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Nr. 

crt 

Activitatea – temă şi obiective Participanţi Coordonatori Perioada  

de realizare 

 1. Strategii interactive de predare-învăţare-evaluare 

utilizate în mediul academic: (workshop-uri) 

1.1.Rolul strategiilor didactice interactive în eficientizarea 

procesului educațional  

1.2. Metode și tehnici de învăţare prin colaborare şi 

învățare experiențială 

1.3. Metode şi tehnici  de rezolvare de probleme şi de 

dezvoltare a gândirii critice 

1.4. Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare 

1.5. Optimizarea activităţilor didactice prin utilizarea 

instrumentelor TIC 

 argumentarea rolului strategiilor didactice 

interactive în eficientizarea procesului de predare-

învăţare-evaluare din mediul universitar;  

  compararea strategiilor didactice interactive cu 

strategiile didactice tradiţionale, 

  analiza şi valorizarea strategiilor interactive 

prezentate, din perspectiva posibilităţilor de 

aplicare la disciplinele de specialitate. 

Cadre didactice titulare ale 

Universităţii Valahia din 

Târgovişte 

Conf. univ. dr. 

Luminița Mihaela Drăghicescu 

Conf. univ. dr. Ana-Maria 

Petrescu  

Lect. univ. dr. Ramona Neacşa 

Lect. univ. dr. Ioana Stăncescu 

Prof. univ. dr. Gabriel Gorghiu 

Octombrie-

Noiembrie  

2018 



2. Învăţământul preuniversitar românesc între probleme 

şi soluţii  (masă rotundă) 

 identificarea principalelor categorii de probleme cu 

care se confruntă învăţământul preuniversitar 

românesc; 

 identificarea unor soluții de optimizare a organizării 

și desfășurării activităților didactice/educaţionale; 

 

Cadre didactice din 

învăţământul universitar 

şi preuniversitar, 

consultantul educaţional 

Oana Moraru 

Conf. univ. dr.  

Luminița Mihaela Drăghicescu 

Conf. univ. dr. 

Ana-Maria Aurelia Petrescu  

 

Noiembrie 

2018 

3. Formarea continuă şi dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar prin 

grade didactice (II, I) (masă rotundă) 

 stabilirea unor principii/reguli comune privind 

elaborarea subiectelor pentru gradul didactic II, a 

coordonării lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru 

obţinerea gradului didactic I precum şi a 

desfăşurării inspecţiei speciale pentru  obţinerea 

gradului didactic I; 

 analiza Procedurii privind organizarea şi 

desfăşurarea programelor de  formare continuă şi 

identificarea unor aspecte care trebuie revizuite 

Cadre didactice ale 

Universităţii Valahia  

din Târgovişte implicate 

în formarea continuă a 

cadrelor didactice din 

învăţământul 

preuniversitar, invitaţi de 

la ISJ Dâmboviţa 

Conf. univ. dr.  

Luminița Mihaela Drăghicescu 

Conf. univ. dr. Alina Gabriela 

Anghel 

Iunie 

2019 

4.  Oportunităţi  actuale de finanţare dedicate educaţiei - 

programe naţionale şi europene  

(masă rotundă) 

 identificarea programelor naţionale şi europene ce 

pot fi valorificate în vederea optimizării 

managementului organizaţional ; 

 identificarea unor strategii de acţiune, la nivelul 

U.V.T,  în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor 

educaţionale.  

Cadre didactice ale 

Universităţii Valahia  

din Târgovişte 

Prof. univ. dr.  

Gabriel Gorghiu 

Conf. univ. dr. 

Laura Monica Gorghiu 

Septembrie 

2019 

 

DIRECTOR CADP, 

Conf. univ. dr. Luminița Mihaela DRĂGHICESCU 


