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I. PROGRAME ACREDITATE MEN

PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Management educational - competente cheie în învățămantul
preuniversitar (OMEN 4586/09.08.2017)
Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar
Managementul școlar este o temă importantă de dezbatere în
învățământul preuniversitar la toate nivelurile.
Profilul
managerului a fost stabilit ca un complex de componente ce
presupun: o bună pregătire științifică; experiență managerială;
disponibilitate în vedea perfecționării pe parcursul vieții pentru
a fi la curent cu toate elementele de modernitate, atât la nivel
managerial, cât și la nivelul specialității fiecărui manager; să
analizeze cu atenție metodele și tehnicile pe care le utilizează în
vederea proiectării strategiilor manageriale; să implice instituția
în proiecte europene și să dezvolte parteneriate educaționale.
Un manager modern trebuie să facă față multiplelor schimbări
din sistemul educațional românesc, să găsească soluții pentru ca
toate schimbările survenite în sistem să fie aplicate corect,
conform legislației în vigoare, cu respectarea standardelor
europene în vigoare.
Programa, competențele și obiectivele stabilite pentru
prezentul stagiu de formare sunt în deplină concordanță cu
standardele de formare și ocupaționale pentru cadrele didactice
din învățământul preuniversitar.

Durata (număr total de ore
102 ore - 25 de credite
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Competenţe de planificare și proiectare curriculară
 Competenţe de conducere, organizare, de coordonare şi
îndrumare, evaluare şi control
 Competenţe de management al resurselor umane
 Competenţe de management al comunicării, conflictelor, de
 competenţe vizate
relaţionare cu elevii, părinţii şi comunitatea locală.
 Competenţe în managementul calității în educație
 Competențe în operaționalizarea cu aspectele legislative
prevăzute de Legea 1/2011
 Competențe în utilizarea aplicaţiilor online colaborative în
managementul educaţional
MODULUL I. CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII
MODULUL II. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
MODULUL III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
 planificarea modulelor
MODULUL IV- MANAGEMENTUL TIMPULUI
tematice
MODULUL V. MANAGEMENTUL RISCULUI
MODULUL VI. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
MODULUL VII. MEDIERE ȘI COMUNICARE
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calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

MODULUL VIII. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
MODULUL IX. LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ
MODULUL X. INTEGRAREA APLICAŢIILOR ONLINE
COLABORATIVE ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice
susţinerea în şedinţă publică a unui proiect realizat special în
acest scop
Inf. Corina Gherasim, prof. Roscan Dorin, prof. Pantica George,
prof. Nicoleta Micu, prof. Gabriela Vida, , prof. Dima Gigea,
prof. Potop Adela, prof. Oprea Marilena, prof. Roscan Paulina
20-25 cursanti/grupă
350 lei

Coordonator de program,
inf. Corina Gherasim
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Tehnici de informare şi comunicare (TIC) (acreditat OMENCS
4600/21 iulie 2015)
personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar
Integrarea TIC în educaţie se impune ca o necesitate majoră în
condiţiile noilor cerinţe de modernizare a învăţământului.
Obiectivului prioritar lansat de MEN este asigurarea calităţii
educaţiei la toate nivelele. În acest sens, integrarea tehnologiei
informaţiei şi comunicării în sistemele educaţionale, bazate pe
principii pedagogice, psihologice şi în conformitate cu
standardele europene joacă un rol extrem de important.
Observăm convertirea conţinutului cultural din întreaga lume în
formă digitală, făcând astfel ca informaţia să fie disponibilă
oricând, oricui şi oriunde.

Durata (număr total de ore
82 ore - 20 de credite
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 optimizarea performanţelor şcolare prin folosirea de
mijloace TIC atractive şi utile
 realizarea de prezentări informatice şi formative utilizând
 competenţe vizate
software de prezentare
 formarea deprinderilor de proiectare şi analiză a unui
proiect ce urmează a fi tratat cu “sprijinul” calculatorului şi
nu în mod necesar “ca aplicaţie” pe calculator
1. Elemente de bază în utilizare. Sisteme de operare.
Organizarea informaţiei. Conducerea calculatorului.
Prezentarea si utilizarea accesoriilor Windows – 9 ore
2. Pachetul Office şi aplicaţii similare – 50 de ore
 planificarea modulelor
3. Soft educaţional – 3,5 ore
tematice
4. Internet şi comunicaţii -11,5 ore
5. Utilizarea cunoştinţelor ITC ca instrumente didactice – 5,5 ore
6. Învăţare bazată pe proiecte – 7 ore
7. Evaluare finală – 3 ore
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
Modalităţi de evaluare a
susţinerea în şedinţă publică a unui proiect, pe o temă în
cursanţilor
specialitate, realizat special în acest scop
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
prof. Daniel Gherasim, inf. Corina Gherasim, prof. Oprea
pregătire)
Marilena, prof. Lipan Fănel
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
20-25 cursanti/grupă
Costul programului / al
275 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Inf. Corina Gherasim
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat

Justificare (necesitate, utilitate)

Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativacțional (OM 4600/21.07.2015)
Personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat și
particular cu specializarea Limba și literatura franceză (profesori,
metodiști ai ISJ, profesori metodiști din CCD, inspectori de
specialitate) și profesori de discipline non-lingvistice (DNL), predate
în limba franceză
Cursul oferă personalului didactic competenţele privind proiectarea
activităţilor de învăţare într-o unitate de acţiune aplicând
principiile generale ale demersului comunicativ-acţional

Durata (număr total ore de
50 de ore – 12 credite
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Proiectarea activităţilor de învăţare într-o unitate de acţiune
aplicând principiile generale ale demersului comunicativacţional
 Utilizarea cunoștinţelor privind CECRL și demersul
comunicativ-acţional în conceperea activităţilor de învăţare
 Utilizarea cunoștinţelor privind aspectele evaluării în demersul
comunicativ-acţional pentru programarea, planificarea
și
realizarea activităţilor de evaluare într-o unitate de acţiune
 competenţe vizate
 Selectarea cunoștinţelor specifice disciplinei pentru aplicarea
demersului comunicativ-acţional în funcţie de capacităţile de
învăţare, nevoile interesele și aspiraţiile elevilor
 Autonomie în căutarea, selectarea și prelucrarea și
comunicarea informaţiilor
 Utilizarea resurselor info-documentarea pe suporturi
multiple în pregătirea cursurilor, în predare și evaluare
1. Modulul I: Concepte cheie din CECRL : către noi practici
pedagogice (8 ore de curs, 7 ore aplicații, 1 oră evaluare);
2. Modulul II: Elaborarea unei unități de acțiune : de la teorie la
practică(3 ore de curs, 12 ore aplicații, 1 oră evaluare);
 planificarea modulelor
3. Modulul III: Evaluarea într-un demers comunicativ-acțional :
tematice
dela controlul cunoștințelor la evaluarea competențelor (4 ore
de curs, 11 ore aplicații, 1 oră evaluare);
4. Evaluare finală- 2 ore.
Pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Portofoliu, grad de implicare în activităţile propuse în timpul
cursanţilor
cursului.
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Prof. Svetlana Baciu, prof. Miron Magdalena
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
20-25 cursanţi/grupă
Costul programului / al
175 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Prof. metodist Claudia Enache
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului

Public-ţintă vizat

Justificare (necesitate,
utilitate)

Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de
evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivat şi
concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante PFDT
(OM 5990/16.12.2015)
cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal de
predare (profesori de toate specialităţile, de gimnaziu şi liceu,
profesori pentru învăţământul preprimar şi primar cu gradul I, II
sau definitivat)
Abordarea integrativ-inovativă a noilor programe educaţionale
în vederea dezvoltării competenţelor necesare cadrelor didactice
în realizarea unor activităţi evaluative.

Durata (număr total ore de
120 de ore – 30 credite
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Operarea cu sistemul conceptual specific teoriei şi practicii
evaluative;
 Demonstrarea rigurozităţii în aplicarea sistemului conceptual
asimilat în practica docimologică;
 Promovarea conţinuturilor şi a principiilor specifice
docimologiei;
 Elaborarea instrumentelor/ probelor de evaluare care să
îndeplinească criteriile de validitate, fidelitate şi specificitate
domeniului pentru care sunt destinate;
 Identificarea diferenţelor dintre subiectivitatea versus
 competenţe vizate
subiectivismul în evaluare;
 Demonstrarea unei bune înţelegeri, aplicarea normelor
metodologice privind organizarea şi desfăşurarea
examenelor/ concursurilor din sistemul de învăţământ
preuniversitar;
 Abordarea într-o viziune integrativă a procesului evaluării cu
celelalte componente ale procesului de învăţare, respectiv
predare-învăţare;
 Utilizarea adecvată a competenţelor de comunicare în
desfăşurarea probelor de evaluare scrisă şi orală.
Modulul I. Curriculum şi evaluare, 30 ore
Modulul II. Elaborarea de instrumente/probe de evaluare, 30 ore
Modulul III. Specificul evaluării în situaţii diverse: examenul de
 planificarea modulelor
definitivat si concursul de titularizare. Specificul evaluării
tematice
pedagogice în contextul unor probe scrise versus orale, 30 de
ore
Modulul IV: Evaluarea adulţilor vs. Evaluarea elevilor, 30 de ore
Pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Portofoliu, grad de implicare în activităţile propuse în timpul
cursanţilor
cursului.
2. Resurse umane
Lefter Aurora, Costache Maria, Diţoiu Ionel, Roşcan Ichim
Formatori implicaţi (nivelul de
Paulina, Baciu Svetlana, Neagu Aurelia, Caloian Florentina,
pregătire)
Enache Claudia, Gherasim Daniel Gheorghe, Oprea Marilena,
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Isac Vasilica, Simion Mihaela Nicoleta, Tarău Mariea, Zahariuc
Tincuţa, Chirtoc Amalia, Stanciu Dorin, Lungu Mariana,
Dumbravă Lidia, Mocanu Marius Cătălin, Ionaşcu Ion, Fâsan
Mihail, Gurgu Marilena, Mincă Vica, Oloeriu Gabriela, Giurcă
Corina Lăcrămioara, Chelariu Silvia- Ofelia, Enache Mihaela,
Mocanu Didina, Ariton Maria
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

20-25 cursanţi/grupă

Coordonator de program,
Prof. metodist Claudia Enache
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Modalități de formare a competențelor cheie a preșcolarului
și școlarului mic (OMENCS 3150/30.01.2017)
Cursul de formare se adresează personalului didactic din
învățământul preșcolar și primar.
Calitatea actului didactic și a formării cadrelor didactice este
identificată ca element cheie pentru asigurarea calității
educației și îmbunătățirea rezultatealor școlare ale tinerilor.
Conform evaluarii Comisiei Europene, momentan formarea
continuă a profesorilor este obligatorie numai în 11 state
membre ale UE., România fiind printre acestea.Acest curs
reprezintă o oportunitate de dezvoltare a resurselor de
formare continuă a cadrelor didactice pe dimensiunile
specifice domeniului asumarea de responsabilități privind
organizarea, conducerea și îmbunătățirea performanței
strategice a grupurilor profesionale, autocontrolului și analiza
reflexivă a propriei activități.În societatea actuală, în care
progresul și dezvoltarea determină schimbări rapide,
permanente și continue, oamenii trebuie să se adapteze, astfel
încât aceste schimbări să fie concepute și dirijate în sensul
valorificării la maxim a potențialului fiecăruia.
60 de ore – 15 credite

Durata (număr total ore de
formare)
Curriculum-ul programului de formare
Domenii de competență:
 competenţe vizate
 Planificarea activității.
 Munca in echipă.
 Dezvoltarea profesională.
 Utilizarea PC.
 Comunicare.
 Rezolvare de conflicte.
 Învățare activă
 Instruire diferențiată
 Proiectare curriculară
 Organizarea și desfășurarea instruirii
 Cunoașterea personalității preșcolarului și școlarului
mic
 Dezvoltarea durabilă.
MODULUL I. Cadrul conceptual privind denumirea
 planificarea modulelor
competențelor în învățământul preuniversitar
tematice
Tema 1. Competențele–cheie europene și competențele
curriculum-ului școlar din învațământul preuniversitar (3h)
Tema 2. Elemente ale competenţelor. Competenţele–cheie şi
programele şcolare (3h)
Tema 3. Competenţe matematice şi competenţe de bază în
ştiinţe şi tehnologii, competenţa digitală (TSI–Tehnologia
Societăţii Informaţionale), competenţa socială şi competenţe
civice, a învăţa să înveţi, iniţiativă şi antreprenoriat,
sensibilizare şi exprimare culturală. Domeniile de competenţe–
cheie recomandate de Comisia Europeană (3h)
9

Evaluare (1h)
MODULUL II.Introducere în interdisciplinaritate. Predarea
interdisciplinară-etapă importantă în formarea competenţelor
la preșcolar și şcolarul mic. Integrarea curriculară și
curriculum-ul integrat. Treptele integrării curriculare
Tema1. Introducere în interdisciplinaritate. Predarea
interdisciplinară-etapă importantă în formarea competenţelor
la preșcolar și şcolarul mic. Integrarea curriculară și
curriculumul integrat. Caracteristici ale curriculumului integrat.
Predarea integrată (3h)
Tema 2. Treptele integrării curriculare. Argumente
psihopedagogice ale organizării clasei pregătitoare. Tabloul
psihopedagogic al şcolarului mic, la începutul clasei
pregătitoare (3h)
Tema 3. Strategiile adoptate pentru educaţia copiilor de 6-7
ani. Practici educaționale adaptate învățării școlarului mic.
Modelul de proiectare curriculară centrat pe competenţe. De
la cunoștințe la competențe în educație. Fundamente
psihologice privind formarea competenţelor(3h)
Evaluare (1h)
MODULUL III. Strategii didactice în abordarea inter, pluri şi
transdisciplinară
Tema1. Strategii didactice în abordarea inter, pluri şi
transdisciplinară (3h)
Tema 2. Metoda proiectelor şi proiectarea pe teme –
modalităţi de organizare transdisciplinară a conţinuturilor în
grădiniţă. Posibile metode pentru curriculum-ul
învăţământului primar. Exemplu de lecţie transdisciplinară (3h)
Tema 3. Sugestiile privind strategiile de instruire şi de
evaluare. “Cum aş dori să arăte un absolvent de ciclu primar
de la noi din şcoală?”(3h)
Evaluare (1h)
MODULUL IV. Managementul învățării și managementul
grupei de preşcolari și a clasei școlarului mic
Tema 1. Managementul învățării și managementul grupei de
preşcolari și a clasei școlarului mic (3h)
Tema 2. Concept, modele, funcții (3h)
Tema3. Strategii de intervenție, preventive și de modificare
comportamentală (3h)
Evaluare(1h)
MODULUL V.Moduri și forme de organizare a activității
formativ–educative în grădiniță și în învățământul primar
Tema 1. Jocul – dominantă a vârstei preșcolare, metodă și
mijloc de formare și dezvoltare a personalității copilului
preșcolar și școlarului mic (3h)
Tema 2. Jocul–tipologie, structura, funcționalitate,
specificitate, relevanță pentru învățământul preșcolar și primar
(3h)
Tema 3. Relația dintre joc – învățare – creație și diferitele
activități și forme de organizare a activităților în grădiniță
(activitățile comune, activitățile la alegere) (3h)
Evaluare(1h)
MODULUL VI . Educația în spiritul dezvoltării durabile
10



calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

Tema 1. Istoria dezvoltarii durabile la nivel global și la nivelul
Uniunii Europene (1 h )
Tema 2. Educaţia pentru dezvoltare durabilă la nivel naţional
(1h)
Tema 3. Google Apps for Education – Prezentarea
programului, introducere în aplicaţii (aplicații online) (4h )
Evaluare (1h)
Modulul VII. Evaluare finală (2h)
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice.
Chestionar și portofoliu

Prof. Aurelia Neagu, prof. Gherasim Daniel, prof. Claudia
Enache, bibliotecar Stela Stănoiu, inf. Gherasim Corina
25-30 cursanți / grupă
200 lei

Coordonator program,
prof. Aurelia Neagu
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea proramului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și
primar (OMENCS 3150/30.01.2017)
Cursul de formare se adresează personalului didactic din
învățământul preșcolar și primar.
Programul face parte din proiectul „Formarea profesională a
cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din
mediul rural în sprijinul formării de competenţe cheie
relevante la elevi” - POSDRU/157/1.3./S/137603, care are ca
grup țintă personalului didactic din învăţământul preprimar și
primar din mediul rural din regiunile: SUD – EST, SUD –
MUNTENIA și NORD – EST
Calitatea actului didactic și a formării cadrelor didactice este
identificată ca element cheie pentru asigurarea calității
educației și îmbunătățirea rezultatealor școlare ale tinerilor.
Conform evaluarii Comisiei Europene, momentan formarea
continuă a profesorilor este obligatorie numai în 11 state
membre ale UE., România fiind printre acestea.Acest curs
reprezintă o oportunitate de dezvoltare a resurselor de
formare continuă a cadrelor didactice pe dimensiunile
specifice domeniului asumarea de responsabilități privind
organizarea, conducerea și îmbunătățirea performanței
strategice a grupurilor profesionale, autocontrolului și analiza
reflexivă a propriei activități.În societatea actuală, în care
progresul și dezvoltarea determină schimbări rapide,
permanente și continue, oamenii trebuie să se adapteze, astfel
încât aceste schimbări să fie concepute și dirijate în sensul
valorificării la maxim a potențialului fiecăruia.
60 de ore – 15 credite

Durata (număr total ore de
formare)
Curriculum-ul programului de formare
Domenii de competență:
 competenţe vizate
 Planificarea activității.
 Munca in echipă.
 Dezvoltarea profesională.
 Utilizarea PC.
 Comunicare.
 Instruire diferențiată
 Educație incluzivă
 Parteneriat educațional
 Proiectare curriculară
 Organizarea și desfășurarea instruirii
 Asigurarea egalității de șanse
 Educație parentală.
Modulul I – Familia. Coordonatele și nevoile/cerințele ei
 planificarea modulelor
contemporane. Situații care cer sprijinirea copilului în familie
tematice
Modulul II – Relația Școală-Părinți- Comunitate
Modulul III – Parteneriatul educațional. Asigurarea participării
părinților în activitățile școlii și implicarea copiilor
în
12

 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

parteneriate (vocea copiilor)
Modulul IV – Aplicarea practicilor inclusive
Modulul V. Asigurarea respectării drepturilor copilului
MODULUL VI. Promovarea egalității de șanse în educație
Evaluare finală:2 ore
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice.
Chestionar și portofoliu

Prof. Aurelia Neagu, prof. Gherasim Daniel, prof. Claudia
Enache, bibliotecar Stela Stănoiu, inf. Gherasim Corina
25-30 cursanți / grupă
200 lei

Coordonator program,
prof. Aurelia NEAGU
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Managementul integrării elevilor cu autism în învățământul
preuniversitar (în curs de acreditare)
personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar
Calitatea actului didactic şi a formării cadrelor didactice este
identificată ca element cheie pentru asigurarea calităţii
educaţiei şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor.
În condiţiile învăţământului integrat, profesorii şi educatorii din
şcoala pentru diversitate trebuie să satisfacă o serie de cerinţe
referitoare la viziunea clară asupra filosofiei educaţiei integrate;
dezvoltarea şi susţinerea în şcoală a activităţilor educaţionale în
care elevii, profesorii şi părinţii se relaţionează de pe poziţii
egale, după principiul parteneriatului; susţinerea şi încurajarea
activităţile desfăşurate în echipele de specialişti şi participarea
la activităţile de perfecţionare din domeniul educaţiei integrate
etc..

