotecari,
personal
didactic de
predare din
învăţământul
preuniversitar
Personal

Perioada
înscrierii
noiembrie
2021 ianuarie
2022

noiembrie
2021 ianuarie
2022

Calendarul
estimativ al
formării
februarie martie
2022

februarie mai 2022

Taxa de
participare/ cursant
(lei)

Formularul de înscriere

Program de formare
gratuit

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSdzuZy3PA
6MNR5t3klay0w4BJ24qMv2j
qKR6ZGdQ-ONdPDhRg/viewf
orm

Program de formare
gratuit

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSeXhtxaGAc
EiDdi4W8eJLjiwJcH8ENZqaDl
7mKQWRx2p0hOLw/viewfor
m

24 ore
(online
meet)

noiembrie
2021ianuarie
2022

februarie martie
2022

96

18 ore

22

ianuarie -

72

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLScCUHiNhZ
aC3ZSrnt5QSfer9XLViT88hJ4
sn2741q7u78oQHg/viewfor
m

https://docs.google.com/for
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la stres în contextul
activității online;

5.

Cum să creștem
sănătoși;

Dana Lung

Edmund
Ienei

6.

Educația STEM în
școală;

Dana Zoe
Mateescu

7.

Educație pentru
sănătate

Adriana
Iacob

8.

Evaluare de calitate
prin inspecţia şcolară Dana Zoe
realizată față în față, Mateescu
hibridă sau online;

9.

Inteligența
emoțională în
acțiune;

10.

Învăţarea centrată pe
proiecte/
Alina Boca
project-based
learning

Dana Zoe
Mateescu

didactic din
învățământul
preuniversitar

(online
meet)

Personal
didactic din
învățământul
preșcolar din
județul Cluj
Profesori de
matematică,
fizică, chimie,
biologie,
profesori
pentru
invățământul
primar
Cadre didactice
– disciplina
educație fizică

20 ore (10
ore online
sincron, 10
ore online
asincron)
20 ore (12
ore online
sincron, 8
ore online
asincron)

20 ore
(online,
sincron)
20 ore (12
Metodiști noi ai
ore online
Inspectoratului
sincron, 8
Școlar
ore online
Județean Cluj
asincron)

noiembrie
-9
decembri
e 2021
noiembrie
2021 ianuarie
2022

noiembrie
2021

noiembrie
2021

noiembrie
2021

februarie
2022

Program de formare
gratuit

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSfBD4LciC_
olouQKuGNFCt733kYnSIGTtT
UCWLLkcBpMPuaOw/viewfo
rm

decembrie
2021

80

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSdOD-Whw
AxY1D5wA985Xb1VFVqtSS1
xtHKgJ8VJJ1MU_3ypNA/view
form

decembrie
2021

80

https://forms.gle/pYAddpWj
xZZgTDSn7

decembrie
2021 februarie
2022

Program de formare
gratuit

Înscrierile se fac la
propunerea Inspectoratului
Școlar Județean Cluj

februarie mai 2022

20 ore (16
ore online
sincron, 4
ore online
asincron)

decembri
e 2021 ianuarie
2022

februarie martie
2022

Cadre didactice
30 ore
(indiferent de
online (15
nivel și
ore online
specializare)

decembri
e 2021 ianuarie
2022

februarie aprilie
2022

Personal
didactic de
predare din
învățământul
preuniversitar

ms/d/e/1FAIpQLSduQCEVAT
SHbBZvbSh1dzAjtGMHAxjvh
XjLy8bSb00vXhnbMA/viewfo
rm

80

120

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSeDaFrpB-z
d3aSKfk8QDNUzPuQuh6C58
dH490d_YnQkyU9jHQ/viewfo
rm
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSdbh9aq59
7zo1EasQ1jLqpBpmBzrmGr3
n30PbcOfnnChzK3aQ/viewfo
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rm

sincron, 15
ore online
asincron)

11.

Limbajul gestualnivel începător I

Alina Boca

Cadre didactice
din
învățământul
preuniversitar,
cadre didactice
auxiliare și
personal
nedidactic
Cadre didactice
din
învățământul
preuniversitar,
cadre didactice
auxiliare și
personal
nedidactic,
părinți
Directori de
unităţi de
învăţământ din
învățământul
preuniversitar

20 ore
online
sincron

decembri
e 2021 ianuarie
2022

20 ore
online
sincron

decembri
e 2021 ianuarie
2022

10 ore
(online
meeting)

decembri
e 2021 ianuarie
2022

februarie aprilie
2022

Program de formare
gratuit

aprilie iunie 2022

80

12.

Limbajul gestualnivel intermediar I

13.

Managementul
unității de
învățământ în era
digitală;

14.

Metode și tehnici
eficiente în educarea
Alina Boca
copiilor cu
dizabilități vizuale

Cadre didactice
din
învățământul
preuniversitar

10 ore
online
sincron

decembri
e 2021 ianuarie
2022

15.

