
PROGRAME DE FORMARE AVIZATE ME 
 
DIDACTICA DISCIPLINELOR  
1.  Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din 

învăţământul primar pentru clasa pregătitoare  
 https://bit.ly/3xvos3p 

2.  Abordarea curriculară integrată la nivelul disciplinei 
Limba rromani maternă 

 https://bit.ly/3MwD5ra 

3.  Abordarea metodică a programei școlare în vederea 
pregătirii grupelor de performanță 

 https://bit.ly/3DzoESl 

4.  Aplicarea teoriei  inteligențelor multiple prin instruire 
diferenţiată la ciclul primar  

 http://bit.ly/3lD7dpi 

5.  Aspecte metodologice în predarea-învățarea-
evaluarea matematicii și explorării mediului/ 
matematicii  în învățământul primar 

 https://bit.ly/3MwDQA
w 

6.  Colaborarea dintre profesorul documentarist și 
ceilalți factori implicați în educație în vederea 
organizării unor activități bazate pe cooperare  

 https://bit.ly/3luaF5r 

7.  Curs intensiv de limba rromani din perspectivă 
didactică și comunitară 

 https://bit.ly/3aGgag8 

8.  Dezvoltarea competențelor de evaluare în cadrul 
probelor practice/orale în profilul postului și al 
inspecțiilor speciale la clasă  

 https://bit.ly/30U0oWG 

9.  Diferenţierea şi individualizarea curriculară la 
matematică (și în limba maghiară)  

 https://bit.ly/38Wp2KE 

10.  Evaluator competent – evaluare eficientă la limba și 
literatura română în cadrul examenelor de Evaluare 
Națională și Bacalaureat  

 http://bit.ly/3cKa0cg 

11.  Examenele Cambridge - teorie şi practică   http://bit.ly/3vFsh2O 
12.  Formarea competențelor lingvistice de limba engleză 

pentru cadrele didactice  
 http://bit.ly/3vzrCzY 

13.  Formarea profesorilor psihopedagogi înscrişi la 
definitivat, gradul didactic II și examenul de 
titularizare  

 http://bit.ly/2Qm7rpd 

14.  Introducerea elementelor istoriei locale la predarea 
literaturii maghiare  

 http://bit.ly/3qUYeRi 

15.  Metodele de predare a religiei ortodoxe, greco-
catolice, romano-catolice  

 http://bit.ly/3c0N74X 

16.  Modalități de abordare a predării-învățării-evaluării 
inovative prin intermediul metodelor și tehnicilor 
interactive, în grădiniță 

 https://bit.ly/3DJGeCN 

17.  Modalități și mijloace de evaluare a competențelor 
elevilor cu ajutorul noilor tehnologii,  
pentru învățământul tehnologic 

 https://bit.ly/3aRQVaR 

18.  Morfosintaxa limbii române pentru gimnaziu – dificultăți, 
controverse, interpretări actuale 

 http://bit.ly/30YyWqY 

19.  NOUL NORMAL - metode inovative de predare și de 
evaluare 

 http://bit.ly/3c168EA 

20.  Optimizarea proiectării didactice la disciplina 
Geografie în contextul utilizării instrumentelor 
digitale 
 

 https://bit.ly/3xrvPc3 

21.  Particularităţile predării simultane la nivel primar şi 
gimnazial  

 http://bit.ly/3s1scUV 
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22.  Pedagogia muzeelor   http://bit.ly/3eUi6BC 
23.  Pregătirea cadrelor didactice în vederea susținerii 

examenului național de definitivare în învățământ 
 http://bit.ly/38RtOt1 

24.  Pregătirea cadrelor didactice în vederea susținerii 
concursului național de ocupare a posturilor vacante  

 http://bit.ly/3vIZnig 

25.  Proiectarea curriculară la limba engleză în 
conformitate cu noile programe școlare pentru 
gimnaziu și primar 

 https://bit.ly/3VSG7fx 

26.  Proiectarea curriculară la matematică (și în limba 
maghiară)  

 http://bit.ly/3lueasB 

27.  Repere metodologice în predarea Astronomiei  https://bit.ly/3eW3W5A 
28.  Rolul și importanța metodelor interactive   http://bit.ly/2OFKo8t 
29.  Scrierea și publicarea lucrărilor științifice (Academic 