Durata (număr total de ore
82 de ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 identificarea caracteristicilor autismului în vederea stabilirii
unor metode de screening;
 identificarea factorilor care facilitează incluziunea la nivelul
școlii, în vederea aplicării cu succes a unor metode de
incluziune școlară, pentru dezvoltarea relației dintre școalăfamilie-comunitate locală;
 analiza resurselor educaționale pentru copiii cu autism, în
vederea abordării unor strategii didactice, care presupun
proiectarea adaptată a programei școlare;
 stabilirea unui program de terapie ABA, respectând etapele
 competenţe vizate
de proiectare structurarea spaţiului şi atimpupui în terapia
TEACCH;
 selectarea corectă a metodelor și tehnicilor de lucru cu
copilul autist pentru stabilirea planului de stimulare a
creativității acestuia;
 conceperea unei serii de documente necesare desfășurării
procesului instructiv-educativ, ținând cont de procesele
aptitudinale și cognitive ale elevului cu CES;
 elaborarea planurilor de intervenţie personalizată, precum
şi de adaptare curriculară.
Modulul I- Autismul (10 ore)
Modulul II- Şcoala incluzivă – o şcoală a diversităţii (10 ore)
Modulul III - Interacţiuni educaţionale în clasa de elevi (10 ore)
Modulul IV -Cum construim un program de terapie pentru un
 planificarea modulelor
copil cu autism (10 ore)
tematice
Modulul V - Modalităţi de lucru cu copilul autist (10 ore)
Modulul VI - Documente şi instrumente de lucru (10 ore)
Modulul VII- Managementul clasei de elevi cu autism (20 de
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calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane

Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)

3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

ore)
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice
Chestionare, autoevaluare, testarea abilităților practice,
susținere publică a portofoliilor întocmite
Lect. univ. dr. Ștefănescu Cornelia, Lect. univ. dr. Gheorghe
Octavian Zamfirescu, director Neagu Aurelia, prof. metodist
Panțică George, inspector școlar Lefter Aurora, Fănuță BogdanaMihaela, Dima-Surăianu Camelia-Loredana, Tudorancea Claudia,
Lungu Mariana, Roșcan Dorin, Roșcan Paulina, Pintea Marius,
Burducea Daniela, Iacob Maura, Atomei Mihaela, Stănoiu Stela,
Năstac Elena, Torcărescu Ștefan
20-25 cursanti/grupă

Coordonator de program,
Prof. metodist George PANȚICĂ
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Educația incluzivă prin colaborarea școală-comunitate (in curs
de acreditare)
Cadre didactice și didactice auxiliare
Prevenirea și combaterea fenomenului de părăsire timpurie a
școlii
Creșterea capacității counității locale de sprijin, intervenție și
monitorizare a școlii și a copiilor cu risc de părăsire timpurie a
școlii
Stimularea motivației pentru invățare
Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității
prin crearea parteneriatelor : școală – comunitate-părinți
Încurajarea dezvoltării și susținerii serviciilor de sprijin pentru
școală

Durata (număr total de ore
60 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Dezvoltarea abilităților de management al clasei incluzive
 Formarea abilităților de planificare, predare, înățare
eficientă într-un mediu incluziv
 Dezvoltareacompetențelor de abordare a sprijinului
 competenţe vizate
individualizat în învățare
 Dezvoltarea abilităților de eficientizare a parteneriatului
școală – comunitate-părinți
 Dezvoltarea abilităților psihopedagogice specifice educației
incluzive
1. Educatia incluzivă. Delimitari conceptuale.
2. Strategii incluzive si mecanisme legislative
internationale si nationale
3. Managementul implementarii educatiei incluzive
4. Curriculum pentru copii in situatie de risc de abandon
 planificarea modulelor
5. Accesul la educatie al grupurilor dezavantajete
tematice
6. Politici de educatie realizate in colaborare cu
comunitatea locala si cu parintii
7. Incluziune scolara a copiilor cu CES/grupuri
dezavantajate
8. Manifestul pentru Educatie Incluziva
Anul școlar 2017-2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Portofoliu, grad de implicare în activităţile propuse în timpul
cursanţilor
cursului, chestionare.

Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)

Prof. Enache Claudia- prof. metodist CCD Vrancea; prof. Aurelia
Neagu – CCD; prof. Panțică George – prof. metodist CCD; prof.
Micu Nicoleta – prof. metodist CCD; inf. Gherasim Corina- CCD,
prof. Strat Reta prof. Negreanu Mirela, prof. Zamfirescu
Gheorghe Octavian, prof. Lefter Aurora- inspector invățământ
special, prof. Dima Suraianu Camelia; prof. Fanuta Bogdana
Mihaela; prof. Roscan Paulina;

3. Criterii economice
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Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

200 lei

Coordonator de program,
Stanoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Pro-mediere in scoli dezavantajate ( în curs de acreditare)
Personal didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar
„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou cadru
strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi
formării profesionale, creat pe baza predecesorului său,
programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest
cadru prevede obiective strategice comune pentru statele
membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor
obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii
prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic. În scopul de a
avea metode de lucru eficiente şi flexibile pentru cooperarea
europeană în domeniul educaţiei şi formării, cadrul prevede o
serie de cicluri de lucru până în 2020, primul dintre ele
cuprinzând perioada 2009-2011. Pentru fiecare ciclu se adoptă
mai multe domenii prioritare, pe baza obiectivelor strategice
menţionate anterior. Propunerile se bazează pe noua strategie a
UE privind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă
pentru următorii zece ani, Europa 2020 . Unul din principalele
obiective ale acesteia este creşterea calităţii educaţiei pentru a
satisface cererea de noi competenţe şi calificări.
Calitatea predării şi a formării cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar sunt identificate ca elemente cheie
pentru asigurarea calităţii educaţiei şi îmbunătăţirea
rezultatelor şcolare ale tinerilor. Conform evaluării Comisiei
Europene, momentan formarea continuă a cadrelor didactice
este obligatorie numai în 11 state membre ale UE, România
fiind printre acestea. Oferta de formare continuă adresată
cadrelor didactice din invățământul preuniversitar din România,
deşi îmbogăţită în ultimii ani, este în continuare limitată, ea
nerăspunzând suficient nevoilor concrete de formare a
diferitelor categorii de cadre didactice. În privinţa formării
continue a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar ,
ofertele de cursuri acoperă doar parţial nevoile cadrelor
didactice din invatamantul preuniversitar, atât în ceea ce
priveşte didactica diverselor discipline şcolare, cât şi abordările
integrate. Accesul la cursuri este limitat de distanţele şi timpul
disponibil pentru participarea la activităţi faţă în faţă. Reforma
curriculara din Romania se afla acum intr-un moment de varf al
schimbarilor si se doreste a fi o reforma avansata. Legea
educatiei nationale este un argument in favoarea nevoilor de
schimbare accentuata si accelerata a invatamantului
preuniversitar romanesc.
Copiii de azi cresc si invata in lumea digitala in care printre
asteptarile pe care ei le au de la scoala se numara existenta
surselor multiple de informare, a posibilitatii comunicarii la nivel
mondial, asumarea responsabilitatii propriei invatari, relevanta
cunostintelor dobandite in scoala dupa terminarea acesteia. TIC
capata un rol cheie in procesul de tranzitie catre societatea
cunoasterii, prin alfabetizarea digitala, dezvoltarea competentei
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digitale a elevilor, transformarea modului de predare si de
invatare. (Comunicatul referitor la e-Aptitudini, e-Skills, CE,
2007; Education and Training 2010-2013, CE, 2010)
Documentele de politica a educatiei ale UE evidentiaza rolul
esential al TIC in sprijinirea dezvoltarii economice in general si in
domeniul educatiei si formarii in special (e-Europe CE, 1999;
Initiativa e-Learning CE, 2000; Memorandumului asupra
invatarii permanente CE, 2000). Proiectul intervine in contextul
schimbarii dinamice din sistemul educational romanesc, la toate
nivelurile de scolaritate si toate disciplínele. Proiectul se
incadreaza in contextul trasat de tintele strategice ale Strategiei
Europene 2020, A digital agenda for Europe (CE, 2010), care
accentueaza rolul cheie al TIC in indeplinirea tuturor
obiectivelor politice pentru anul 2020, promoveaza creativitatea
si inovarea prin utilizarea noilor instrumente TIC. Acestea
reprezinta deopotriva domenii prioritare, convenite de statele
membre ale UE si ale Cadrului Strategic pentru Educatie si
Formare Profesionala 2020 (Eurydice, 2011). Obiectivul strategic
al Agendei digitale (Europa 2020) este de a maximiza potentialul
social si economic al noilor tehnologii pentru a asigura o mai
buna calitate a vietii prin utilizarea unei varietati de instrumente
TIC pentru adaptarea procesului didactic la nevoile fiecarui elev.
Durata (număr total de ore
60 de ore- 15 credite profesionale transferabile
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Competențe metodologice
 Utilizarea adecvată a conceptelor de bază și a teoriilor din
științele educației;
 Aplicarea conceptelor și a teoriilor moderne cu privire la
formarea capacităților de cunoaștere;
 Utilizarea metodelor și strategiilor de predare adecvate
particularităților individuale și de grup;
 Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan
profesional didactic;
 Competențe de comunicare și relaționare
 Stăpânirea conceptelor și teoriilor moderne de comunicare;
 Proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructiveducativ ca act de comunicare;
 competenţe vizate
 Manifestarea comportamentului empatic;
 Valorificarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere și
activizare a elevilor;
 Organizarea și administrarea mediului de învățare;
 Competențe de management al carierei
 Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicații didactice
și docimologice;
 Manifestarea unei conduite autoreflexive asupra
activităților didactice pedagogice proprii;
 Manifestarea deschiderii față de tendințele novatoare
necesare dezvoltării profesionale.
 Competențe tehnice și tehnologice
 Exersarea schemelor de acțiune în vederea dobândirii
deprinderilor practice;
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planificarea modulelor
tematice








calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane

Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)

3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

Conceperea și utilizarea materialelor și mijloacelor de
învățare;
 Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a
mijloacelor de învățământ.
 Competențe specifice
 Perfecționarea cadrelor didactice în utilizarea la clasă a unor
metode interactive de instruire;
 Perfecționarea cadrelor didactice în utilizarea la clasă a unor
metode adecvate de cunoaștere a elevilor și de investigare
a grupurilor școlare;
 Formarea competențelor de planificare, predare, învățare și
evaluare eficientă a elevilor.
Modulul I .Mediatorul școlar (3 ore de curs, 6 ore aplicații, 1 oră
evaluare);
Modulul II.Mediere și comunicare (3 ore de curs, 6 ore aplicații,
1 oră evaluare);
Modulul III. Lucrul în echipă (3 ore de curs, 6 ore aplicații, 1 oră
evaluare);
Modulul IV.Consilierea educațională (3 ore de curs, 6 ore
aplicații, 1 oră evaluare);
Modulul V.Aplicarea practicilor inclusive (3 ore de curs, 6 ore
aplicații, 1 oră evaluare);
Modulul VI.Asigurarea respectării drepturilor copilului (3 ore de
curs, 6 ore aplicații, 1 oră evaluare);
Modulul VII.Evaluare finală-2 ore.
Pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice
Chestionar, portofoliu, grad de implicare în activitățile propuse
în timpul cursului
Neagu Aurelia, Stănoiu Stela, Enache Claudia, Micu Nicoleta,
Panțică George, Lungu Mariana, Tarău Maria, Mocanu Didina,
Cristea Dorin, Cristea Tanța, Roșcan Paulina, Roșcan Dorin,
Nichifor Gabriela, Marchitan Gabriela Daniela, Tarău Maria,
Mocanu Cătălin, Gherasim Corina, Pristavu Viorica, Țîțu Ion,
Ioniță Andreea, Coatu Constanța, Enache Mirela, Strat Reta,
Zamfirescu Gheorghe, Morunglav Afrodita, Zaharia Rică, Vida
Gabriela.
20-25 cursanti/grupă
200 de lei

Coordonator de program,
Stănoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Scoala incluziva- dimensiuni, provocări, soluții (în curs de
acreditare)
Personal didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar
„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou cadru
strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi
formării profesionale, creat pe baza predecesorului său,
programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest
cadru prevede obiective strategice comune pentru statele
membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor
obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii
prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic. În scopul de a
avea metode de lucru eficiente şi flexibile pentru cooperarea
europeană în domeniul educaţiei şi formării, cadrul prevede o
serie de cicluri de lucru până în 2020, primul dintre ele
cuprinzând perioada 2009-2011. Pentru fiecare ciclu se adoptă
mai multe domenii prioritare, pe baza obiectivelor strategice
menţionate anterior. Propunerile se bazează pe noua strategie a
UE privind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă
pentru următorii zece ani, Europa 2020 . Unul din principalele
obiective ale acesteia este creşterea calităţii educaţiei pentru a
satisface cererea de noi competenţe şi calificări.Calitatea
predării şi a formării cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar sunt identificate ca elemente cheie pentru
asigurarea calităţii educaţiei şi îmbunătăţirea rezultatelor
şcolare ale tinerilor. Conform evaluării Comisiei Europene,
momentan formarea continuă a cadrelor didactice este
obligatorie numai în 11 state membre ale UE, România fiind
printre acestea. Oferta de formare continuă adresată cadrelor
didactice din invățământul preuniversitar din România, deşi
îmbogăţită în ultimii ani, este în continuare limitată, ea
nerăspunzând suficient nevoilor concrete de formare a
diferitelor categorii de cadre didactice. În privinţa formării
continue a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar ,
ofertele de cursuri acoperă doar parţial nevoile cadrelor
didactice din invatamantul preuniversitar, atât în ceea ce
priveşte didactica diverselor discipline şcolare, cât şi abordările
integrate. Accesul la cursuri este limitat de distanţele şi timpul
disponibil pentru participarea la activităţi faţă în faţă. Reforma
curriculara din Romania se afla acum intr-un moment de varf al
schimbarilor si se doreste a fi o reforma avansata. Legea
educatiei nationale este un argument in favoarea nevoilor de
schimbare accentuata si accelerata a invatamantului
preuniversitar romanesc. Copiii de azi cresc si invata in lumea
digitala in care printre asteptarile pe care ei le au de la scoala se
numara existenta surselor multiple de informare, a posibilitatii
comunicarii la nivel mondial, asumarea responsabilitatii propriei
invatari, relevanta cunostintelor dobandite in scoala dupa
terminarea acesteia. TIC capata un rol cheie in procesul de
tranzitie catre societatea cunoasterii, prin alfabetizarea digitala,
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dezvoltarea competentei digitale a elevilor, transformarea
modului de predare si de invatare. (Comunicatul referitor la eAptitudini, e-Skills, CE, 2007; Education and Training 2010-2013,
CE, 2010) Documentele de politica a educatiei ale UE
evidentiaza rolul esential al TIC in sprijinirea dezvoltarii
economice in general si in domeniul educatiei si formarii in
special (e-Europe CE, 1999; Initiativa e-Learning CE, 2000;
Memorandumului asupra invatarii permanente CE, 2000).
Proiectul intervine in contextul schimbarii dinamice din sistemul
educational romanesc, la toate nivelurile de scolaritate si toate
disciplínele. Proiectul se incadreaza in contextul trasat de tintele
strategice ale Strategiei Europene 2020, A digital agenda for
Europe (CE, 2010), care accentueaza rolul cheie al TIC in
indeplinirea tuturor obiectivelor politice pentru anul 2020,
promoveaza creativitatea si inovarea prin utilizarea noilor
instrumente TIC. Acestea reprezinta deopotriva domenii
prioritare, convenite de statele membre ale UE si ale Cadrului
Strategic pentru Educatie si Formare Profesionala 2020
(Eurydice, 2011). Obiectivul strategic al Agendei digitale (Europa
2020) este de a maximiza potentialul social si economic al noilor
tehnologii pentru a asigura o mai buna calitate a vietii prin
utilizarea unei varietati de instrumente TIC pentru adaptarea
procesului didactic la nevoile fiecarui elev.
Durata (număr total de ore
60 de ore - 15 credite profesionale transferabile
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Competențe metodologice
 Utilizarea adecvată a conceptelor de bază și a teoriilor din
științele educației;
 Aplicarea conceptelor și a teoriilor moderne cu privire la
formarea capacităților de cunoaștere;
 Utilizarea metodelor și strategiilor de predare adecvate
particularităților individuale și de grup;
 Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan
profesional didactic;
 Competențe de comunicare și relaționare
 Stăpânirea conceptelor și teoriilor moderne de comunicare;
 Proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructiveducativ ca act de comunicare;
 competenţe vizate
 Manifestarea comportamentului empatic;
 Valorificarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere și
activizare a elevilor;
 Organizarea și administrarea mediului de învățare;
 Competențe de management al carierei
 Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicații didactice
și docimologice;
 Manifestarea unei conduite autoreflexive asupra
activităților didactice pedagogice proprii;
 Manifestarea deschiderii față de tendințele novatoare
necesare dezvoltării profesionale.
Competențe tehnice și tehnologice
 Exersarea schemelor de acțiune în vederea dobândirii
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planificarea modulelor
tematice



calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane

Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)

3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

deprinderilor practice;
 Conceperea și utilizarea materialelor și mijloacelor de
învățare;
 Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a
mijloacelor de învățământ.
 Competențe specifice
 Perfecționarea cadrelor didactice în utilizarea la clasă a unor
metode interactive de instruire;
 Perfecționarea cadrelor didactice în utilizarea la clasă a unor
metode adecvate de cunoaștere a elevilor și de investigare
a grupurilor școlare;
 Formarea competențelor de planificare, predare, învățare și
evaluare eficientă a elevilor.
(3 ore de curs, 6 ore aplicații, 1 oră evaluare);
 Modulul I. Argumente pro educaţie incluzivă(3 ore de curs,
6 ore aplicații, 1 oră evaluare);
 Modulul II. Copiii/elevii cu cerinţe educative speciale(3 ore
de curs, 6 ore aplicații, 1 oră evaluare);
 Modulul
III.
Copiii/elevii
aparţinând
grupurilor
dezavantajate(3 ore de curs, 6 ore aplicații, 1 oră evaluare);
 Modulul IV. “Dezvoltarea durabila (poluatorul plateste,
conservarea si protectia biodiversitatii),Aplicarea practicilor
inclusive (3 ore de curs, 6 ore aplicații, 1 oră evaluare) (10
ore on-line);
 Modulul V.“ Schimbari demografice” (10 ore on-line);
 Modulul VI. Egalitatea de sanse si tratament (egalitatea de
gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu
dizabilitati) (10 ore on-line);
 Modulul VII. Evaluare finală-2 ore.
Pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice
Chestionar, portofoliu, grad de implicare în activitățile propuse
în timpul cursului
Neagu Aurelia, Stănoiu Stela, Enache Claudia, Micu Nicoleta,
Panțică George, Lungu Mariana, Tarău Maria, Mocanu Didina,
Cristea Dorin, Cristea Tanța, Roșcan Paulina, Roșcan Dorin,
Nichifor Gabriela, Marchitan Gabriela Daniela, Tarău Maria,
Mocanu Cătălin, Gherasim Corina, Pristavu Viorica, Țîțu Ion,
Ioniță Andreea, Coatu Constanța, Enache Mirela, Strat Reta,
Zamfirescu Gheorghe, Zaharia Rică, Vida Gabriela
20-25 cursanti/grupă
200 de lei