Monitorizarea și
evaluarea
Adriana
proiectelor finanţate Iacob
prin Erasmus+;

Directori,
coordonatori,
cadre didactice
din

20 ore - 14
ore online,
sincron, 4
ore

15 feb. 15 martie
2022

Alina Boca

Dana Zoe
Mateescu

februarie aprilie
2022

februarie aprilie
2022

februarie martie
2022

80

80

Program de formare
gratuit

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLScm9p-JCU
2n7rGu44TADHjJX2_X6aCcxX
LsX7saKX54XA_fNA/viewfor
m

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSdZ09fPJru
mSAmH_1LVAnbDTIDuNBrR
Q4H94QW9APIviRADkw/vie
wform

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLScQo7-rvnhK0wjoGcDCgD_ls7HKxRd8S
u1TXQjE_VeZrh33Q/viewfor
m
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSftFDsUv1F
SuPsBlwIUA0C4sqJvGkNb_IlY
FfSevxh7gJw0Jw/viewform

https://forms.gle/5grufnmFx
57Mz4vf7
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Edmund
Ienei

învățământul
preuniversitar
care au în
implementare
proiecte
finanțate prin
Erasmus+.
Cadre
didactice,
psihologi
școlari şi
voluntari
Centrul de
Prevenire,
Evaluare și
Consiliere
Antidrog Cluj
(CPECA Cluj)

asincron

20 ore (10
ore online
sincron, 10
ore online
asincron)

16.

Necenzurat

17.

Ora digitală în
activitățile
Alina Boca
educaționale pentru
elevii cu CES

Cadre didactice
20 ore,
din
on-line,
învățământul
sincron
preuniversitar

18.

Program pentru
pregătirea cadrelor
didactice încadrate
cu statut de
suplinitor în vederea Pompilia
Herman
participării la
susţinerea
concursului naţional
de ocupare a
posturilor vacante

19.

Repere metodologice Dana Zoe
în abordarea
Mateescu

Cadre didactice
încadrate cu
statut de
suplinitor în
vederea
participarii la
sustinerea
concursului
national de
ocupare a
posturilor
vacante
Personal
didactic de

noiembrie
2021 ianuarie
2022

decembri
e 2021 ianuarie
2022

februarie mai 2022

februarie aprilie
2022

Program de formare
gratuit

80

10 ore (6
online
sincron și 4
ore
asincron)

noiembrie
2021-ianu
arie 2022

februarie martie
2022

Program de formare
gratuit

20 ore (16
ore online

decembri
e 2021 -

februarie martie

80

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSd9H17kde
TVBRac8KE-cO6SDZHB-xvc1
2DozgtoB4a6ZAjWtQ/viewfo
rm

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSfZ1yCwHz
W6aZSatc3aMagf6lG8yw086
Pecvk-gtm9rxjqqVg/viewfor
m

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSfWuY4KKu
Um2go_J19SXI1ovtPR9hmdX
mvvMFxq5BFQF0a6KA/viewf
orm

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSewUXyyyg
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predare din
învățământul
preuniversitar

activităților cu
părinții;

20.

Scrierea și
managementul
Adriana
proiectelor finanţate Iacob
prin Erasmus+;

21.

Strategii
motivaționale de
adaptare a
demersului didactic
din cadrul orelor de
limba engleză la
provocările lumii
actuale în context
transdisciplinar și
digital

22.

Strategii și metode
utilizate în terapiile
specifice și de
compensare în
vederea integrării
copiilor cu CES

sincron, 4
ore online
asincron)
20 de ore
Directori, cadre
online
didactice din
sincron
învățământul
(online
preuniversitar
meeting)

Alina Boca

Profesori de
limbi moderne
din județul Cluj

Alina Boca

Profesori
psihopedagogi,
profesori
logopezi,
profesori
pentru
învăţământul
preșcolar şi
primar, părinţi
ai copiilor cu
CES, cadre
didactice din
învățământul
special şi din
învăţământul
de masă,
asistenţi sociali

ianuarie
2022
noiembrie
decembri
e 2021

15 online
sincron

decembri
e 2021 ianuarie
2022

21 de ore
online
sincron

decembri
e 2021 ianuarie
2022

2022

ianuarie martie
2022

februarie aprilie
2022

februarie aprilie
2022

oSQDDxmUlhXgPsxTDSySdliS
ovEFg6kSMPCdkASQ/viewfor
m

80

Program de formare
gratuit

Program de formare
gratuit

https://forms.gle/h9YVd4m7
gB6p8Tpk8

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSd7TJzwj4G
UVYvDCSlK_p5AdM_AmADBg
mV_EFo8sfQFhN0law/viewfo
rm

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSfF4ejIh6Bp
W-ZLj0VmKEZcXLtovr2mZ9g
kkZQaQu3wYZgdyg/viewfor
m

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

23.

24.

Și eu vreau și pot să
vorbesc corect!;

wEbDU ABC… MIRO;

Adriana
Iacob

Liliana
Dana Lung

Coordonator Compartiment Programe,
prof. Liliana Dana Lung

etc
Cadre didactice
din
învăţământul
20 ore
din mediul
online,
rural, alte
sincron
cadre didactice
interesate,
logopezi.
Personal
didactic din
învățământul
preuniversitar

20 de ore
(10 de ore
online
meeting, 10
de ore
online
asincron)

noiembrie
2021

22
noiembrie
- 15
decembri
e 2021

decembrie
2021

martie
-aprilie
2022

80

Program de formare
gratuit

https://forms.gle/UygrbaoqX
Vsac4RN7

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSeAT37gC2
ZipHjQzjFZEzppYzlsHlEm6mi
tbRDlaFup4QFojw/viewform