Writing) și respectarea deontologiei și eticii în 
cercetare  

 https://bit.ly/3xuP04B 

30.  Strategii didactice creative utilizate în recuperarea 
elevilor cu cerințe educaționale speciale 

 http://bit.ly/3mq13d5 

31.  Strategii eficiente de adaptare a copilului în educația 
timpurie  

 http://bit.ly/2Pbro16 

32.  Utilizarea tehnologiei moderne în predarea Istoriei  https://bit.ly/3NvoqOh 
33.  Utilizarea noilor tehnologii în predarea disciplinei 

Instruire practică 
 https://bit.ly/3xiRtxE 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL  
34.  Dezvoltarea competentelor profesionale și 

manageriale necesare metodiștilor  
 http://bit.ly/3lCwdgf 

35.  Dezvoltarea competențelor personalului didactic 
pentru o educație incluzivă de calitate  

 http://bit.ly/3eUP4BL 

36.  Educația elevilor rromi în școlile cu predare în limba 
maghiară 

 https://bit.ly/3N1tPgA 

37.  Formarea abilităților de comunicare eficientă cu 
părinții  

 http://bit.ly/3cMdJWB 

38.  Managementul grupei de preșcolari  https://bit.ly/3mtm4E0 
39.  Managementul în unitățile de învățământ 

preuniversitar  
 http://bit.ly/3cMqWij 

40.  Managementul orientării în carieră la elevi  https://bit.ly/3aCakw6 
41.  Profilul responsabilului Comisiei de mentorat 

didactic și formare în cariera didactică (CMDFCD)  
 http://bit.ly/3tyV6fA 

42.  Proiecte educaționale pentru o școală incluzivă  https://bit.ly/3TTyC6l 
43.  Rolul CEAC în școli   http://bit.ly/3r4s2uG 
44.  Scrierea și managementul proiectelor   http://bit.ly/3cPNdeP 
CONSILIERE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ  
45.  Abandonul școlar – modalități de prevenire și 

remediere  
 http://bit.ly/3s5L1Gw 

46.  Aspecte privind abordarea procesului instructiv-
educativ în asigurarea educației copiilor cu CES 
integrați în învățământul de masă  

 http://bit.ly/2Qlprjv 

47.  Consiliere educațională   https://bit.ly/3NXI99m 
48.  Dezvoltare de abilităţi în rândul elevilor din clasele I 

și a II-a - „ABC-ul emoţiilor”  
 https://bit.ly/3mvet7T 

49.  Educație pentru sănătate în orele de consiliere și 
orientare 

 https://bit.ly/3aCF8wC 

50.  Educația socio-emoțională în practica didactică din 
grădiniță 

 https://bit.ly/399tXLP 
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51.  Integrarea eficientă a copiilor cu CES în 
învățământul de masă și reducerea abandonului 
școlar prin strategii inovative dobândite în Proiectele 
Erasmus+ 

 http://bit.ly/3eVOyn2 

52.  Proiectul naţional "Eu şi Copilul Meu"  https://bit.ly/3DzymUN 
53.  Modalități de identificare  și de abordare a 

comunicării  cu părinții sau susținătorii legali ai 
copiilor cu CES diagnosticați sau nu 

 https://bit.ly/3xv2DRl 

54.  Recuperarea și integrarea copiilor cu CES   http://bit.ly/3c1bpM9 
55.  Strategii de recuperare și integrare a copiilor cu 

tulburări de integrare senzorială și dificultăți de 
interrelaționare socială 

 https://bit.ly/3F9vgaY 

NOILE EDUCAŢII  
56.  Abordări alternative de recuperare și integrare - 

Strategii cheie și rolul facilitatorului în adaptarea 
elevilor cu CES/TSI (tulburări de învățare, ADHD, 
autism, etc.) la mediul școlar 