Coordonator de program,
Stănoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Comunicare si management in scoli defavorizate (în curs de
acreditare)
Personal de conducere, didactic și de sprijin din învățământul
preuniversitar
„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou cadru
strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi
formării profesionale, creat pe baza predecesorului său,
programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest
cadru prevede obiective strategice comune pentru statele
membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor
obiective, precum şi metode de lucru comune cu domenii
prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic. În scopul de a
avea metode de lucru eficiente şi flexibile pentru cooperarea
europeană în domeniul educaţiei şi formării, cadrul prevede o
serie de cicluri de lucru până în 2020, primul dintre ele
cuprinzând perioada 2009-2011. Pentru fiecare ciclu se adoptă
mai multe domenii prioritare, pe baza obiectivelor strategice
menţionate anterior. Propunerile se bazează pe noua strategie a
UE privind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă
pentru următorii zece ani, Europa 2020 . Unul din principalele
obiective ale acesteia este creşterea calităţii educaţiei pentru a
satisface cererea de noi competenţe şi calificări.Calitatea
predării şi a formării cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar sunt identificate ca elemente cheie pentru
asigurarea calităţii educaţiei şi îmbunătăţirea rezultatelor
şcolare ale tinerilor. Conform evaluării Comisiei Europene,
momentan formarea continuă a cadrelor didactice este
obligatorie numai în 11 state membre ale UE, România fiind
printre acestea. Oferta de formare continuă adresată cadrelor
didactice din invățământul preuniversitar din România, deşi
îmbogăţită în ultimii ani, este în continuare limitată, ea
nerăspunzând suficient nevoilor concrete de formare a
diferitelor categorii de cadre didactice. În privinţa formării
continue a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar,
ofertele de cursuri acoperă doar parţial nevoile cadrelor
didactice din invatamantul preuniversitar, atât în ceea ce
priveşte didactica diverselor discipline şcolare, cât şi abordările
integrate. Accesul la cursuri este limitat de distanţele şi timpul
disponibil pentru participarea la activităţi faţă în faţă. Reforma
curriculara din Romania se afla acum intr-un moment de varf al
schimbarilor si se doreste a fi o reforma avansata. Legea
educatiei nationale este un argument in favoarea nevoilor de
schimbare accentuata si accelerata a invatamantului
preuniversitar romanesc. Copiii de azi cresc si invata in lumea
digitala in care printre asteptarile pe care ei le au de la scoala se
numara existenta surselor multiple de informare, a posibilitatii
comunicarii la nivel mondial, asumarea responsabilitatii propriei
invatari, relevanta cunostintelor dobandite in scoala dupa
terminarea acesteia. TIC capata un rol cheie in procesul de
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tranzitie catre societatea cunoasterii, prin alfabetizarea digitala,
dezvoltarea competentei digitale a elevilor, transformarea
modului de predare si de invatare. (Comunicatul referitor la eAptitudini, e-Skills, CE, 2007; Education and Training 2010-2013,
CE, 2010) Documentele de politica a educatiei ale UE
evidentiaza rolul esential al TIC in sprijinirea dezvoltarii
economice in general si in domeniul educatiei si formarii in
special (e-Europe CE, 1999; Initiativa e-Learning CE, 2000;
Memorandumului asupra invatarii permanente CE, 2000).
Proiectul intervine in contextul schimbarii dinamice din sistemul
educational romanesc, la toate nivelurile de scolaritate si toate
disciplínele. Proiectul se incadreaza in contextul trasat de tintele
strategice ale Strategiei Europene 2020, A digital agenda for
Europe (CE, 2010), care accentueaza rolul cheie al TIC in
indeplinirea tuturor obiectivelor politice pentru anul 2020,
promoveaza creativitatea si inovarea prin utilizarea noilor
instrumente TIC. Acestea reprezinta deopotriva domenii
prioritare, convenite de statele membre ale UE si ale Cadrului
Strategic pentru Educatie si Formare Profesionala 2020
(Eurydice, 2011). Obiectivul strategic al Agendei digitale (Europa
2020) este de a maximiza potentialul social si economic al noilor
tehnologii pentru a asigura o mai buna calitate a vietii prin
utilizarea unei varietati de instrumente TIC pentru adaptarea
procesului didactic la nevoile fiecarui elev.
Durata (număr total de ore
60 de ore - 15 credite profesionale transferabile
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Competențe metodologice
 Utilizarea adecvată a conceptelor de bază și a teoriilor din
științele educației;
 Aplicarea conceptelor și a teoriilor moderne cu privire la
formarea capacităților de cunoaștere;
 Utilizarea metodelor și strategiilor de predare adecvate
particularităților individuale și de grup;
 Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan
profesional didactic;
 Competențe de comunicare și relaționare
 Stăpânirea conceptelor și teoriilor moderne de comunicare;
 Proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructiv competenţe vizate
educativ ca act de comunicare;
 Manifestarea comportamentului empatic;
 Valorificarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere și
activizare a elevilor;
 Organizarea și administrarea mediului de învățare;
 Competențe de management al carierei
 Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicații didactice
și docimologice;
 Manifestarea unei conduite autoreflexive asupra
activităților didactice pedagogice proprii;
 Manifestarea deschiderii față de tendințele novatoare
necesare dezvoltării profesionale.
Competențe tehnice și tehnologice
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planificarea modulelor
tematice



calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane

Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)

3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

Exersarea schemelor de acțiune în vederea dobândirii
deprinderilor practice;
 Conceperea și utilizarea materialelor și mijloacelor de
învățare;
 Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a
mijloacelor de învățământ.
 Competențe specifice
 Perfecționarea cadrelor didactice în utilizarea la clasă a unor
metode interactive de instruire;
 Perfecționarea cadrelor didactice în utilizarea la clasă a unor
metode adecvate de cunoaștere a elevilor și de investigare
a grupurilor școlare;
 Formarea competențelor de planificare, predare, învățare și
evaluare eficientă a elevilor.
(3 ore de curs, 6 ore aplicații, 1 oră evaluare);
 Modulul I. Rezolvarea de probleme în cadrul organizaţiei
şcolare(3 ore de curs, 6 ore aplicații, 1 oră evaluare);
 Modulul II. Dezvoltarea resurselor umane –rolul
directorului de şcoală(3 ore de curs, 6 ore aplicații, 1 oră
evaluare);
 Modulul III. Formarea şi menţinerea grupurilor (inițierea) (3
ore de curs, 6 ore aplicații, 1 oră evaluare);
 Modulul IV. Formarea şi conducerea echipelor(3 ore de
curs, 6 ore aplicații, 1 oră evaluare);
 Modulul V. Rezolvarea problemelor de comunicare în
grupuri(3 ore de curs, 6 ore aplicații, 1 oră evaluare);
 Modulul VI. Managementul conflictelor şi negocierea (3
ore de curs, 6 ore aplicații, 1 oră evaluare) ;
 Modulul VII. Evaluare finală-2 ore.
Pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice
Chestionar, portofoliu, grad de implicare în activitățile propuse
în timpul cursului
Neagu Aurelia, Stănoiu Stela, Enache Claudia, Micu Nicoleta,
Panțică George, Lungu Mariana, Tarău Maria, Mocanu Didina,
Cristea Dorin, Cristea Tanța, Roșcan Paulina, Roșcan Dorin,
Nichifor Gabriela, Marchitan Gabriela Daniela, Tarău Maria,
Mocanu Cătălin, Gherasim Corina, Pristavu Viorica, Țîțu Ion,
Ioniță Andreea, Coatu Constanța, Enache Mirela, Strat Reta,
Zamfirescu Gheorghe, Zaharia Rică, Vida Gabriela, Morunglav
Afrodita
20-25 cursanti/grupă
200 de lei

Coordonator de program,
Stănoiu Stela
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II. PROGRAME AVIZATE MEN

PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat

Justificare (necesitate, utilitate)

Mentoratul in educatie
Profesori
debutanti, profesori care vor implementaza
programe de formare continua, membri ai corpului profesorilor
mentori; pariticipanti la formare din cadrul cursurilor: ,,Educatia
inlcuziva prin colaborarea scoala-comunitate; ,,Scoala incluzivă dimensiuni, provocări, soluții”; ,,TIC“; ,,Pro-mediere in scoli
defavorizate”; ,,Comunicare si management in scoli
defavorizate”
Strategia educației și formării profesionale din România pentru
perioada 2016-2020, denumită în continuare Strategia EFP,
propune o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a
formării profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea
unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv,
competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii.
Mentorul este asimilat specilistilor in dezvoltare, care initiaza,
faciliteaza,
administreaza,
ofera
asistenta
pentru
implementarea unor programe de integrare si dezvoltare
specifica in domeniul educatiei.
Mentorul monitorizeaza implementarea programelor de
formare de catre formabili

Durata (număr total de ore
25 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 - Comunicarea eficienta cu persoana mentorata
 - Aplicarea tehnicilor de negociere a conflictelor in dialogul
mentor-persoana mentorata
- Obtinerea feedback cursant – mentor. Exersarea capacităților
de interrelaționare, de muncă în echipă și parteneriate
 competenţe vizate
educaționale, bazate pe învățare experiențială și transfer de
bune practice;
- Dezvoltarea capacitatilor de evaluare si autoevaluare.
Proiectarea evaluării activităților de mentorat.




planificarea modulelor
tematice

1. Prezentarea planului de mentorat (Design-ul
programului de mentorat)
2. Mentorul: responsabilitati, instrumente de mentorat.
Rolul si importanta activitatii de mentorat
3. Comunicarea mentor-persoana mentorata
4. Managementul carierei didactice și al dezvoltării
personale. Intelegerea nevoilor de dezvoltare,
implementare si sprijin a cadrelor didactce mentorate
5. Implicarea profesorului mentor in procesul didactic,
precum si a factorilor interesati
6. Utilizarea noilor tehnologii în mentorat
7. Evaluarea si autoevaluarea rezultatelor programului de
mentorat
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calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice
Portofolii
Prof. Aurelia Neagu – director CCD , prof. metodist Enache
Claudia, prof. metodist Micu Nicoleta, profesor metodist
Pantica George, bibliotecar Stanoiu Stela
25-30 cursanti/grupă
90 lei

Coordonator de program,
Prof. Aurelia Neagu – director CCD
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Didactica disciplinei – formarea profesorilor metodişti
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Cursul îşi propune să formeze, dezvolte şi să accentueze
competenţele esenţiale ale cursanţilor legate de inspecţia
şcolară.
Programul propune crearea unui mediu de învăţare pentru
formabil în care să poată câştiga experienţă în ceea ce priveşte
aplicarea informaţiilor de actualitate privind inspecţia şcolară.
Formabilul va fi abilitat să utilizeze aceste cunoştinţe astfel
încât, la finalul cursului, să deţină un portofoliu de lucru necesar
desfăşurării cu succes a activităţii profesorului metodist
(concepte, idei, materiale de curs, instrumente etc.), pe care să îl
poată utiliza în activitatea specifică profesorului metodist.

Durata (număr total ore de
30 de ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Dezvoltarea abilităţilor de elaborare a documentelor şi
proceselor verbale specifice inspecţiei şcolare
 Consilierea profesorilor/ învăţătorilor / institutorilor /
educatoarelor în legătură cu organizarea şi conducerea
procesului de predare - învăţare
 Monitorizarea formării continue a cadrelor didactice
 Însuşirea principalelor repere legislative pe care le implică
 competenţe vizate
abordarea problematicii formării continue a cadrelor
didactice
 Orientarea cadrelor didactice în reevaluarea propriei
activităţi didactice
 Asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin
parcurgerea unor programe de formare care să răspundă
atât cerinţelor impuse de evoluţia sistemului de învăţământ,
cât şi a necesităţii de evoluţie în carieră
1. Didactica disciplinei (12 ore)
- Principiile didactice. Recomandări metodologice cu privire
la aplicarea programelor şcolare
- Strategii didactice utilizate în procesul instructiv-educativ
- Evaluarea rezultatelor şcolare
- Evaluarea activităţii didactice. Fişa de observare a lecţiei
2. Consiliere şi orientare (5 ore)
- Formele educaţiei: educaţia formală, educaţia
 planificarea modulelor
nonformală, educaţia informală
tematice
- Educaţia pe tot parcursul vieţii: Comenius (pentru
învăţământul preuniversitar), Erasmus (pentru învăţământul
superior), Leonardo da Vinci (pentru educaţie si formare
profesionala), Grundtvig (pentru educaţia adulţilor)
- Managementul activităţilor nonformale
- Evaluarea activităţilor educative nonformale: portofoliul
dirigintelui, proiectul educaţional
3. Elemente de psihopedagogie (5 ore)
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calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

- Sistemul de învăţământ şi specificul procesului instructiv educativ în sistemul românesc de învăţământ. Managementul
învăţării. Modalităţi de optimizare a învăţării.
- Activităţi specifice profesorului metodist. Icebergul
profesorului metodist. Strategii pentru îmbunătăţirea
comunicării verbale.
- Comunicarea nonverbală. Comunicarea asertivă. Bariere şi
blocaje în ascultare. Tipuri de ascultare. Ascultarea activă.
Ascultarea pasivă. Reguli ale feed-back-ului.
4. Legislaţie şcolară (6 ore)
- Cadrul legislativ românesc
- Cadrul european al politicilor educaţionale
5. Evaluare finală (2 ore)
Pe parcursul anului şcolar 2017 – 2018, la solicitarea cadrelor
didactice
Teste grilă de evaluare sumativă
Portofoliu de evaluare
Prof. Aurelia Neagu – director CCD, prof. metodist Panțică
George, prof. metodist Claudia Enache, prof. metodist Nicoleta
Micu, inspectori școlari
25-30 cursanţi / grupă
110 lei

Coordonator de program,
Prof. metodist Panțică George
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Școală după școală
Cadre didactice și didactice auxiliare
Cunoașterea și aplicarea Metodologiei MECTS/ Ordinul 5349 din
7 septembrie 2011, privind organizarea și funcționarea
programului Școală după școală, în unitățile de învățământ, cu
moficările ulterioare
Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și didactice
auxiliare

Durata (număr total de ore
25 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 de comunicare și relaționare interdisciplinară și
intradisciplinară
 de proiectare didactică a activităților la niveul programului
 competenţe vizate
,,Școală după școală”
 de aplicare în activitățile educative, recreative și de timp
liber a strategiilor didactice în spijinul învățării formale și
nonformale
1. Perspectiva europeană și națională a alternativei
,,Școală după școală”
2. Consiliere și comunicare interpersonală
3. Modalități de organizare și desfășurare a programului
,,Școală după școală”
 planificarea modulelor
4. Tipuri de activități cu sprijin specializat pentru
tematice
accelerarea învățării și performanță/ Strategii și metode
didactice active-participative în sprijinul învățării
formale și nonformale
5. Înățarea prin activități educative, recreative și de timp
liber.
Anul școlar 2017-2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Observarea directă, portofolii, chestionare
cursanţilor

Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)

3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

Prof.. Aurelia Neagu –director CCD; Enache Claudia- prof.
metodist CCD Vrancea; Panțică George – prof. metodist CCD;
prof. Micu Nicoleta – prof. metodist CCD, inf. Gherasim CorinaCCD, prof. Strat Reta; prof. Lefter Aurora- inspector invățămând
special, prof. Dima Suraianu Camelia; prof. Fanuta Bogdana
Mihaela
25-30 cursanți
90 lei

Coordonator de program,
Stanoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Managementul activităților în structurile infodocumentare CDI
Profesori documentarişti, cadre didactice, bibliotecari şcolari,
directori din unităţile şcolare în care se implementează proiectul
1) familiarizarea si iniţierea directorilor cu proiectul de amenajare
şi proiectul pedagogic al CDI; 2) formarea profesorilor
documentarişti, a cadrelor didactice de diferite discipline care
lucrează în CDI, a bibliotecarilor şcolari în vederea integrării
structurii CDI în viaţa şcolii şi a comunităţii

Durata (număr total de ore
24 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
- să cunoască obiectivele generale şi specifice ale proiectului CDI; să cunoască conceptele de bază ale managementului de proiect; să identifice categoriile de actori ai proiectului, structura echipei de
elaborare a proiectului de amenajare, structura şi componenţa
echipei de funcţionare a CDI; - să cunoască misiunile şi funcţiile
CDI; - să-și stabilească politica documentară a CDI; - să cunoască
 competenţe vizate
activităţile specifice din CDI; - să-şi dezvolte abilităţile necesare
pentru elaborarea şi implementarea unui proiect pedagogic al CDI;
- să actualizeze planurile strategice şi planurile operaţionale ale CDI
în concordanţă cu proiectul de dezvoltare instituţională al unităţii
şcolare
Istoricul proiectului, introducere teoretică;
- Exemple de bună practică
– studiu de caz;
- Elaborarea schiţei proiectului de amenajare al CDI; - prezentare şi
discuţii;
 planificarea modulelor
-Politica documentara a unității de învățământ;
tematice
- Elaborarea schiţei proiectului pedagogic şi cultural al CDI;
- Elaborarea planurilor strategice şi a planurilor operaţionale ale
CDI ;
- Activităţi specifice în CDI - tema de casă; - evaluare
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
Modalităţi de evaluare a
Portofolii
cursanţilor
2. Resurse umane
Prof. Aurelia Neagu – director CCD Prof. Tomulescu Silviu –
profesor documentarist CDI Sl. Bradului; Măciucă Adriana –
Formatori implicaţi (nivelul de
responsabil CDI – Scoala ,,Nicolae Iorga” Focșani; prof. Holbea
pregătire)
Oana Corina- Școala Gimnazială Vizantea Răzășească; Stanoiu
Stela-bibliotecar CCD
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
20-25 cursanti/grupă
Costul programului / al activităţii
90 lei
/ participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Stanoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Cultura informației
Cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul
preuniversitar
Actualizarea cunoştinţelor privind evoluţia şi schimbările în
cadrul societăţii cunoaşterii; Necesitatea educaţiei în cultura
informaţiei; Ridicare standardelor de calitate în structurile
infodocumentare; Folosirea dreptului de autor

Durata (număr total de ore
24 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Domenii de competență: - Integrarea demersului de
cercetare documentară în practicile pedagogice - Creşterea
calităţii serviciilor în biblioteca şcolară. - Folosirea noilor
 competenţe vizate
tehnologii ale informării şi documentării în procesul de
învăţământ. - Optimizarea performanţelor profesionale; Diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor
 Concepte şi principii de bază în cultura informaţiei.  Definirea
şi exprimarea nevoii de informaţii.  Managementul şi
comunicarea informaţiei. Evaluarea surselor de informare. 
Modalităţi de integrare a demersului de cercetare documentară
 planificarea modulelor
tematice
 Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor.  Metodologia
cercetării ştiinţifice  Abateri de la etica muncii intelectuale. 
Plagiatul. Programe informatice de detectare a plagiatului 
Evaluare – 4 ore
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
Evaluarea finală se va realiza prin portofolii ce cuprind o
Modalităţi de evaluare a
Cercetare tematică de identificare a surselor de informare,
cursanţilor
elaborarea unei bibliografii pe o tema data
2. Resurse umane
Prof. Neagu Aurelia – director CCD,; Stanoiu Stela – bibliotecar
Formatori implicaţi (nivelul de
CCD; Stoica Zamfira – bibliotecar, Colegiul Tehnic ,,Edmond
pregătire)
Nicolau” Focsani.
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanti/grupă
Costul programului / al
90 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Stanoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Comunicarea interculturală
Personal didactic și didactic auxiliar
Analiza și definirea conceptului de cultură precum și a celui de
comunicare interculturală, în corelație cu diferite arii civilizaționale,
constituie tema principala a cursului. De asemenea, aprofundarea
unor termeni și concepte operaționale este absolut necesară pentru
înțelegerea diferitelor fenomene de natură socio-culturală, în
contextul unei evoluții din ce în ce mai rapide a comunicării la nivel
global. O primă determinantă a conceptualizării fenomenului
comunicațional intercultural ar fi aceea că putem caracteriza ca una
dintre specificitatile acestui câmp de cercetare faptul că fiecare aspect
al comunicării este util în măsura analizei sale din perspectiva
domeniului care a produs respectivul aspect, în raport cu necesitățile
concrete care au produs acea nevoie.
În al doilea rând, comunicarea interculturală trebuie privită prin
prisma faptului că are un trecut, un prezent și un viitor, prin urmare
comunicarea este determinată de o perspectivă dinamică, modalitatile
de interrelaționare bazându-se pe experiența noastră, luând forma
acestei experiențe.

