
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea programului de formare continuă Nr. 
ore 

Tip 
formare 

Public ţintă Coordonator 
program 

PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE 

1. Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare 
în învăţământul preuniversitar – 15 credite 

60 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
 

Sanda Stanciu 

2. Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru 
învățământul preuniversitar – 10 credite 

40 față-în-față Personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar care 
doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al IŞJ, cu studii 
medii/superioare 

Camelia Vancu 

3. Atelierul de învățare prin joc și explorare – 18 credite 72 față-în-față Personal didactic de predare din învățământul preșcolar, primar și 
gimnazial 

Mihaela Seușan 

4. Copilul cu implant cohlear integrat în învățământul de 
masă – 6 credite 

27 față-în-față Cadre didactice din învățământul preșcolar și primar Camelia Vancu 

5. Diminuarea riscului de absenteism și de părăsire 
timpurie a școlii – 15 credite 

60 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Camelia Vancu 

6. Educație timpurie incluzivă – 22 credite 89 față-în-față Personal didactic din învățământul preșcolar Manuela Dobrotă 

7. Informatică și TIC pentru gimnaziu – Clasa a V-a – 15 
credite 

60 față-în-față Cadre didactice care predau Informatică și TIC în învățământul 
preuniversitar 

Gabriel 
Mărgineanu 

8. Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de 
cercetare documentară – 16 credite 

64 față-în-față Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar Mihaela Seușan 

9. Managementul clasei de elevi – strategii eficiente – 13 
credite 

54 față-în-față Personal didactic din învățământul preuniversitar Mihaela Seușan 

10. Managementul comunicării școală-familie – 15 credite 60 blended 
learning 

Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar Sanda Stanciu 

11. Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la 
practică – 12 credite 

50 față-în-față Profesori consilieri școlari, cadre didactice din învățământul gimnazial și 
liceal 

Manuela Dobrotă 

12. Prevenirea tulburărilor de limbaj la preşcolari şi şcolarii 
mici – 10 credite 

41 față-în-față Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar Camelia Vancu 

PROGRAME DE FORMARE AVIZATE MEC 

1.  Abordarea creativă a noului curriculum preșcolar 30 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preșcolar din unităţile şcolare din 
judeţul Sibiu 

Manuela Dobrotă 

2.  Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din 
învăţământul primar pentru clasa pregătitoare 

16 față-în-față Cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul 
Sibiu 

Sanda Stanciu 

3. Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse 
şi gen 

24 față-în-față Cadre didactice şi personal didactic auxiliar din învăţământul preşcolar, 
primar, gimnazial de stat sau particular 

Manuela Dobrotă 

4. Activitatea financiar-contabilă în unităţile de 
învăţământ – aspecte teoretice şi practice 

24 față-în-față Administratori financiar-contabili din unităţile de învăţământ din judeţul 
Sibiu  

Manuela Dobrotă 

5. Bune practici în activitatea educaţională cu copilul cu 
tulburări din spectrul autist (TSA) 

24 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (profesori, învăţători, 
educatori, profesori consilieri şcolari, profesori logopezi) 

Manuela Dobrotă 

6. Comunicare în limba engleză/franceză/germană pentru 
dezvoltarea de proiecte internaționale 

30 față-în-față Cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic Camelia Vancu 

7. Consiliere și orientare școlară/ Consiliere și dezvoltare 
personală 

24 față-în-față Cadre didactice din învățământul preuniversitar Manuela Dobrotă 

8. Dezvoltarea competențelor de elaborare/evaluare a 
testelor scrise din cadrul examenelor naționale 
(definitivat si titularizare) 

24 față-în-față Cadre didactice din judeţul Sibiu, care vor face parte din comisia de 
experți evaluatori la examenele naţionale de definitivat și titularizare 
2019-2020 

Camelia Vancu 

9. Educaţie antreprenorială 24 față-în-față Cadre didactice şi personal didactic auxiliar Sanda Stanciu 

10. Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar 24 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Gabriel 
Mărgineanu 

11. Etică şi integritate în învăţământul preuniversitar 24 față-în-față Personalul angajat din sectorul educaţional Gabriel 
Mărgineanu 

12. Eficientizarea și modernizarea activității didactice 
utilizând instrumente digitale 

30 blended 
learning 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Mihaela Seușan 

13. Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în 
vederea susținerii concursului național de titularizare 

30 față-în-față Cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participarii la 
sustinerea concursului national de ocupare a posturilor vacante 

Gabriel 
Mărgineanu 

14. Incursiune în artele plastice 20 față-în-față Cadre didactice necalificate cu catedre de tip mozaic din mediul rural - 
abilitare, profesori calificaţi (educaţie plastică/artistică) 

Sanda Stanciu 

15. Inteligența emoțională în managementul conflictelor 24 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Camelia Vancu 

16. Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD   24 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (educatori, profesori, 
învăţători, asistenţi sociali, profesori consilieri școlari, profesori 
psihopedagogi, profesori logopezi) 

Manuela Dobrotă 

17. Integrarea elevilor în grup prin joc, ca activitate 
didactică sau de loisir 

24 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Gabriel 
Mărgineanu 

18. Managementul formării continue și consiliere pentru 
cariera didactică 

30 față-în-față Directori, directori adjuncţi, responsabili cu dezvoltarea profesională din 
unitățile de învățământ preuniversitar din judeţul Sibiu 

Camelia Vancu 

19. Management instituţional 30 față-în-față Manageri ai unităţilor de învăţământ, numiţi în anul şcolar 2019-2020 Manuela Dobrotă 

20. Metode active pentru îmbunătăţirea motivaţiei în 
diferite medii de învăţare 

30 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din unităţile şcolare din 
judeţul Sibiu 

Mihaela Seușan 

21. Modernizarea activității personalului didactic auxiliar 
utilizând TIC 

30 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din unităţile şcolare din 
judeţul Sibiu 

Manuela Dobrotă 

22. Organizarea și funcționarea structurilor 
infodocumentare 

30 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, bibliotecari școlari, 
profesori documentariști, responsabili CDI 

Mihaela Seușan 

23. Metodist în învățământul preuniversitar 20 față-în-față Metodişti ai ISJ Sibiu Camelia Vancu 

24. Repere conceptuale şi metodologice  pentru predarea 
disciplinei Ştiinţele naturii  în ciclul curricular de 
dezvoltare ( clasele a III-a şi a IV-a) 

26 față-în-față Cadrele didactice din învăţământul primar Mihaela Seușan 

25. Violența în școală - modalități de prevenire și combatere 30 față-în-față Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Gabriel 
Mărgineanu 

 

 

 
 

Director, 
Prof. Mirela Maria Iancu 

OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ 
AN ŞCOLAR 2019-2020 

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU 

CONTACT 
550020 Sibiu, str. Turismului nr.15 
Tel./ Fax: +40269/ 230 259 
E-mail: ccdsibiu.edu@gmail.com, 
metodist.ccdsb@gmail.com 
www.ccdsibiu.ro 

 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL 
Secretariat  
Luni - Vineri  8-12 
Eliberare adeverințe/atestate  
Luni - Vineri  8-12 
Marți, Joi 14-16 
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