 http://bit.ly/3tBVolT 

57.  Cum să creştem sănătoşi   https://bit.ly/2Nv6eL0 
58.  Educația nonformală – o alternativă la educația 

tradițională  
 https://bit.ly/30XblXz 

59.  Pedagogie experiențială- învățare prin descoperire  http://bit.ly/2OO0DjF 
60.  Poveștile sociale ca mijloc de intervenție în 

tulburările dezadaptative la copiii cu tulburare din 
spectrul autist 

 https://bit.ly/3YmPu8d 

61.  Rromanipen educațional   https://bit.ly/3s17N2w 
62.  Start în aventura cunoașterii Universului   https://bit.ly/3tAYvKN 
63.  Terapiile prin mediere artistică-punte între abilitate și 

dizabilitate. Utilizarea muzicii, dansului și artelor 
plastice în dezvoltarea personalității și recuperarea 
elevilor cu cerințe educative speciale  

 http://bit.ly/3vJ5eUK 

64.  Utilizarea terapiei prin muzică în recuperarea elevilor 
cu CES-curs introductiv 

 https://bit.ly/3Dl4gmD 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII, MULTIMEDIA  
65. Adaptarea predării la mediul on-line  https://bit.ly/3zmGYfF 
66. Aventuri în lumea digitală! – informatică interactivă 

(în limba maghiară) 
 https://bit.ly/3MB0CqZ 

67. Eficientizarea învățământului online: inițiere în 
predarea în mediul virtual  

 http://bit.ly/3eUIb3r 

68. Eficientizarea învățământului online: utilizarea 
platformei Office 365  

 http://bit.ly/3ltKtbb 

69. Gestionarea relației de comunicare cadru didactic-
educabil-părinte în mediul online comparativ cu 
interacțiunea față-în-față  

 http://bit.ly/3vISuOf 

70. Profesor în era digitală: utilizarea platformei ”G Suite 
pentru educație”  

 http://bit.ly/3eX1zNk 

FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR  
71. Foi de calcul în Excel – comunicare eficientă între 

școli și Inspectoratul Școlar  
 http://bit.ly/2OPiYwD 

CURSURI CONTRA COST DERULATE PRIN PARTENERIATE DE COLABORARE  
72. Biblioteca şcolară – partener în educaţie  80 lei http://bit.ly/2ORRdUd 
73. Cercul Siguranței - educația parentală și implicațiile 

ei în dezvoltarea copilului  
50 lei http://bit.ly/2P3wexA 

74. Engleza pentru personalul din învățământul 
preuniversitar: aplicaţii utilizând tehnologia modernă 

 https://bit.ly/3z42Dbx 
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75. Iniţiere în utilizarea calculatorului  80 lei http://bit.ly/38V24DV 
76. Predarea inteligentă cu tabla interactivă SMART 

BOARD 
80 lei https://bit.ly/3DpkMD1 

77. Utilizarea calculatorului în munca de documentare şi 
informare  

80 lei http://bit.ly/3vR10uC 

78. Bullying-ul în școală: de la descriere la intervenție  80 lei (Oradea)  
100 lei (Bihor) 
120 lei (alte 
judeţe) 

http://bit.ly/2QmsrMz 

79. Copilul dificil în clasă/grupă. Tehnici de intervenție  80 lei (Oradea)  
100 lei (Bihor) 
120 lei (alte 
judeţe) 

http://bit.ly/3eUKUdb 

80. Provocarea, implicarea și activizarea elevilor în 
școală. Tehnici aplicabile tuturor disciplinelor 

80 lei (Oradea)  
100 lei (Bihor) 
120 lei (alte 
judeţe) 

http://bit.ly/2Nw1ZPo 

81. Noile generații: Z și Alpha. Abordări didactice, 
comportamentale și socio-emoționale 

70 lei http://bit.ly/2P63lB1 

82. Sindromul de burnout. Mai bine prevenție decât 
intervenție! 

70 lei http://bit.ly/3ttiwmC 

83. Metode de intervenție în tulburările de adaptare  https://bit.ly/3NwUeTf 
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