Durata (număr total de ore
30 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare





competenţe vizate








planificarea modulelor
tematice

calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii
/ participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant







înțelegerea complexității problemei comunicării internaționale și
interculturale;
analiza componentelor procesului comunicațional într-un mediu
internațional;
surprinderea obiceiurilor unor diferite culturi, relevante pentru
comunicarea interculturală;
identificarea barierelor comunicaționale în cadrul comunicării
interculturale.
Comunicarea interculturală și conceptele conexe (7 ore)
Caracteristici culturale (7 ore)
Competențele interculturale necesare în diferite faze ale
comunicării (7 ore)
Bariere în relaționarea cu membrii diverselor comunități (7 ore)
Evaluare (2 ore)

pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice
Chestionare, autoevaluare, testarea abilităților practice, susținere
publică a portofoliilor întocmite
prof. Aurelia NEAGU, prof. George PANȚICĂ, inf. Corina GHERASIM,
bibl. Stela STĂNOIU
25-30 cursanti/grupă
110 lei

Coordonator de program,
prof. metodist George PANȚICĂ
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Consiliere și orientare școlară
Personal didactic din învățământul preuniversitar
Scopul fundamental al consilierii educaţionale este
asigurarea unei funcţionări optime a individului sau grupului,
scop care se poate atinge prin împlinirea obiectivelor consilierii:
promovarea sănătăţii şi a stării de bine; dezvoltare personală;
prevenţie.
Orientarea școlară și profesională presupune un ansamblu de
etape și tehnici care se structurează într-un sistem.
Componentele acestui sistem sunt: cunoașterea personalității
elevului, educarea elevului în vederea alegerii carierei,
cunoașterea rețelei școlare și a lumii profesiunilor, consilierea și
îndrumarea efectivă a elevului.

Durata (număr total de ore
30 de ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Abilitarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
în vederea iniţierii in consiliere si orientare;
 competenţe vizate
 Gestionarea situaţiilor problematice ce pot apărea la elevi
atât în mediul şcolar cât şi în mediul familial;
 Optimizarea relaţiei şcoală-familie.
 Consiliere și orientare în mediul școlar ( 7 ore)
 Abordarea activităților extracurriculare (7 ore)
 planificarea modulelor
 Identificarea resurselor pentru o orientare în cariera de
tematice
succes (7 ore)
 Relaţia şcoală-familie-comunitate (7 ore)
 Evaluare (2 ore)
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
Modalităţi de evaluare a
Chestionare, autoevaluare, testarea abilităților practice,
cursanţilor
susținere publică a portofoliilor întocmite
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Prof. Aurelia Neagu, prof. George PANȚICĂ, inf. Corina
pregătire)
GHERASIM, bibl. Stela STĂNOIU
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanti/grupă
Costul programului / al
110 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
prof. metodist George PANȚICĂ
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public tinta vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (număr total de formare)
Curriculumul programului de formare
Competenţe vizate

Planificarea modulelor tematice

*calendarul programului
Modalităţi de evaluare a cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de pregatire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii /participant
Costul estimat al unei ore de formare pentru
fiecare participant

Initiere în limba engleza
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Participarea la program permite cadrelor didactice
de diverse specialităţi însuşirea noţiunilor
fundamentale, a regulilor de bază ale limbii
engleze pentru a facilita comunicarea în această
limbă şi parcurgerea unor studii ulterioare de
aprofundare.
24 ore
Formarea abilitaţilor de comunicare in limba
engleză
Formarea abilităţilor de utilizare a lexicului de
bază
Formarea abilităţilor de adresare in situaţii uzuale
Formarea abilităţilor de redactare de text
1.Ascultare înţelegere -5 ore
2.Conversaţie -5 ore
3.Înţelegerea textului-5 ore
4.Deprinderi de scriere-5 ore
5.Recapitulare -2 ore
6.Evaluare-2 ore
Pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018
Chestionare, autoevaluare, testarea abilităţilor
practice
Prof. gr. I Rău Mihaela
25-30 cursanţi/grupă
90 lei

Coordonator de program,
prof. Enache Claudia
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public tinta vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (număr total de formare)
Curriculumul programului de formare
Competenţe vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului
Modalităţi de evaluare a cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de pregatire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii /participant
Costul estimat al unei ore de formare pentru
fiecare participant

Limba engleză – avansat
Personalul didactic din învăţământul preuniversitar
In spaţiul cultural european cunoașterea limbii
engleze se impune prin multitudinea ariilor în care
poate fi utilizată. Prin intermediul acestui program,
personalul didactic de diverse specialităţi poate
aprofunda aspecte legate de lexic, gramatică și
conversaţie.
24 ore
Formarea abilitaţilor de comunicare in limba engleză
Formarea abilităţilor de utilizare a lexicului de bază
Formarea abilităţilor de adresare in situaţii uzuale
Formarea abilităţilor de redactare de text
1.Ascultare înţelegere -5 ore
2.Conversaţie -5 ore
3.Înţelegerea textului-5 ore
4.Deprinderi de scriere-5 ore
5.Recapitulare -2 ore
6.Evaluare-2 ore
Pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018
Chestionare, autoevaluare, testarea abilităţilor
practice
Prof. gr. I Rău Mihaela
25-30 cursanţi/grupă
90 lei

Coordonator de program,
prof. Enache Claudia
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Inițiere în limba rusă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, alte categorii
pentru dezvoltarea profesională
În spațiul multicultural și economic european cunoașterea limbii
ruse se impune prin multitudinea ariilor în care poate fi utlizată.
Prin intermediul acestui program, cursanții pot dezvolta
capacități de comunicare în această limbă care poate constitui o
bază de pornire în construirea unui dialog, dar și dezvoltarea
aspectelor legate de vocabular, gramatică, fonetică, ortografie și
conversație.

Durata (număr total de ore
30 de ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Formarea abilităților de comunicare în limba rusă
 Formarea abilităților de utilizare a vocabularului de bază
 competenţe vizate
 Formarea abilităților de adresare în situații uzuale
 Formarea abilităților de redactare de text
1. Receptarea mesajelor scrise și orale – 8 ore
2. Interacțiune scrisă și orală – 9 ore
 planificarea modulelor
3. Producere de mesaje scrise și orale – 8 ore
tematice
4. Recapitulare – 3 ore
5. Evaluare – 2 ore
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
Modalităţi de evaluare a
Chestionare, autoevaluare, testarea abilităților practice
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Prof. Svetlana Baciu
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanți/grupă
Costul programului / al
110 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Prof. metodist George PANȚICĂ
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Inițiere în limba spaniolă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal
didactic auxiliar
În spațiul multicultural european și internațional cunoașterea
limbii spaniole este o oportunitate de a o utiliza în diverse
domenii de activitate. Prin intermediul acestui program,
cursanții pot dezvolta capacități de comunicare în această limbă
care poate constitui o bază de pornire în construirea unui
dialog, dar și dezvoltarea aspectelor legate de vocabular,
gramatică, fonetică, ortografie și conversație.

Durata (număr total de ore
30 de ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Formarea abilităților de comunicare în limba spaniolă
 Formarea abilităților de utilizare a vocabularului de bază
 competenţe vizate
 Formarea abilităților de adresare în situații uzuale
 Formarea abilităților de redactare de text
1. Receptarea mesajelor scrise și orale – 8 ore
2. Interacțiune scrisă și orală – 9 ore
 planificarea modulelor
3. Producere de mesaje scrise și orale – 8 ore
tematice
4. Recapitulare – 3 ore
5. Rvaluare – 2 ore
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
Modalităţi de evaluare a
Chestionare, autoevaluare, testarea abilităților practice
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Prof. Svetlana Baciu
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanți/grupă
Costul programului / al
110 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
prof. metodist Panțică George
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Abordări metodologice moderne în predarea-învățareaevaluarea istoriei, în învățământul preuniversitar
Cadre didactice de istorie din învățământul preuniversitar
Formarea continuă este o necesitate pentru toate cadrele
didactice. În plină epocă a noilor tehnologii educaționale, poziția
cadrului didactic este una de mare complexitate, de aici derivând
obligativitatea extinderii permanente a competențelor în
disciplina predată și în pedagogie.

Durata (număr total de ore
24 de ore
formare)
2. Curriculum-ul programului de formare
Domenii de competență:
 Elaborarea unor strategii de eficientizare a evaluării;
 Proiectarea de activităţi şi sarcini de învăţare care să
respecte principiul flexibilizării stilurilor de lucru cu grupul de
Competenţe vizate
învăţare;
 Dezvoltarea competenţelor necesare cadrelor didactice
pentru elaborarea de strategii şi programe în vederea
promovării calităţii şi performanţei în predarea-învăţarea
istoriei.
Modulul I: Strategii didactice interactive
Modulul II: Predarea-învățarea-evaluarea interactivă
Modulul III: Proiectarea demersului didactic
Planificarea modulelor tematice
Modulul IV: Teoria și metodologia evaluării rezultatelor învățării
la istorie
Evaluare finală (3 ore)
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
Calendarul programului
didactice
Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea în şedinţă publică a
unui colocviu la care participanţii vor prezenta, în cadrul şedinţei
publice (în conormitate cu art. 20 litera f) din O.M.E.C.
Modalităţi de evaluare a 4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video
cursanţilor
proiector) şi, ulterior, vor preda comisiei de evaluare un
portofoliu individual
de minimum 10 pagini. Conţinutul
portofoliului va fi discutat cu participanţii în cadrul sesiunilor de
formare.
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de Prof. Mocanu Cătălin
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanți/grupă
Costul programului / al
90 lei
activităţii
Costul estimat al unei ore de
formare
pentru
fiecare
participant
Coordonator de program,
Prof. metodist, Panțică George
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Comunicarea didactică și managerială în organizația școlară
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Calitatea actului didactic și a formării cadrelor didactice este
legată de calitatea comunicării.
O organizaţie școlară de succes trebuie să fie o entitate unificată
şi coordonată, cu o structură şi o strategie de comunicare.
Pentru atingerea acestui scop, organizaţia trebuie să comunice la
toate nivelurile, în plan intern – pe verticală şi orizontală – şi în
plan extern, utilizând reţele de comunicare interne şi externe.
Managementul comunicării este o activitate orientată spre
eficienţa organizatorică. Ea se concentrează, în cea mai mare
măsură, pe comunicarea internă şi externă în cadrul organizaţiei,
pe analiza gradului de interacţiune şi a dialecticii relaţiei dintre
acestea. Scopul de bază al managementului comunicării este de
a rezolva orice problemă care ar împiedica educatorul și
organizaţia să-şi îndeplinească sarcinile.

Durata (număr total de ore
24 de ore
formare)
2. Curriculum-ul programului de formare
Domenii de competență:
 Însușirea elementelor fundamentale ale managementului
comunicării didactice;
 Optimizarea comunicării individuale și organizaționale în
Competenţe vizate
unitățile de învățământ;
 Eficientizarea comunicării manageriale, prin dezvoltarea
strategiilor individuale și colective de comunicare și
adaptarea lor la evoluția instituțiilor de învățământ.
Modulul I: Management, leadership și comunicare
1. Impactul liderului asupra dezvoltării organizației;
2. Rolul normelor în dezvoltarea grupului;
3. Self-management.
Modulul II: Managementul comunicării
1. Comunicarea: concept, structură, particularități, repere
metodologice;
Planificarea modulelor tematice
2. Tehnici de comunicare;
3. Specificul comunicării în educație;
4. Eficiența comunicării manageriale.
5. Gestionarea și rezolvarea situațiilor conflictuale generate de
comunicarea defectuoasă;
6. Comunicare și negociere.
Evaluare finală (3 ore)
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
Calendarul programului
didactice
Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea în şedinţă publică a
Modalităţi de evaluare a unui colocviu la care participanţii vor prezenta, în cadrul şedinţei
cursanţilor
publice (în conormitate cu art. 20 litera f) din O.M.E.C.
4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video
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proiector) şi, ulterior, vor preda comisiei de evaluare un
portofoliu individual
de minimum 10 pagini. Conţinutul
portofoliului va fi discutat cu participanţii în cadrul sesiunilor de
formare.
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii
Costul estimat al unei ore de
formare
pentru
fiecare
participant

Mocanu Cătălin, Mocanu Retuța, Năstac Elena, prof. metodist,
Panțică George, prof. metodist Micu Nicoleta
25-30 cursanți/grupă
90 lei

Coordonator de program,
Prof. metodist, Nicoleta Micu
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Cultura organizațională în instituțiile școlare
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Fiecare organizaţie școlară, indiferent de mărimea ei, are o
cultură organizaţională proprie, care depinde de propria ei istorie,
de modul de abordare a problemelor şi de practicile de organizare
și de conducere ale activităţilor. Cultura organizaţională reflectă
viziunea angajaților şi al stilurilor de leadership, ea punându-şi
amprenta asupra modului în care vor fi realizate obiectivele, se
vor efectua schimbările, se va manifesta
personalitatea
organizaţională şi climatul psiho-social.
Cultura organizațională devine un aspect important al sistemului
de relații sociale stabilite în interiorul organizației școlare. Ea este
o forță puternică, care modelează la toate nivelurile
performanțele membrilor organizației.

Durata (număr total de ore
24 de ore
formare)
2. Curriculum-ul programului de formare
Domenii de competență:
● Identificarea trăsăturilor specifice culturii organizației școlare;
● Însușirea modelelor, factorilor ți tipologiilor culturii
Competenţe vizate
organizaționale;
● Evaluarea climatului și culturii școlii;
● Elaborarea instrumentelor de creștere a calității culturii
organizaționale în instituțiile de învățământ
Modulul I: Organizația școlară
1. Școala – organizație și instituție;
2. Organizația școlară ca unitate de bază a sistemului de
învățământ;
3. Dimensiuni ale organizaţiei şcolare şi influenţe asupra
dezvoltării acesteia.
Modulul II: Cultura organizațională: evoluție și importanță
Planificarea modulelor
1. Conceptul de cultură organizațională;
tematice
2. Misiunea, scopul și obiectivele organizației; etica
organizațională;
Modulul III: Cultura organizaţională – factor major al eficienţei
managementului educațional
1. Metodologia formării culturii organizaţionale;
2. Cultura managerială şi leadership-ul în dezvoltarea
organizaţională.
Evaluare finală (3 ore)
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
Calendarul programului
didactice
Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea în şedinţă publică a
unui colocviu la care participanţii vor prezenta, în cadrul şedinţei
Modalităţi de evaluare a publice (în conformitate cu art. 20 litera f) din O.M.E.C.
cursanţilor
4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi video
proiector) şi, ulterior, vor preda comisiei de evaluare un portofoliu
individual de minimum 10 pagini. Conţinutul portofoliului va fi
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discutat cu participanţii în cadrul sesiunilor de formare.
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii
Costul estimat al unei ore de
formare
pentru
fiecare
participant

Mocanu Cătălin, Mocanu Retuța, Năstac Elena, prof. metodist,
Panțică George, prof. metodist Micu Nicoleta
25-30 cursanți/grupă
90 lei

Coordonator de program,
Prof. metodist, Nicoleta Micu
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Asigurarea calităţii în educaţie
Cadre didactice, membri ai C.E.A.C.
Programul de formare îşi propune să clarifice valorile care
fundamentează în mod specific conceptul românesc al calităţii
în educaţie. Cadrele didactice formate în acest proiect vor
dezvolta o cultură unitară a calităţii la nivelul unităţilor şcolare
atât la nivel conceptual, cât şi prin exemple de bune practici.

Durata (număr total de ore
30 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Integrarea managementului calităţii în managementul
general al unităţii şcolare
 Operarea cu noţiunile / conceptele europene şi naţionale
specifice asigurării calităţii în educaţie
 Sprijinirea parcurgerii cercului calităţii la nivelul unităţii
şcolare în funcţie de specificul comunitar
 competenţe vizate
 Determinarea nivelului de realizare al indicatorilor de
performanţă conform standardelor de acreditare şi de
evaluare periodică şi standardelor de referinţă
 Asigurarea participării la procesul decizional al cadrelor
didactice care au parcurs programe de formare în acest
domeniu.
Modulul I - Cadrul conceptual al calităţii educaţiei -6 ore
Modulul II - Metodologia asigurării calităţii la nivelul unităţii
şcolare – 6 ore
 planificarea modulelor
Modulul III - Autoevaluarea calităţii – 8 ore
tematice
Modulul IV - Proceduri interne de asigurare a calităţii în şcoli – 8
ore
Evaluare finală – 2 ore
2017 - 2018
 calendarul programului
Evaluare intermediară - test (elemente de terminologie a
Modalităţi de evaluare a
asigurării calităţii în educaţie)
cursanţilor
Evaluare finală - susţinerea unui portofoliu cu materiale
elaborate de cursanţi
2. Resurse umane
Prof. Aurelia Neagu, prof. Claudia Enache, bibliotecar Stela
Formatori implicaţi (nivelul de
Stănoiu, analist programator Gherasim Corina, prof. metodist,
pregătire)
Panțică George, prof. metodist Micu Nicoleta
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanți/grupă
Costul programului / al
110 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program
Prof. metodist Claudia Enache
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Pagini WEB
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Formarea şi abilitarea a cât mai multor cadre didactice în
domeniul utilizării calculatorului în activitatea didactică;
In contextul dezvoltarii tehnologiilor Web si a posibilitatilor multiple
de promovare a imaginii institutionale consideram oportuna
instruirea personalului didactic in realizarea de pagini WEB,
consolidarea unor competente de a interactiona in mediul virtual.
Durata (număr total de formare) 30 de ore
Curriculum-ul programului de formare
 Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator al unor
programe informatice specifice realizarii de pagini WEB
 Cunoaşterea modului de utilizare a unor programe
 competenţe vizate
specializate in realizarea aplicatiilor WEB
 3. Elaborarea unor produse utilizabile care să promoveze
imaginea scolii;
1. Introducere. Prezentare generală rețele, internet, servicii (3
ore)
2. Prezentarea generală a limbajului HTML (4 ore);
3. Browsere de Internet. Prezentarea a cel puțin două
browsere (3 ore);
4. Structura unui document html. Noțiuni legate de cromatica
si estetica unei pagini WEB. Realizarea practică a unui
exemplu utilizând editorul Notepad. (5 ore);
 planificarea modulelor
5. Etichete html si atribute specifice. Aplicatii practice. (4 ore);
tematice
6. Prezentarea generala a unei aplicatii WYSIWYG (what you
see is what you get) – Macromedia Dreamweaver (6 ore);
7. Formatarea textului intr-un document HTML. Inserarea
imaginilor; maparea imaginilor. Aplicatii practice (6 ore);
8. Utilizarea listelor si a tabelelor. Crearea legaturilor. Aplicatii
practice (5 ore);
9. Realizarea cadrelor intr-o pagina. Aplicatii practice (2 ore);
10. Evaluare finala. Prezentarea portofoliilor (2 ore)
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
portofolii, activităţi practice, evaluare finala
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
prof. Gherasim Daniel
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanti/grupa
Costul programului / al
110 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Inf., Gherasim Corina

46

PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Arta fotografică – instrument pentru promovarea imaginii
şcolii
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, planificate pe
grupe de 20 de cursanţi
Formarea şi abilitarea a cât mai multor cadre didactice în
domeniul utilizării tehnicilor fotografice si a programelor de
prelucrare a imaginii;
Fotografia poate fi un instrument eficient pentru crearea si
promovarea unei imagini institutionale pozitive în comunitate si
acesta ar fi motivul principal pentru care propunem acest curs
de initiere in arta fotografica. Tehnica digitala s-a extins si
asupra acestui domeniu astfel incat metodele de prelucrare au
un rol important asupra imaginii finale. Exploatarea imaginilor si
plasarea acestora in contextul potrivit pot conduce cu succes la
mesajul dorit asupra publicului tinta.

Durata (număr total de
24 de ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a aparatelor foto
digitale compacte precum si a celor din categoria DSLRurilor;
 Capacitatea de a intelege si aplica elementele (conditiile)
necesare pentru realizarea unei fotografii (subiect, lumina,
 competenţe vizate
compozitie);
 Intelegerea si utilizarea corecta a meniului disponibil la
aparatele foto compacte si DSLR;
 Descarcarea fotografiilor in calculator si prelucrarea
acestora in aplicatii specializate (ex. Photoshop)
1. Introducere. Scurt istoric (2 ore)
2. Camera foto - notiuni referitoare la setarile aparatelor foto
digitale (2 ore);
3. Prezentarea notiunilor de baza - timpii de expunere, valori si
masurari, subexpunere sau supraexpunere, expunerea
subiectelor in miscare, interpretarea histogramei, prioritate
de diafragma, prioritate de timp, aplicatii practice (2 ore),
4. Prezentare diafragma, camp de profunzime, valori ISO,
notiuni despre focalizare, aplicatii practice (2 ore);
5. Lumini si umbre – notiuni legate de temperatura de culoare,
 planificarea modulelor
despre fenomenele de reflexie, difuzie, si dispersia luminii,
tematice
intensitatea luminoasa. Aplicatii practice. (2 ore);
6. Elementul “culoare in fotografie” – nuanta, saturatie,
stralucire (2 ore);
7. Categorii: (3 ore);
8. Fotografia portret (planuri de prezentare; compozitii;
distante focale; fotografii de grup; decoruri; tehnici de
iluminare);
9. Fotografia “peisaj”;
10. Fotografia “eveniment” (recomandari in functie de
eveniment);
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calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

11. Fotografia macro (obtinerea claritatii; exemple de caz);
12. elemente de compozitie (stabilirea cadrelor, punctele de
interes, diagonale, unghiuri, regula treimii; distorsionari)(2
ore);
13. Tehnici de editare si retusare a imaginilor - corectare
cromatica - introducerea de noi elemente, prelucrare,
montaj de imagini (Adobe Photoshop) (2 ore);
14. Cropuri imagini, transformari proportionale si la dimensiune
fixa, editare culori, instrumente de blurare, subexpunere sau
supraexpunere a pixelilor, saturare sau desaturare a pixelilor,
instrumente de clonare, (2 ore);
15. Evaluare finala. Prezentarea portofoliilor (3 ore)
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice
portofolii, activităţi practice, evaluare finala

prof. Gherasim Daniel
25-30 cursanti/grupa
90 lei

Coordonator de program,
Inf. Gherasim Corina
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Jurnalism şcolar – curs de abilitare pentru coordonatorii
revistelor şcolare
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Formarea şi abilitarea a cât mai multor cadre didactice în
domeniul jurnalismului scolar;
Optimizarea receptării si transmiterii diverselor modalitati de
comunicare pentru a forma competenţe, valori şi atitudini care
se regăsesc în: înţelegerea specificului limbajului publicistic;
formarea unui cititor de presă receptiv la valoare şi, eventual,
realizator de texte publicistice; formarea competenţelor de
tehnoredactare computerizată.

Durata (număr total de
30 de ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Capacitatea profesorilor de a dezvolta latura creativităţii
elevului la potenţialitatea sa maximă, a spiritului critic, a
capacităţii de a organiza informaţii din diferite domenii;
 Recunoasterea şi producerea componentelor de ordin
structural specifice textului jurnalistic;
 competenţe vizate
 Capacitatea de a redacta compozitii in stil publicistic si de a
utiliza tehnici variate de realizare a revistelor scolare;
 4. Utilizarea programelor specifice de grafica si
tehnoredactare necesare pentru realizarea unei reviste
scolare
1. Structura redacţiei unei reviste (2 ore);
2. Tipuri de reviste (2 ore);
3. Structura internă a revistelor (2 ore);
4. Tipuri de pagini: editorialul, cuprinsul, pagini standard,
coperta (3 ore);
5. Textul jurnalistic (3 ore);
6. Specii narative (2 ore)
7. Specii non-narative (2 ore);
 planificarea modulelor
8. Realizarea copertei utilizand Corel Draw (Alegerea
tematice
formatului, plasarea elementelor pe suprafata copertei,
titlul, elemente din cuprins, plasarea unor imagini). Aplicatii
preactice; (3 ore)
9. Prelucrarea imaginilor (notiuni legate de rezolutie, culoare,
saturatie, contrast, crop, montaj). Aplicatii practice (3 ore);
10. Prezentarea unei aplicatii specifice tehnoredactarii si
machetarii. Aplicatii practice. (5 ore);
11. Evaluarea finala (3 ore);
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
Modalităţi de evaluare a
portofolii, activităţi practice, evaluare finala
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Prof. Daniel Gherasim, prof. metodist Panțică George, prof.
pregătire)
metodist Micu Nicoleta, bibl. Stela Stănoiu
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3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

25-30 cursanti/grupa
110 lei

Coordonator de program,
bibl. Stela Stănoiu
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea proramului
Public-ţintă vizat

Justificare (necesitate,
utilitate)

Facilitator/Coordonator pentru Consiliile Școlare ale Elevilor
Cursul de formare se adresează cadrelor didactice coordonatori
pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare (din
învățământul liceal și gimnazial), profesorilor diriginți, cadrelor
didactice inspectori școlari/metodiști ai ISJ/CCD pentru activități
educative școlare și extrașcolare, coordonatorilor C.J.E.
Așa cum este prezentat în Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului Național al Elevilor (2010) și în Ghidul de
inițiere pentru membrii Consiliului Elevilor, Consiliul Școlar al Elevilor
reprezintă „o formă de organizare asociativă a elevilor (…), un factor
important al democratizării şcolii şi al relaţiilor profesor-elev. Prin
intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege
reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii, pot formula
puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.
Consiliul Elevilor reprezintă interesele elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat şi privat din România la nivel şcolar, local,
judeţean şi național, este structură consultativă, partener al
Ministerului Educaţiei Naționale, este organizat şi funcţionează
conform Regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul Ministrului
Educaţiei, nr. 4247 din 21.06.2010”.
Utilității existenței Consiliului elevilor, ca posibilitate de exprimare a
opiniilor și ideilor, îi corespunde nevoia de coordonare și facilitare a
acestui proces al elevilor, prezent și manifest în fiecare unitate de
învățământ liceal și gimnazial. Facilitarea și coordonarea activității
Consiliului Elevilor se impune a fi făcută structurat și cu atenția
datorată unui proces ce implică complexitatea manifestării elevilor
în forma lor asociativă.
Din această perspectivă, este considerată oportună și necesară
pregătirea unor cadre didactice care, ca persoane-resursă, să
faciliteze procesul de manifestare asociativă și reprezentativă a
elevilor, să dezvolte în rândul acestora abilități de exprimare și
decizie pentru colegii lor.
40 de ore

Durata (număr total ore de
formare)
Curriculum-ul programului de formare
Cunoașterea/înțelegerea contextului în care C. E. își desfășoară
 competenţe vizate
activitatea, gestionarea relației cu C.E. ca persoană dedicată din
partea managementului unității școlare, sprijinul/facilitarea (din
diverse roluri) a procesului prin care trec elevii în C.E., coordonarea
activităților specifice ale acestuia (proiecte), formarea echipei de
elevi din C.E., monitorizarea și susținerea activității C.E, a deciziilor
acestuia.
Modulul I – Consiliul elevilor. Rolurile consilierului educativ și
 planificarea
contexte ale activităților cu Consiliul Elevilor.
modulelor tematice
Modulul II – Tehnici de facilitare și metode de lucru recomandate
consilierilor educativi.
Modulul III – Management de proiect.
Modulul IV – Incubator de proiecte – bune practici.
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calendarul
programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul
de pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

Evaluare finală:2 ore
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice.
Metode și forme concrete de coordonare/facilitare a activității unui
C. E.
Prof. dr. Bentz Teodora și prof. Angela Sîrbu (formatori naționali
CNE)
25-30 cursanți / grupă
140 lei

Coordonator de program,
Prof. metodist, Nicoleta Micu
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Eşecul şcolar – strategii de prevenţie şi intervenţie
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Participarea la programul de formare permite cadrelor didactice
identificarea precoce a situaţiilor de risc şi elaborarea
strategiilor optime de prevenţie şi intervenţie in caz de eşec
şcolar obiectiv sau subiectiv.

Durata (număr total ore de
16 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Utilizarea adecvată a conceptelor cheie relaţionate cu
motivaţia, învăţarea de tip şcolar, forme şi aspecte
caracteristice ale motivaţiei învăţării
 Dezvoltarea abilităţilor de identificare a factorilor de risc
intelectuali şi non-intelectuali
 Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare cu elevii aflaţi în
situaţia de risc de eşec şcolar
 competenţe vizate
 Aplicarea practică în cadrul activităţilor desfăşurate în
şcoală a strategiilor de prevenţie
 Elaborarea şi aplicarea practică a strategiilor de intervenţie
specifice în situaţie de eşec şcolar
 Dezvoltarea abilităţilor de auto-evaluare adecvată a capacităţii
de motivare a elevilor pentru activitatea de tip şcolar
1. Aspecte motivaţionale ale învăţării de tip şcolar – 2 ore
2. Analiza psihologică a randamentului şcolar – rolul factorilor
intelectuali şi non-intelectuali – 2 ore
3. Inteligenţa şcolară – 2 ore
 planificarea modulelor
4. Formele şi cauzele inadaptării şcolare – 2 ore
tematice
5. Anticiparea riscului de eşec şcolar pe baza cunoaşterii
cauzalităţii acestuia şi strategii de prevenţie – 3 ore
6. Intervenţia specifică – 4 ore
7. Evaluare finală – 1 oră
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Chestionare, portofolii, gradul de implicare în desfăşurarea
cursanţilor
activităţilor practice
2. Resurse umane
Prof. Aurelia Neagu, prof. Claudia Enache, bibl. Stela Stănoiu,
Formatori implicaţi (nivelul de
bibliotecar Stela Stănoiu, analist programator Gherasim Corina,
pregătire)
prof. metodist Panțică George, prof. metodist Nicoleta Micu
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 de cursanţi/ grupă
Costul programului / al
60 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
prof. metodist, Nicoleta Micu
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate,
utilitate)

Media în procesul de predare-învățare-evaluare
Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Utilizarea resurselor video pentru optimizarea procesului de
învățământ. Evidențierea și integrarea materialelor media pentru
creșterea calității procesului instructiv-educativ la toate nivelele de
învățământ.

Durata (număr total de ore
24 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 utilizarea materialelor video existente sau create cu scopul
îmbunătățirii procesului instructiv-educativ
 integrarea resurselor video în procesul de predare din învățământ
 accesarea diferitelor site-uri cu conținut educațional și nu numai
 integrarea video în procesul de evaluare din învățământ
 diversificarea metodelor de predare-învățare-evaluare pentru
 competenţe vizate
optimizarea performanţelor şcolare
 modernizarea metodelor didactice la toate nivelele de învățământ
 utilizarea de mijloace moderne, atractive şi utile pentru creșterea
calității actului educațional
 formarea deprinderilor de prezentare a materialelor video utilizate
și a importanței acestora
1. Prezentarea resurselor existente pe diferite site-uri cu conținut
educațional și argumentarea avantajelor folosirii acestora în
procesul de învățământ
2. Selectarea, integrarea și evidențierea importanței materialelor
video pentru creșterea calității procesului de predare-învățare planificarea modulelor
evaluare din școli, la toate nivelele de învățământ
tematice
3. Introducerea și utilizarea materialelor moderne de învățământ,
îmbunătățirea cunoştinţelor dobândite cu scopul diversificării
instrumentelor didactice
4. Crearea unui proiect individual
5. Evaluare finală
Pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
Modalităţi de evaluare a
Susţinerea unui proiect creat individual, pe o anumită temă
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul
prof. Făcîlă Adriana-Mirela
de pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi 25-30 cursanti/grupă
Costul programului / al
90 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Inf. Corina Gherasim
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat

Iniţiere în limba franceză
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Participarea la program permite cadrelor didactice de
diverse specialităţi însuşirea noţiunilor fundamentale, a
Justificare (necesitate, utilitate)
regulilor de bază ale limbii franceze pentru a facilita
comunicarea în această limbă şi parcurgerea unor studii
ulterioare de aprofundare.
Durata (număr total de formare)
24 de ore
Curriculum-ul programului de formare
 Formarea abilităţilor de comunicare in limba franceză
 Formarea abilităţilor de utilizare a lexicului de bază
 competenţe vizate
 Formarea abilităţilor de adresare in situaţii uzuale
 Formarea abilităţilor de redactare de text
1. Ascultare înţelegere - 5 ore
2. Conversaţie - 5 ore
3. Înţelegerea textului - 5 ore
 planificarea modulelor
4. Deprinderi de scriere - 5 ore
tematice
5. Recapitulare - 2 ore
6. Evaluare - 2 ore
Pe tot parcursul anului şcolar 2017 - 2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Chestionare, autoevaluare, testarea abilităţilor practice
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Prof. Baciu Svetlana, prof. Panțică George
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
20-25 cursanţi/ grupă
Costul programului / al activităţii / 90 lei
participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare participant
Coordonator de program,
prof. metodist, Panțică George
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Iniţiere în limba germană
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Participarea la program permite cadrelor didactice de
diverse specialităţi însuşirea noţiunilor fundamentale, a
regulilor de bază ale limbii germane pentru a facilita
comunicarea în această limbă şi parcurgerea unor studii
ulterioare de aprofundare.
Durata (număr total de formare)
24 de ore
Curriculum-ul programului de formare
 Formarea abilităţilor de comunicare in limba germană
 Formarea abilităţilor de utilizare a lexicului de bază
 competenţe vizate
 Formarea abilităţilor de adresare in situaţii uzuale
 Formarea abilităţilor de redactare de text
1. Ascultare înţelegere – 5 ore
2. Conversaţie – 5 ore
3. Înţelegerea textului – 5 ore
 planificarea modulelor
4. Deprinderi de scriere – 5 ore
tematice
5. Recapitulare – 2 ore
6. Evaluare – 2 ore
Pe tot parcursul anului şcolar 2017 - 2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Chestionare, autoevaluare, testarea abilităţilor practice
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Profesor gr. II Laura Pogan
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanţi/ grupă
Costul programului / al activităţii / 90 lei
participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare participant
Coordonator de program,
prof. metodist, Panțică George

56

PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar în vederea proiectării, desfăşurării
şi evaluării activităţilor din cadrul săptămânii
dedicată
activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul
programului numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

Durata (număr total de ore
24 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
Dezvoltarea de competenţe specifice de proiectare a
curriculum-ului integrat, de muncă în echipă, de evaluare a
 competenţe vizate
activităţilor de învăţare în contexte nonformale şi informale.
1.Noţiuni generale şi reguli de bază în managementul
proiectelor – 5 ore
2.Abordarea integrată a curriculum-ului. Temele crosscurriculare aplicabile în săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai
bun!” – 5 ore
3.Metode, tehnici, procedee utilizate pentru eficientizarea
 planificarea modulelor
învăţării în contexte nonformale şi informale aplicabile în
tematice
săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”- 6 ore
4.Proiectarea şi evaluarea în activităţile transdisciplinare
aplicabile în săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”. – 6
ore
5.Evaluare finală – 2 ore
An şcolar 2017 - 2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Chestionare, portofolii.
cursanţilor
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

prof. înv. primar gr.I Claudia Enache

25-30 cursanţi/ grupă
90 lei

Coordonator de program,
prof. metodist, Claudia Enache
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Managementul activităţii de voluntariat - oportunităţi ale
sistemului de învăţământ
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată de
persoane fizice denumiţi voluntari, în cadrul unor raporturi
juridice, altele decât raportul juridic de munca si raportul juridic
civil de prestare a unei activităţi remunerate. Implicarea
eficienta a voluntarilor necesită un proces planificat si organizat.
Acest demers sistematic în lucrul cu voluntarii necesita asadar
un manager, un coordonator care sa fie capabil sa gaseasca
oameni dornici sa ajute fara a fi remunerati si, dupa o selectie
preliminara, sa îi plaseze în functie de nevoile comunităţii.
Voluntariatul este reglementat prin Legea nr.195/20.04.2001
modificata si completata prin Ordonanţa nr.58/22.08.2002 si
Legea nr.629/19.11.2002.
Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învăţare, atunci
când există atât dorinţa de a învăţa din partea voluntarului , cât
şi preocuparea pentru motivaţia voluntarului din partea
organizaţiei la care acesta activează. Implicându-se în diverse
proiecte şi activităţi, lucrând în echipă sau de unii singuri,
confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, voluntarii
dobândesc implicit noi abilităţi şi competenţe, noi cunoştinţe,
noi atitudini, dezvoltarea personalităţii.

Durata (număr total de ore
24 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
- competenţe generale precum comunicare în scris sau verbal
(în limba maternă sau într-o limba străină), relaţionare cu
beneficiari / sponsori / autoritati / mass-media / personalităţi
publice, negociere, asumarea responsabilităţii, luarea de
initiativă, rezolvarea de probleme, gestionarea conflictelor,
lucrul în echipă, leadership, comunicare interculturală, buna
 competenţe vizate
gestionare a timpului de lucru, etc.
- competente legate de sarcini specifice precum redactare de
documente, scrierea de proiecte, contabilitate primară şi
gestionarea
de
fonduri,
documentare,
competente
administrative, organizare de evenimente, lucrul cu diverse
tehnnologii modern.
1. Voluntariatul – concept şi beneficii – 2 ore
2. Voluntariatul ecologic şi civic – 5 ore
 planificarea modulelor
3. Voluntariatul în domeniul cultural şi în sănătate -7 ore
tematice
4. Voluntariat social – Drepturile copilului - 8 ore
5. Evaluare – 2 ore
An şcolar 2017 - 2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Portofoliul activităţii practice de voluntariat.
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Prof. Claudia Enache, prof. Dana Nicolescu, colaborator extern al
pregătire)
O.N.G. „Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice”,
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prof. metodist Panțică George, prof. metodist Nicoleta Micu
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

25-30 cursanţi / grupă
90 lei

Coordonator de program,
prof. metodist, Claudia Enache
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

A doua şansă în educaţie
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Creşterea gradului de implicare a personalului din învățământul
preuniversitar privind diminuarea fenomenului de părăsire
timpurie a școlii

Durata (număr total de ore
25 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului
implicat în programul ,,A doua şansă”; Dezvoltarea
 competenţe vizate
competenţelor profesionale ale personaluliui implicat în
educația remedială și preventivă.
▪ Informarea privind metodologia programului ,,A doua şansă” –
 planificarea modulelor
4 ore ▪ Adaptarea educației și formării la nivelul cursanților – 8
tematice
ore ▪Curriculum “A doua şansa” – 10 ore ▪ Evaluare – 3 ore
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
iniţială – prin chestionar de autoevaluare a profilului de
competenţă.  continuă – pe tot parcursul desfăşurării activităţii
Modalităţi de evaluare a
teoretice şi aplicative prin: fişe de evaluare; chestionare/reflecţii
cursanţilor
ale zilei; studii de caz; măsurarea calităţii lucrărilor elaborate;
chestionarul de evaluare a programului de formare; discuţii
libere.  finală – realizarea unui portofoliu.
2. Resurse umane
Prof. Stănilă Luci, prof. Strat Reta, prof. Costache Maria; bibl.
Formatori implicaţi (nivelul de
Stanoiu Stela – CCD ; prof. Antochi Claudia; prof. Panait
pregătire)
Marcela; prof. Munteanu Adina
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanti/grupă
Costul programului / al
90 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Stanoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului
Public ţintă vizat

Justificare (necesitate,
utilitate)

Durata:
Curriculum-ul programului

Competenţe vizate

Educatie prin șah
Cadre didactice din invatamantul preuniversitar
Este bine cunoscuta deosebita valoare educativ-formativa a jocului de sah,
motiv pentru care in multe tari ale lumii se preda sahul in scoli.Sahul contribiue
la formarea unor capacitati intelectuale deosebite bazate pe: rationament,
logica, independenta in gandire, putere de argumentare si interpretare,
credibilitate. S-a considerat, de asemenea ca ajuta la formarea unor puternice
trasaturi de personalitate: atitudini, comportamente, conduite, opinii.
25 ore
Utilizarea conceptelor specifice sahului pentru organizarea demersuruilor de
cunoastere si formare, formarea deprinderilor de planificare si proiectare a
diferitelor tipuri de curriculum,dezvoltarea abilitatilor de implementare a
diferitelor tipuri de curriculum, aplicarea cunostintelor de predare specifice
sahului in rezolvarea unor probleme teoretice si practice
Total
ore

Teorie

1. Curriculum: definitii, componente,
tipuri de curriculum

1

x

2. Regulamentul jocului de sah

2

x

2

x

3

x

x

7

x

x

x

7

x

x

x

Denumire modul

Planificarea modulelor
tematice

Calendarul programului
Modalităţi de evaluare
2. RESURSE UMANE
Formatori / nivelul de
pregătire

3.Obiectivarea continuturilor in
documentele scolare( structura unui
curs de sah)
4.Sahul in curriculum la decizia scolii
(programele de sah pe 2 nivele)
5.Proiectarea didactica in functie de
psihologia elevului jucator de sah
(pregatirea psihologica, tehnicile de
lucru la tabla- antrenamentul practicabordarea si judecarea pozitiilor,
prospectarea si elaborarea planurilor de
joc, jocul bazat pe curse)
6.Programa scolara de optionalelaborare
Trim.IV 2017-trim.I-III 2018
Portofoliu, chestionar

Aplicaţii

Evalua
re

x

Profesori de educatie fizica si sport( specialisti in sah-C.M., M.F., M.I.)

3. CRITERII ECONOMICE
Numărul de cursanți
planificați
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare
participant

25-30 de cursanţi/grupă
90 lei

Coordonator program,
Prof. metodist, Nicoleta Micu
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public tinta vizat
Justificare (necesitate, utilitate)
Durata (număr total de formare)
Curriculumul programului de formare
* competenţe vizate

*planificarea modulelor tematice

*calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregatire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii
/participant
Costul estimat al unei ore de formare
pentru fiecare participant

Psihopedagogia evaluării aplicate la preşcolari
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar - nivel
preşcolar
Cursul asigură dezvoltarea competenţelor de evaluare a
cadrelor didactice din învăţământul preşcolar
24 ore



Necesitatea oferirii cadrelor didactice a abordărilor
teoretice recente şi a achiziţiilor în planul practicii
evaluative;
 Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor
didactice din învăţământul preşcolar;
 Dezvoltarea abilităţilor de aplicare a metodelor de
evaluare;
 Necesitatea îmbogăţirii competenţelor cadrelor
didactice
cu privire la sistemul tehnicilor şi
instrumentelor de evaluare.
1. Specificul evaluării în învăţământul preşcolar – 2 ore
2. Metode moderne de evaluare – aplicabilitate în
activitatea instructiv-educativă la nivel preşcolar –
8 ore
3. – Fişe de evaluare – aplicaţii pe domeniile de cunoaştere
conform Curriculumului naţional – 12 ore
4. Evaluare finală - 2 ore
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice din învăţământul preşcolar.
Portofoliu, gradul de implicare în activităţile propuse în
timpul cursului.
Lector dr. Flavia Mălureanu, Prof. înv. preşc. şi primar gr. I
Mariana Gavriloaie
25-30 cursanti/grupă
90 lei

Coordonator program,
prof. metodist Claudia Enache
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului

Public tinta vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (număr total de formare)
Curriculumul programului de formare
Competenţe vizate

Planificarea modulelor tematice

Calendarul programului
Modalităţi de evaluare a cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de pregatire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii
/participant
Costul estimat al unei ore de formare
pentru fiecare participant

Banca de date a formarii continue a personalului didactic
din învățământul preuniversitar - Formare utilizatori de
aplicație CONCRET
Responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ
preuniversitar (cadre didactice și personal didactic auxiliar)
Program de perfecţionare realizat în cadrul proiectului inițiat de
MEN ”Banca de date națională a formării continue a
personalului didactic din învățământul preuniversitar” (ID
63931)
Conform metodologiei în vigoare, cadrele didactice trebuie să
participe la cursurile de pregătire profesionala continuă și să
acumuleze cel puțin 90 de CPT la interval de 5 ani. Ele se pot
înscrie la programele de pregătire puse la dispoziție de către
furnizorii de formare, în urma cărora acumuleazaă creditele
necesare, acumula credite transferabile prin obţinerea unui
nou grad în urma unui examen sau doctorat.
Cu ajutorul aplicației CONCRET vor putea accesa Banca
națională de date și, astfel, un cadru didactic va putea căuta cu
uşurinţă un program de formare care să corespundă cu
obiectivele proprii de dezvoltare a carierei, va putea să-şi
calculeze creditele profesionale obţinute, săşi verifice datele
profesionale sau să-şi introducă o nevoie de formare.
16 ore
Dobândirea cunoştinţelor de bază în utilizarea aplicației
CONCRET
Gestionarea bazei de date naţională a formării continue a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Dezvoltarea competențelor de management al programelor de
formare continua
Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în
actualul context.
Prezentarea aplicației CONCRET (1 oră)
Utilizarea aplicaţiei CONCRET (4 ore)
Scenarii de utilizare (4 ore)
Exerciţii practice ( 4 ore)
Consultare Rapoarte și statistici (2 ore)
Evaluare (1 oră)
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018
Portofoliu
Inf. Corina Gherasim
25-30 cursanti/grupă
90 lei

Coordonator program,
Inf. Corina Gherasim
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public tinta vizat

Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (număr total de formare)
Curriculumul programului de formare
Competenţe vizate

Planificarea modulelor tematice
Calendarul programului
Modalităţi de evaluare a cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de pregatire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii /participant
Costul estimat al unei ore de formare pentru
fiecare participant

Management și consiliere pentru cariera didactica
responsabili cu formarea continuă din unitățile de
învățământ preuniversitar (cadre didactice și personal
didactic auxiliar)
Program de perfecţionare realizat în cadrul
proiectului inițiat de MEN ”Banca de date națională a
formării continue a personalului didactic din
învățământul preuniversitar” (ID 63931)
Actualizarea legislaţiei europene şi naţionale cu
privire la formarea cadrelor didactice din
învăţământul preuniveristar
Analiza etapelor privind evoluţia în cariera didactică,
a nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor
didactice şi a profilului de competenţe profesionale
12 ore
Utilizarea adecvată a conceptelor specifice
managementului carierei didactice;
Cunoaşterea legislaţiei specifice formării şi dezvoltării
profesionale a cadrelor didactice;
Formarea abilităţilor de autoreflexie profesională;
Identificarea propriilor nevoi de dezvoltare
profesională;
Proiectarea propriului traseu al carierei didactice şi al
tinerilor debutanţi
Consilierea si managementul carierei didactice (5 ore)
Cariera didactică – vocație sau întâmplare? (5 ore)
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018
Portofoliu
Prof. Bogdan Ciubotaru, prof. metodist, Panțică
George, prof. metodist Nicoleta Micu
25-30 cursanti/grupă
90 lei

Coordonator program,
Prof. metodist, George Panțică
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Rolul disciplinei Religie in formarea conduitei morale a elevului
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Rolul disciplinei religie este mult mai important decât ar părea la
prima vedere şi aceasta deoarece, pe lângă însuşirea principalelor
învăţături de credinţă, reguli, tradiţii şi evenimente religioase,elevii
dobândesc şi deprinderi, obişnuinţe spirituale, care îi înalţă, îi fac
mai buni, mai respectuoşi, mai responsabili. Religia predată în școli
va forma un tânăr nou, perfect conștient de pericolele din exterior
și capabil să facă față problemelor care pot apărea la maturitate.
Religia completează educația de acasă și o întregește.
Spiritualizarea relaţiilor profesor-elev este conturată de iubirea
divină şi pacea spirituală, de caracterul formativ, informativ şi
puternic modelator al moralei creştine.
24 ore

Durata (număr total ore de
formare)
2. Curriculum-ul programului de formare
Planificarea modulelor tematice
Modulul I. Religia in spatiul scolar – 6 ore
a) Necesitatea predarii disciplinei Religie in scoala;
b) Finalitati educationale ale predarii Religiei
Modulul al II-lea.
Virtutile crestine-baza formarii profilului moral al elevului – 8 ore
a) Virtutile teologice;
b) Virtutile morale
c) Insusirile virtutilor
Modulul al III-lea. Pildele lui IISUS - 6 ore
a) Pildele Mantuitorului -definitie;clasificari
b) Pilde regasite in programa analitica; invataturi morale extrase din
continuturile lor.
6. Evaluare - 4 ore
Competenţe vizate
- Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile
atitudini şi comportamente ;
- Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a
comunităţii;
Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi
practice, în cadrul diferitelor grupuri;
- Sensibilizare fata de valorile spirituale.
Calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
3. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
4. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii /
participant
Coordonator de program

Pe parcursul anului şcolar 2017 – 2018
Prezentarea unei teme din portofoliul realizat în acest scop, gradul
de implicare în activităţile propuse în timpul cursului, chestionare.
Prof. gr. I Strat Reta

25-30 cursanţi/grupă
90 lei/participant

Coordonator program,
Prof. Nicoleta Micu
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Public Speaking
Cadre didactice din invatamantul preuniversitar
Capacitatea noastra de a comunica public; fie ca vorbim despre
discursuri sau prezentari, este astazi indispensabila pentru ca de
fluenta, puterea si persuasiunea cuvintelor noastre atarna de
multe ori reusitele profesionale si personale pe care ni le dorim.
Felul cum comunicăm și cum vorbim depinde în mare măsură
succesul nostru în viață.
Persoanelor care doresc să facă un salt uriaș în dezvoltarea lor
ca indivizi atât personal, cât și profesional au nevoie sa
comunice in public;

Durata (număr total de ore
24 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
- Dezvoltarea abilităților de utilizare a noilor tehnologii.
-Crearea unui blog pe platforma gratuită wordpres.
-Dezvoltarea abilităților de administrare a unui blog.
 competenţe vizate
-Îmbunătățirea abilităților de scriere creativă.
-Promovarea blogului în mediul online.
1. Cunoașterea participanților. Obiectivele și agenda
cursului.
2. Pregătirea discursului - Fazele pregătirii unui discurs
3. Susținerea discursului - Tipuri de prezentare
 planificarea modulelor
4. Tipuri de discurs
tematice
5. Feedback - Ce a fost bine și ce poate fi și mai bine?
6. Tips and tricks în Public Speaking
7. Discurs final și feedback. Evaluare curs.
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
Modalităţi de evaluare a
Portofolii. Chestionare
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Tatarus Margareta – bibliotecar , Biblioteca Judeteana ,,Duiliu
pregătire)
Zamfirescu” Focsani; Stanoiu Stela-bibliotecar CCD
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanti/grupă
Costul programului / al
90 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Stanoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

DIGI TALES – POVESTIRI DIGITALE
Cadre didactice din invatamantul preuniversitar
Societatea actuala impune abilitati sporite de utilizare a
tehnologiei si a retelelor de socializare din mediul online, pentru
a fi conectat social pe cat mai multe canale de comunicare.
Granitele fizice dintre persoane pot fi depasite prin programe
de alfabetizare informationala. Proiectul de fata doreste sa
instruiasca in folosirea aparaturii foto, a prelucrarii imaginilor,
tehnologiei IT, cat si a spatiului virtual pentru promovarea
imaginii proprii si relationarea optima in siteurile de socializare.
Grupurile tinta sunt alese ca sa asigure trei paliere –
alfabetizarea informationala si incluziunea digitala, promovarea
unei noi imagini a institutiilor de invatamant, in acord cu
misiunea acestora din secolul XXI

Durata (număr total de ore
25 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Realizarea, fără intervenții ale formatorului, a unei povestiri
digitale, de la început până la publicare online, folosind
programul de creare și editare video - Windows Live Movie
Maker, programul de înregistrări audio – Audacity și
programul de editare foto din suita Microsoft Office 2010.
 Dezvoltarea scrierii creative prin realizarea de povești
 competenţe vizate
(inspirate din viața reală sau din imaginație)
 Dezvoltarea capacității de a explica și utiliza poveștile
digitale în viața personală și profesională.
 Dezvoltarea abilităților de formare a altor categorii de
public cu minimă experiență IT pentru a utiliza tehnica
realizării unei povești digitale.
1. Cunoașterea participanților. Obiectivele și agenda
cursului. Ce este POVESTIREA DIGITALĂ.
2. Cum să creez o poveste digitală de succes. Reguli de
bază în scrierea unei povești/scenariu.
3. Scrierea poveștii personale
4. Înregistrarea poveștii personale
5. Microsoft Office Picture Manager – editare fotografii.
Scanare și editare foto.
 planificarea modulelor
6. Programul Audacity - recorder gratuit de sunete.
tematice
Prelucrarea înregistrării. Adăugare muzică.
7. Windows Live Movie Maker – program de editare video
8. Conceperea și editarea filmului utilizând Windows Live
Movie Maker
9. Ce este YouTube și promovarea Poveștilor digitale în
mediul online.
10. Vizionare filme participanți și feedback. Evaluare curs.
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
Modalităţi de evaluare a
Filmulete in Move Maker
cursanţilor
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2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

Tatarus Margareta – bibliotecar , Biblioteca Judeteana ,,Duiliu
Zamfirescu” Focsani; Stanoiu Stela-bibliotecar CCD
25-30 cursanti/grupă
90 lei

Coordonator de program,
Stanoiu Stela
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III. PROGRAME ADRESATE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat

Justificare (necesitate, utilitate)

Contabilitatea publică a unităţilor de învăţământ
preuniversitar
Contabilii din unităţile de învăţământul preuniversitar,
planificate pe grupe de 25 de cursanţi.
Începând cu 01 ianuarie 2006 instituţiile publice organizează şi
conduc contabilitatea proprie potrivit procedurilor Legii
contabilităţii nr.82/1991, Ordinului 1917/2005 și a Ordinului
2021/17.12.2013 în conformitate cu normele metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice.
Schimbarea concepţiei despre activitatea contabilului în cadrul
noului sistem naţional de contabilitate, compatibil cu economia
de piaţă, implică formarea contabilului cu studii superioare sau
medii în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune.
El utilizează cunoştinţele economice, matematice, juridice,
informatice, contabile, statistice, etc.
Programul „Contabilitatea publică a instituţiilor de învăţământ
preuniversitar” insistă asupra înregistrării în contabilitate a
principalelor operaţiuni economico-financiare, fiind astfel
conceput încât să trateze ansamblul structurilor utilizate de
contabilitatea publică din perspectiva noilor norme
metodologice şi reglementări contabile simplificate.
Prin conţinut şi maniera de tratare a tematicii, programul se
adresează profesioniştilor contabili şi nu numai – ca un ghid
necesar în organizarea contabilităţii publice.

Durata (număr total de ore
24 de ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi lucru în echipă
pentru realizarea sarcinilor specifice
 Dezvoltarea profesională şi actualizarea sistemului
conceptual specific contabilităţii publice în instituţiile de
învăţământ preuniversitar
 competenţe vizate
 Exersarea schemelor de acţiune pentru dezvoltarea
deprinderilor de întocmire / completare a documentaţiei
specifice
 Exersarea schemelor de acţiune pentru dezvoltarea
deprinderilor de relaţionare verticală şi transmitere a
documentaţiei specifice
1. Gestionarea şi arhivarea documentelor –2 ore
2. Întocmirea / completarea documentelor primare – 3 ore
3. Contarea operaţiunilor patrimoniale – 4 ore
 planificarea modulelor
4. Completarea registrelor contabile – 3 ore
tematice
5. Întocmirea balanţei de verificare – 3 ore
6. Evaluarea patrimonială – 3 ore
7. Întocmirea bilanţului contabil – 3 ore
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 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

8. Transmiterea documentelor specifice – 2 ore
9. Evaluare finală – 1 oră
Pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018
Chestionare, portofolii, activităţi practice, evaluări finale.
Mirela Buscă - economist C.C.D., Georgeta Ilie - economist I.S.J.
Vrancea
25-30 de cursanţi/grupă
90 lei

Coordonator de program,
Economist, Mirela Buscă
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Cerc metodico – ştiinţific al bibliotecarilor şcolari,
responsabililor de C.D.I.-uri şi profesorilor documentarişti
Bibliotecari şcolari, profesori documentarişti, responsabili de
C.D.I.-uri
Actualizarea cunoştinţelor privind evoluţia şi schimbările în
cadrul profesiei;
Ridicare standardelor de calitate în biblioteca şcolară şi CDI;
Promovarea exemplelor de bună practici
Susţinerea şi promovarea imaginii bibliotecarului şi profesorului
documentarist în societate.

Durata (număr total de ore
30 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
1Formarea deprinderilor de utilizare eficientă a informaţiilor în
bibliotecă şi CDI;
 competenţe vizate
2.Optimizarea performanţelor profesionale;
1.Strategii de inserare a bibliotecii în actul instructiv-educativ.
2.Formare și informare prin CDI și bibliotecă școlară.
3.Managementu proiectelor și parteneriatelor în bibliotecă
 planificarea modulelor
4.Rolul voluntariatului in CDI și bibliotecă
tematice
5.Nocturna bibliotecilor Românești. Ziua Internațională a Cărții
și a Dreptului de Autor
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Referate. Prezentari Power Point
cursanţilor
2. Resurse umane
Stănoiu Stela-bibliotecar CCD; prof. Tomulescu Silviu; bibliotecar
Formatori implicaţi (nivelul de
– Stoica Zamfira; bibliotecar Voicu Mihaela; bibliotecar
pregătire)
Așteleanu Alina; prof. Holbea Oana Corina; prof. Zaharia Ana
Maria
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanti/grupă
Costul programului / al
90 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Stanoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului

Proceduri şi tehnici de întreţinere hardware şi software Formarea informaticienilor din sistemul de învăţământ
Public-ţintă vizat
Informaticieni/analişti programatori, administratori de reţea din
învăţământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
Dezvoltarea profesională reprezintă o necesitate a societăţii
utilitate)
moderne şi o tendinţă a economiei actuale.
Complexul hardware şi software al soluţiilor TIC din şcoli trebuie
folosit eficient de toate persoanele implicate în procesul
educativ. Formarea profesională este o formă continuă de
dezvoltare personală şi a competenţelor profesionale, de
creştere a experienţei în domeniul de activitate.
Durata
24 de ore
Curriculum-ul programului de formare
 Proiectarea, instalarea şi administrarea infrastructurii de
reţea;
 Asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare şi a
 competenţe vizate
echipamentelor de conectare şi de comunicaţii;
 Interconectarea reţelelor şi accesul la reţeaua Internet;
 Stabilirea strategiei de securitate a retelei
1. Noţiuni fundamentale despre reţele de calculatoare,
conectivitate, servicii. Teme practice
2. Sistemul de operare Windows Server 2003. Instalarea şi
configurarea serverelor. Aplicaţii practice
3. Administrarea grupurilor de lucru. Aplicaţii practice;
 planificarea modulelor
4. Strategii locale de securitate. Drepturile utilizatorilor.
tematice
Stategia de audit. Aplicaţii practice;
5. Infrastructura TCP/IP: DHCP (instalarea şi autorizarea unui
server DHCP), Rezolvarea numelor (DNS). Aplicaţii practice
6. Evaluare finală
pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, la solicitarea
informaticienilor/ analiştilor programatori si a administratorilor
 calendarul programului
de reţea
Modalităţi de evaluare a
Activităţi practice, portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Inf. Corina Gherasim
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 de cursanţi / grupă
Costul programului / al
90 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Corina Gherasim
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IV. PROGRAME PRIORITARE MEN

PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea proramului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (număr total ore de

Program de formare privind Strategia anticorupţie în educaţie
Cursul de formare se adresează personalului didactic și didactic
auxiliar din învățământul preșcolar și primar.
In conformitate cu Planul sectorial de masuri anticorupţie al
Ministerului Educaţiei Naţionale, parte integrantă a OMEN nr.
5144/26.09.2013, care cuprinde ca obiective şi măsuri:
Obiectivul general 2: Creşterea gradului de educaţie
anticorupţie
Obiectivul specific 2: Creșterea gradului de educație
anticorupție a personalului instituțiilor educaționale şi a
personalului din administrația publică cu roluri în educație
· Măsura: 2.1.1 - Organizarea periodică de cursuri privind
respectarea normelor de etică și conduită morală pentru
personalul angajat din sectorul educațional;
· Măsura: 2.1.2. - Introducerea în tematica de formare
profesională a unor module privind normele de conduită
morală, etică și de integritate;
· Măsura: 2.1.3. - Formarea de cadre didactice și personal din
administrația publică cu roluri în domeniul educației, privind
anticorupția și managementul educațional;
Corelarea nevoilor participanţilor cu disponibilitatea de a se
implica în actul de învăţare a permis abordarea programului de
formare care are la bază Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
cu completările şi modificările ulterioare, pornind de la
misiunea asumată: „de formare, prin educaţie, a infrastructurii
mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe,
derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii
Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, de
generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt
competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea
actuală şi viitoare”
În acelaşi timp, Strategia anticorupţie în educaţie asigură
implementarea recomandărilor formulate de Comisia Europene
în cadrul Mecanismului si Cooperare si Verificare privind
consolidarea politicii generale anticoruptie.
Acest program de formare este menit a dezvolta competenţele
de lucru ale cadrului didactic pentru a determina corect nevoile
participanţilor şi a le utiliza ca motivaţie. Abordarea unei
atitudini bine planificate şi sustenabile pe termen mediu şi lung
în domeniul prevenirii corupţiei, se conturează a fi un scop
fundamental pentru asigurarea succesului demersului
educaţional în cadrul acţiunilor de prevenire a corupției având
ca obiective: creșterea gradului de educație anticorupție a
tinerei generații şi a personalului care activează în cadrul
procesului instructiv - educativ.
26 de ore
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formare)
Curriculum-ul programului de formare
La sfârşitul programului de formare, participanţii vor avea
 competenţe vizate
capacitatea:
- Să proiecteze şi să deruleze activităţi didactice de învăţare cu
adulţii
- Să utilizeze transparenţa în comunicarea cu toţi cei implicaţi în
sistemul de educaţie (părinţi, elevi, cadre didactice)
- Să promoveze activităţi educative de prevenire şi combatere a
corupţiei în educaţie
- Să aplice în mod responsabil principiile promovate de strategia
anticorupţie în educaţie
- Să alcătuiască regulamente la nivelul unităţilor de învăţământ
care să cuprindă clauze referitoare la prevenirea faptelor de
corupţie, campanii de informare a elevilor şi părinţilor
 planificarea modulelor
Tema
Nr. ore
tematice
Corupţia în România şi indicatori de percepţie a
3 ore
corupţiei în educaţie
Valorile fundamentale şi principiile promovate de
3 ore
strategia anticorupţie în educaţie
Scopul strategiei anticorupţie, instrumentele şi
3 ore
tipurile de intervenţii propuse
Prevenirea corupţiei la nivelul sectorului educaţional 3 ore
Implementarea şi monitorizarea strategiei
4 ore
anticorupţie în educaţie
Creşterea gradului de educaţie anticorupţie
4 ore
Consolidarea mecanismelor de control administrativ şi
a cooperării interinstituţionale în domeniul prevenirii 3 ore
şi combaterii corupţiei în educaţie
Evaluarea cursului “ Program de formare pentru
3 ore
strategia anticorupţie”
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice.
Modalităţi de evaluare a
Chestionar și portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Prof. Aurelia Neagu, prof. Claudia Enache, prof. metodist
pregătire)
Nicoleta Micu, bibliotecar Stănoiu Stela, analist programator
Gherasim Corina, prof. metodist Panțică George
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanți / grupă
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator program,
prof. Claudia Enache
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului

Public tinta vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (număr total de formare)
Curriculumul programului de formare
* competenţe vizate

*planificarea modulelor tematice

*calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de pregatire)

3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii
/participant
Costul estimat al unei ore de formare
pentru fiecare participant

Programul pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate
cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea
concursului național de ocupare a posturilor vacante
Cadre didactice cu statut de suplinitor din învăţământul
preuniversitar
Acest program reprezintă o sinteză între aspectele de bază ale
didacticii, conceptelor teoretice şi practice privind curriculumul
şi evaluarea. Având în vedere schimbările în politicile
educaţionale şi necesitatea flexibilizării şi adaptării unui demers
educaţional care să reflecte aceste schimbări în practica
educaţională, ne propunem să dezvoltăm cadrelor didactice
suplinitoare competenţele profesionale care să asigure succesul
în cariera didactică.
30 de ore
- Dezvoltarea competenţelor de proiectare, desfăşurare şi
evaluare în activitatea didactică pentru transpunerea în
practică a paradigmei educaţionale centrate pe elev;
- Integrarea strategiilor metodologice într-un demers didactic
personal şi coerent bazat pe o atitudine reflexivă a cadrului
didactic asupra rezultatelor propriei activităţi şi a progresului
realizat de elevii săi.
- Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în context
educaţional.
Modul I - Elemente de didactică şi reforma educaţională – 2 ore
Modul II - Abordarea curriculară a demersului didactic.
Facilitarea predării/învăţării/evaluării printr- o abordare
inovatoare – 5 ore
Modul III - Strategii educaţionale centrate pe elev – 6 ore
Modul IV - Proiectarea ca demers de organizare a activităţii
didactice. Lecţia - principala formă de organizare a activităţii
didactice – 10 ore
Modul V - Evaluarea – 5 ore
Evaluare finală - 2 ore.
Pe parcursul anului școlar 2017- 2018, la solicitarea cadrelor
didactice.
Portofolii.

inspectori scolari ISJ Vrancea, prof. Aurelia Neagu, prof. Claudia
Enache, prof. metodist Nicoleta Micu, prof. metodist Panțică
George
25-30 cursanți / grupă

Coordonator program,
prof. Claudia Enache
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului

Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (număr total ore de
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 competenţe vizate

 planificarea modulelor tematice

 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

Formarea cadrelor didactice in vederea participarii in comisii
judetene pentru proba practica/orala in profilul postului și a
inspecțiilor speciale la clasă
Cadre didactice care fac parte din comisii judetene pentru proba
practica/orala in profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă
Cursul răspunde necesităţii de perfecţionare a cadrelor didactice
urmărind pe de o parte, consolidarea pregătirii în domeniul
specialităţii, metodicii şi psihopedagogiei, iar pe de altă parte,
dezvoltarea competenţelor de a realiza cu bune rezultate funcţia
didactică
24 ore

Familiarizarea şi aprofundarea noţiunilor şi conceptelor din teoria şi
practica realizării inspecţiei şcolare
Dezvoltarea unor abilităţi de abordare modernă a evaluării
activităţii personalului didactic.
Aprofundarea conţinutului de specialitate psihopedagogic şi
metodic.
Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a elabora demersuri
didactice interactive şi formative, folosind metodele moderne de
predare–învăţare.
Aprofundarea conţinutului programelor şcolare şi manualelor
şcolare alternative.
Consolidarea competenţelor de bază la nivel teoretic şi operaţional
Repere legislative pentru activitatea profesorilor care fac parte din
comisii judetene pentru proba practica/orala in profilul postului și a
inspecțiilor speciale la clasă. Conţinutul inspecţiei şcolare – 8 ore
Modalităţi de pregătire a profesorilor metodişti în vederea realizării
inspecţiei şcolare. Evaluarea activităţii instructiv –educative şi a
activităţii metodico- ştiinţifice. – 8 ore
Aspecte speciale în domeniul proiectării şi desfăşurării unor
programe de perfecţionare. Planul tematic, modalităţi
creatoare, modernizarea inspecţiei şcolare – 8 ore
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice.
Chestionare, fişe de lucru, portofolii, proiecte didactice

inspectori scolari ISJ Vrancea, prof. Aurelia Neagu, prof. Claudia
Enache, prof. metodist Nicoleta Micu, prof. metodist Panțică
George
25-30 cursanți / grupă
-

Coordonator program,
prof. Claudia Enache
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului

Public-ţintă vizat

Justificare (necesitate,
utilitate)

Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de
evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivat şi
concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante PFDT
(OM 5990/16.12.2015
cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal de
predare (profesori de toate specialităţile, de gimnaziu şi liceu,
profesori pentru învăţământul preprimar şi primar cu gradul I, II
sau definitivat)
Abordarea integrativ-inovativă a noilor programe educaţionale
în vederea dezvoltării competenţelor necesare cadrelor didactice
în realizarea unor activităţi evaluative.

Durata (număr total ore de
120 de ore – 30 credite
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Operarea cu sistemul conceptual specific teoriei şi practicii
evaluative;
 Demonstrarea rigurozităţii în aplicarea sistemului conceptual
asimilat în practica docimologică;
 Promovarea conţinuturilor şi a principiilor specifice
docimologiei;
 Elaborarea instrumentelor/ probelor de evaluare care să
îndeplinească criteriile de validitate, fidelitate şi specificitate
domeniului pentru care sunt destinate;
 Identificarea diferenţelor dintre subiectivitatea versus
 competenţe vizate
subiectivismul în evaluare;
 Demonstrarea unei bune înţelegeri, aplicarea normelor
metodologice privind organizarea şi desfăşurarea
examenelor/ concursurilor din sistemul de învăţământ
preuniversitar;
 Abordarea într-o viziune integrativă a procesului evaluării cu
celelalte componente ale procesului de învăţare, respectiv
predare-învăţare;
 Utilizarea adecvată a competenţelor de comunicare în
desfăşurarea probelor de evaluare scrisă şi orală.
Modulul I. Curriculum şi evaluare, 30 ore
Modulul II. Elaborarea de instrumente/probe de evaluare, 30 ore
Modulul III. Specificul evaluării în situaţii diverse: examenul de
 planificarea modulelor
definitivat si concursul de titularizare. Specificul evaluării
tematice
pedagogice în contextul unor probe scrise versus orale, 30 de
ore
Modulul IV: Evaluarea adulţilor vs. Evaluarea elevilor, 30 de ore
Pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Portofoliu, grad de implicare în activităţile propuse în timpul
cursanţilor
cursului.
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de Lefter Aurora, Costache Maria, Diţoiu Ionel, Roşcan Ichim
pregătire)
Paulina, Baciu Svetlana, Neagu Aurelia, Caloian Florentina,
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Enache Claudia, Gherasim Daniel Gheorghe, Oprea Marilena,
Isac Vasilica, Simion Mihaela Nicoleta, Tarău Mariea, Zahariuc
Tincuţa, Chirtoc Amalia, Stanciu Dorin, Lungu Mariana,
Dumbravă Lidia, Mocanu Marius Cătălin, Ionaşcu Ion, Fâsan
Mihail, Gurgu Marilena, Mincă Vica, Oloeriu Gabriela, Giurcă
Corina Lăcrămioara, Chelariu Silvia- Ofelia, Enache Mihaela,
Mocanu Didina, Ariton Maria
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

25-30 cursanţi/grupă

Coordonator de program,
Prof. metodist Claudia Enache
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Programul pentru pregătirea debutanților la examenul
național de acordare a definitivării în învățământ
cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar
Necesitatea perfecţionării în domeniul psihopedagogic şi
metodic
24 ore

Durata (număr total ore de
formare)
Curriculum-ul programului de formare
Planificarea activităţii instructiv-educative;
 competenţe vizate
Proiectare curriculară;
Organizarea și desfășurarea instruirii;
Cunoașterea personalității elevului.
1. Curriculum și proiectare școlară – 8 ore;
 planificarea modulelor
2. Strategii didactice, metode și mijloace de învățământ/
tematice
Forme de organizare a procesului de învățământ (frontal,
grupal și individual)/ Interacțiunea obiective-conținuturistrategii în instruirea școlară – 6 ore;
3. Elemente de psihopedagogie școlară – 6 ore;
4. Evaluare– 2 ore.
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice.
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
inspectori scolari ISJ Vrancea, prof. Aurelia Neagu, prof.
pregătire)
Claudia Enache, prof. metodist Nicoleta Micu, prof. metodist
Panțică George
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25-30 cursanți / grupă
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator program,
Prof. metodist Claudia Enache
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public tinta vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Durata (număr total de formare)
Curriculumul programului de formare
* competenţe vizate

*planificarea modulelor tematice

*calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregatire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii
/participant
Costul estimat al unei ore de formare
pentru fiecare participant

Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din
invatamantul primar pentru clasa pregatitoare
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care
predau la clasa pregătitoare
Acest program de formare reprezintă una dintre
modalitățile prin care se continuă și dezvoltă, activitățile
Proiectului Strategic: Organizarea interdisciplinară a
ofertelor de învățare pentru formarea competențelor
cheie la școlarii mici - program de formare continuă de
tip “blended learning” pentru cadrele didactice din
învăţământul primar, derulat în perioada 2011-2013,
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Programul se adresează, cu prioritate, cadrelor didactice
de la clasa pregătitoare, ca premisă de inovare a
practicilor educative pentru întreg învățământul primar,
în vederea susţinerii procesului formării de competenţe
cheie la şcolarii mici, prin organizarea interdisciplinară a
ofertelor de învăţare.
16 ore
- susţinerea formării competenţelor cheie la elevii din
cursul primar,
- organizarea interdisciplinară a situaţiilor de învăţare,
- tehnici de învăţare integrată,
- educaţia în spiritul dezvoltării durabile,
- promovarea egalităţii de şanse în educaţie.
Modulul I – Proiectarea didactică
Modulul II – Startegii de interacțiune didactică
Modulul III – Evaluarea pe parcursul și la finalul clasei
pregătitoare
2017 -2018
Portofolii

prof. gr. I Pavel Mihaela, prof. gr.I Ghiuță Marcela, prof.
gr.I Vucmanovici Roxana Rodica
25-30 cursanţi/grupă

Coordonator de program,
prof. metodist, Enache Claudia
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare
a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (DeCeE)
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar - nivel gimnazial şi
liceal
Cursul asigură dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar

Durata (număr total ore de
60 de ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor
normative pe baza analizei Curricumului Naţional şi a
metodologiilor specifice
 Proiectarea unui instrument de evaluare scrisă/practică/orală
 competenţe vizate
 Raportarea adecvată a rezultatelor evaluării
 Conştientizarea efectelor deciziilor de evaluare,cu asumarea
responsabilităţilor privind necesitatea transparenţei şi a
documentării acestor decizii



planificarea modulelor
tematice



calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii
/ participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

1. Componentele Curriculumului Naţional. Relaţia dintre curriculum
şi evaluare. – 6 ore
2. Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări/
examene naţionale – 4,5 ore
3. Relaţia dintre metoda şi instrumentul de evaluare – 6 ore
4. Proiectarea itemilor, ca elemente componente ale instrumentelor
de evaluare scrisă. Introducerea tipologiei itemilor. Itemii obiectivi. – 6
ore
5. Proiectarea instrumentelor de evaluare scrisă (continuare). Itemii
semiobiectivi. – 6 ore
6. Proiectarea instrumentelor de evaluare scrisă (continuare). Itemii
subiectivi. – 6 ore
7. Matricea de specificaţie şi rolul său în proiectarea instrumentelor
de evaluare. Calităţile instrumentelor de evaluare. – 6 ore
8. Elaborarea şi aplicarea baremului de corectare. – 4,5 ore
9. Analiza şi interpretarea rezultatelor evaluării. – 6 ore
10. Elemente de deontologie în procesul de evaluare – 4,5 ore
11. Evaluare finală – 4,5 ore

Pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018
Chestionare, prezentarea unui instrument de evaluare pentru o
unitate de învăţare, interevaluare, gradul de implicare în activităţile
propuse în timpul cursului.
Prof. gr. I Alexandrina Ivan, Prof. gr. I Pițu Anișoara
25-30 cursanţi/grupă

Coordonator de program,
Prof. metodist, Panțică George
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V. SEMINARII, EXPOZIŢII, PARTENERIATE EDUCAŢIONALE, ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE
PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Simpozion: ,,Fluxul informaţional în activitatea de cercetare”
Cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul
preuniversitar
Simpozionul are rolul de a furniza cadrul instituţional în care
cadrele didactice şi didactice auxiliare pot relaţiona pentru
descoperirea unor metode şi strategii de informare şi
documentare prin biblioteca şcolară şi Centrul de Informare şi
Documentare; competenţa de integrare a informaţiilor într-o
activitate de cercetare documentară.

Durata (număr total de ore
10 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Domenii de competență:  adoptarea unui model coerent,
în cadrul căruia să apară evidentă deplasarea accentului de
pe simpla achiziţionare de cunoştinţe pe formarea de
competenţe şi atitudini, cu valenţe ulterioare de actualizare
şi de extindere, pornind de la diverse moduri de informare
şi documentare;  diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a
situaţiilor de regăsire a informaţiilor şi de întocmire a
 competenţe vizate
bibliografiilor.  dezvoltarea abilităţilor de selectare a
informaţiilor pentru formarea unei culturi informaţionale ; 
dezvoltarea competenţelor de stimulare a elevilor pentru
implicarea voluntară în realizarea unui produs de proiect
coerent, interesant şi atractiv ;  valorificarea fondurilor
infodocumentare ale bibliotecilor
Susţinerea conferinţelor şi prezentarea materialelor trimise
Analiza materialelor şi discuţii libere pe respectivele teme
 planificarea modulelor
pentru stimularea creativităţii participanţilor în vederea
tematice
realizării activităţilor ulterioare
23 aprilie 2018,
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Feedback de la participanţi publicarea materialelor într-un DVD
cursanţilor
2. Resurse umane
Prof. Neagu Aurelia – director CCD Vrancea, Stanoiu Stela –
Formatori implicaţi (nivelul de
bibliotecar CCD, prof. Pantica George – profesor metodist CCD,
pregătire)
Harea Gabriela – bibliotecar, informatician Corina GherasimCCD Vrancea
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
20-25 cursanti/grupă
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Stanoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Expoziţii tematice
Personalul din învăţământul preuniversitar
Încurajarea elevilor cu aptitudini artistice
Valorificarea aptitudinilor si competentelor artistice

Durata (număr total de ore
An școlar 2017-2018
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 stimularea creativităţii elevilor
 dezvoltarea imaginaţiei la elevi
 competenţe vizate
 promovarea elevilor cu aptitudini artistice
 cultivarea interesului pentru valorile artistice
 dezvoltarea dimensiunii estetice a personalităţii elevilor
5 octombrie – expoziţii cu tematica: ”Ziua Internațională a
Educației”
20 noiembrie - expoziţii cu tematica: „Ziua Dreptului Copilului”
1 decembrie - expoziţii cu tematica: „E ziua ta române”
25 decembrie - expoziţii cu tematica: „Magia Crăciunului”
24 ianuarie - expoziţii cu tematica: „Actul energic al unirii”
14 februarie - expoziţii cu tematica: „Valentine’s day”
25 Februarie - expoziţii cu tematica: „Dragobete”
 planificarea modulelor
1 martie - expoziţii cu tematica: „Ziua mărţişorului”
tematice
8 martie - expoziţii cu tematica: „Ziua Femeii”
22 martie - expoziţii cu tematica: „Ziua Mondială a Apei”
22 aprilie - expoziţii cu tematica: „Ziua Mondială a Pământului”
9 mai - expoziţii cu tematica: „Ziua Europei”
1 iunie - expoziţii cu tematica: „Ziua Internaţională a Copilului”
5 iunie - expoziţii cu tematica: „Ziua Mondială a Mediului”
Expoziţii cu teme la alegere. Ex.: Târg de oferte școlare
Pe tot parcursul anului şcolar 2017 - 2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Feed-back oferit de vizitatori referitor la materialele expuse şi
cursanţilor
calitatea percepută a acestora
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
100 lei (hartie, toner, pliante)
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Prof. metodist, Nicoleta Micu
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat

Proiecte educaţionale (parteneriate)
Cadre didactice şi elevi din învăţământul preuniversitar
Prin implicarea în programele de parteneriat, C.C.D. „Simion
Mehedinţi” Vrancea vine în întâmpinarea dorinţei cadrelor
didactice de a avea un cadru instituţional de desfăşurare a
Justificare (necesitate, utilitate)
activităţilor extraşcolare desfăşurate cu elevii pentru stimularea
iniţiativei şi participării, a imaginaţiei şi creativităţii elevilor, a
spiritului lor civic.
Durata
An școlar 2017-2018
Curriculum-ul programului de formare
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare în
echipă pentru rezolvarea sarcinilor specifice
 Cunoaşterea de către elevi a specificului activităţilor
desfăşurate în parteneriat şi exersarea acestei forme de relaţionare
 Formarea şi dezvoltarea competenţelor de identificare a
tematicilor originale, de identificare şi persuadare a potenţialilor
parteneri în cadrul proiectelor, de coordonare a activităţilor
desfăşurate
 competenţe vizate
 Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii elevilor şi furnizarea
cadrului instituţional de manifestare a acesteia; Dezvoltarea
spiritului civic al elevilor, a iniţiativei şi participării sociale
 Conservarea şi promovarea valorilor culturale şi tradiţionale
ale poporului român in contextul european actual
 Formarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de activităţile
de voluntariat
Activităţi desfăşurate în parteneriat cu I.S.J. Vrancea şi unităţile
şcolare din judeţ cu tematică din cadrul educaţiei estetice,
ecologice, pentru participare şi democraţie, pentru comunicare
 planificarea modulelor
şi mass-media, pentru timpul liber, pentru democraţie,
tematice
interculturală, sanitară, nutriţională, precum şi alte tematici
propuse de cadrele didactice sau elevii din unităţile şcolare din
judeţul Vrancea.
Pe tot parcursul anului şcolar 2017 - 2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Feed-back oferit de cadrele didactice implicate în proiecte
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Prof. metodist, Nicoleta Micu
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Zilele CCD „Simion Mehedinţi” Vrancea
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Prin activităţile desfăşurate în cadrul Zilelor CCD se urmăreşte crearea
unui cadru propice schimbului de experienţă şi a încurajării
iniţiativelor din domeniul formării continue, a colaborării dintre
cadrele didactice cu formări iniţiale diferite pentru relaţionarea în
cadrul unor echipe interdisciplinare.

Durata (număr total de ore
09-13/10/2017
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Dezvoltarea competenţelor în domeniul managementului formării
continue
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi colaborare, lucru în
 competenţe vizate
echipă
 Pozitivarea atitudinii cadrelor didactice faţă de formarea continuă
şi responsabilizarea acestora în privinţa învăţării pe tot parcursul
vieţii
Luni, 09.10.2017
- 10.30-11.00 Deschiderea
- 11.00-12.30 Seminarul responsabililor cu formarea continuă (din
mediul urban)
- 13-14.30 Seminarul responsabililor cu formarea continuă (din mediul
rural)
Marţi, 10.10.2017
Expozitie de carte ,,Simion Mehedinți – savantul geograf și pedagogul
creștin”
Vernisaj expoziție ”Portret de dascăl”
 planificarea modulelor
Workshop ”Revizuirea noului curriculum preșcolar adaptat nevoilor
tematice
vârstei 0 - ani”
Miercuri, 11.10.2017
Cercul metodic al bibliotecarilor școlari și a profesorilor
documentariști
Joi 12.10.2017
Activități în filialele CCD (Adjud, Dumitrești, Panciu, Vidra)
Prezentarea
ofertei
de
formare.
Dezbateri
,, Educația
și formarea profesională în sprijinul Strategiei Europa 2020~.
Vineri, 13.10.2017
- ora 9 Vizite în CDI-uri din județ
09-13/10/2017
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Feedback oferit de participanţi
cursanţilor
2. Resurse umane
Prof. Aurelia Neagu- director CCD; Enache Claudia – prof. metodist
Formatori implicaţi (nivelul de
CCD; Micu Nicoleta – prof. metodist CCD; Panțică George-prof,
pregătire)
metodist CCD; Gherasim Corina – informatician CCD; Stanoiu Stelabibliotecar CCD; Buscă Mirela Nicoleta- contabil șef CCD.
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
300 participanți
Costul programului / al activităţii /
participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare participant
Coordonator de program,
Stanoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Seminarul de instruire a responsabililor cu formarea continuă din
unităţile şcolare
Responsabilii cu formarea continuă din unităţile şcolare
Coordonarea responsabililor cu formarea continuă din unităţile
şcolare pentru desfăşurarea activităţilor specifice, informarea
acestora cu privinţa la activităţile desfăşurate de C.C.D. Vrancea
pentru asigurarea accesului cadrelor didactice din judeţ la
informaţiile relevante pentru activitatea de perfecţionare continuă.

Durata (număr total ore de
32 de ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative
 Utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate
particularităţilor individuale/ de grup, scopului şi tipului lecţiei
 Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate in
 competenţe vizate
activităţile de învăţare
 Manifestarea unei conduite inovative în plan profesional
 Manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor
didactice/ pedagogice proprii
1. Prezentarea raportului de activitate al C.C.D. Vrancea pentru
anul şcolar 2016 - 2017 / semestrul I, respectiv semestrul al IIlea



planificarea modulelor
tematice

 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

2. Prezentarea rezultatelor proiectelor derulate prin C.C.D.
Vrancea
3. Monitorizarea impactului formării în unităţile şcolare din
judeţul Vrancea
4. Prezentarea conţinutului mapei responsabilului cu formarea
continuă din şcoli
5. Prezentarea noutăților din site-ul C.C.D.
6. Prezentarea ultimului număr al revistei „Vârstele şcolii”
7. Prezentarea ofertei de programe CCD Vrancea pentru anul
şcolar 2017-2018
8. Prezentarea Metodologiei de formare continuă a personalului
didactic
9. Dezbateri
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, bisemestrial
Feed-back oferit de participanţi
prof. Neagu Aurelia - director C.C.D. Vrancea, prof. metodist
Panțică George, prof. metodist Micu Nicoleta, prof. metodist
Claudia Enache, bibliotecar Stela Stănoiu, inf. Corina Gherasim,
economist Mirela Buscă
140
-

Coordonator de program,
Inf. Corina Gherasim

86

PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Expoziţii de carte
Cadre didactice din judeţ, potenţiali utilizatori ai bibliotecii
Popularizarea fondului de publicaţii; Atragerea utilizatorilor la
bibliotecă

Durata (număr total de ore
Pe parcursul anului școlar 2017-2018
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 Domenii de competență: Formarea deprinderilor de
informare şi documentare prin bibliotecă Promovarea
 competenţe vizate
colecţiilor bibliotecii Atragerea utilizatorilor la bibliotecă
•Limbaj – Identitate – Comunicare -26 septembrie 2017 - Ziua
Europeană a Limbilor
•-Informaţie –Cultură- Educaţie – octombrie 2017 – Ziua
Mondială a Educaţiei
• Bibliotecari în societatea informațională- Ziua Internațională
a Bibliotecilor Şcolare – 31 octombrie 2017
•Simion Mehedinţi –savantul geograf și pedagogul creștin –
octombrie 2017
• Ostașii români oglindiți în literatură- 25 Octombrie 2017 Ziua Armatei Române
• - Internetul mijloc de informare și documentare - 29
Octombrie 2017 - Ziua Internaţională a Internetului
•Mihail Sadoveanu în colecțiile bibliotecii CCD – 5 noiembrie
2017
• 1 Decembrie – Ziua Națională a României – decembrie 2017
• Educația incluzivă în România - 3 Decembrie 2017 - Ziua
Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi;
•Obiceiuri de iarnă la români – decembrie 2017
 planificarea modulelor
tematice
•Valori românești, valori universale- Mihai Eminescu -15
ianuarie 2018
•Mărturii despre Unire- 24 ianuarie 2018 - Ziua Unirii
Principatelor Române;
• Holocaustul - 27 ianuarie 2018 - Ziua Internațională de
Comemorare a Victimelor Holocaustului
•Eminescu și Caragiale- ianuarie 2018
• Limba noastră - 21 Februarie 2018- Ziua Internaţională a
Limbii materne (UNESCO)
• Ion Creanga în literatură- 1 martie 2018, Ion Creangă, scriitor
român (n.1837 - d. 1889);
• Din cărţile dascălilor vrânceni- 3 martie 2018 - Ziua Mondială
a Scriitorului
• România țară francofonă - 20 Martie 2018 - Ziua
Internaţională a Francofoniei
• Cărțile copilăriei - 2 aprilie 2018 - Ziua Internaţională a Cărţii
pentru Copii
• Fluxul informațional – 23 aprilie 2018
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 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

• Unitate în diversitate-21 mai 2018 - Ziua Mondială a
Culturii; Ziua Mondială a Diversității Culturale pentru Dialog și
Dezvoltare, stabilită de ONU;
•Universul copilăriei - 1 iunie 2018
• Eminescu în literatură- 15 iunie 2018
•Stefan și mănăstirile din Moldova- 2 iulie 2018 - Sfântul
Voievod Ştefan cel Mare (1434–1504) Domn al Moldovei (între
anii 1457 şi 1504);
• Focsanii de altădată... – Zilele Municipiului Focșani – iulie
2018
•Desteaptă-te Române - 29 iulie 2018 - Ziua Imnului Naţional al
Românie
• Expoziții dedicate aniversărilor : 2017-2018
•Expoziţii tematice - lunar „Expoziţii cu noutăţi” - lunar
•Expoziţii aniversare - „Cărţile de căpătâi ale românilor” cu
prilejul diverselor evenimente
Anul școlar 2017-2018

Stanoiu Stela – bibliotecar CCD

100 lei (hartie, toner, pliante)

Coordonator de program,
Stanoiu Stela
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Workshop ,,Managementul școlar-performanță educațională în
învățământ”
Cadre didactice, maneti, membrii ai ehipelor managerial,
reprezentanti ai păinților și comunității locale
Conditiile de viata deosebit de precare, neglijenta si abuzul familial,
lipsa unor forme de educatie specifice fiecarei etape ale ciclului de
viata, lipsa supravegherii copiilor, lipsa autoritatii, sunt factori care
determina dificultati de integrare in sistemul scolar si chiar
abandon scolar. Pe termen lung, consecintele se agraveaza,
conducand la absenta unor perspective de realizare profesionala si
integrare socio-profesionala, implicit la perpetuarea unei situatii
de marginalizare sau chiar excludere sociala (copiii ajungand in
situatia de adulti asistati din punct de vedere social precum parintii
lor).

Durata (număr total de ore
10 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
 de comunicare și relaționare între manageri și parteneri ai
educației
 eficientizarea relațiilor școală-părinți-comunitate
 competenţe vizate
 cresterea gradului de constientizare in randul comunitatii si al
parintilor/tutorilor copiilor si tinerilor, cu privire la riscul
fenomenului de parasire timpurie a scolii,
1. Managementul comunicării. Eficiența comunicării
manageriale
2. Managementul conflictelor
3. Prevenirea şi reducerea riscurilor de abandon şcolar în
 planificarea modulelor
școli defavorizate
tematice
4. Educație incluzivă pentru șoli defavorizate
5. Utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale
6. Rolul parteneriatelor
Anul școlar 2017-2018
 calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
Observarea directă, chestionare
cursanţilor

Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)

3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al activităţii
/ participant
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

Prof. Aurelia Neagu – CCD; prof. Panțică George – prof. metodist
CCD; prof. Micu Nicoleta – prof. metodist CCD, inf. Gherasim
Corina- CCD, prof. Strat Reta; prof. Negreanu Mirela, prof.
Zamfirescu Gheorghe Octavian, prof. Lefter Aurora- inspector
invățământ special, prof. Fanuta Bogdana Mihaela, Prof. Dima
Suraianu Camelia Loredana, prof. Stefanescu Carmen;
20-25 cursanți
100 lei

Coordonator de program,
Stanoiu Stela

89

VI. Programe acreditate ANC

PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate,
utilitate)

Formator
Personal încadrat in educaţie
Acest program de pregatire al formatorului este elaborat pentru a va
furniza activitati esentiale de invatare, care vor fi utile in dezvoltarea
diferitelor competente cerute in cadrul instruirii adultilor. De aceea,
prezentul program include un set de module, elaborat pentru a facilita
atingerea obiectivelor dorite de cursant. Pe masura ce veti citi modulul,
ar trebui sa realizati urmatoarele pentru a va usura invatarea: sa
elaborati pe baza informatiel din modul; sa corelati continutul modulului
cu experienta zilnica; sa luati notite

Durata (număr total de
60 ore
ore formare)
Curriculum-ul programului de formare
evidentierea diferentelor între procesul de invatare a adultilor si
procesul de invatare a copiilor; definirea atributelor esentiale, ce stau Ia
 competenţe vizate
baza procesului de invatare a adultilor și a caracteristicilor procesului de
invatare a adultilor
Principiile si practicile procesulul de invatare a adultilor – 10 ore
Proiectarea programelor de formare – 16 ore
 planificarea
Crearea unui mediu pozitiv de invatare – 14 ore
modulelor tematice
Principii si tehnici de instruire – 16 ore
Evaluarea procesului de invatare - 4 ore
Se intocmeste de comun acord cu participantii la curs
 calendarul
programului
Modalităţi de evaluare a
portofoliu
cursanţilor
2. Resurse umane
Formatori implicaţi
Prof. gr. I Aurelia Neagu, bibliotecar Stela Stănoiu
(nivelul de pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi
25/grupa
planificaţi
Costul programului / al
200 lei
activităţii / participant
Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare 5 lei
participant
Coordonator de program
Prof. Neagu Aurelia, director CCD
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PROGRAM DE FORMARE

1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat

Justificare (necesitate, utilitate)

Manager Proiect
Cursul se adreseaza atat celor care profeseaza si doresc sa-si
imbunatateasca abilitatile, cat si celor care doresc sa devina
manageri de proiect, asigurandu-le atat instruirea necesara, cat
si calificarea formala.
Cursul isi propune initierea in tehnicile managementului de
proiect si parcurgerea structurata a pasilor necesari scrierii,
planificarii, implementarii, gestionarii resurselor (umane,
financiare, materiale, timp) si evaluarii proiectului. Mai mult
decat atat, participantii vor beneficia si de informatii valoroase
privind managementul echipei, comunicarea si asigurarea
calitatii in cadrul proiectului.

Durata (număr total de ore
60 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare





competenţe vizate



planificarea modulelor
tematice



calendarul programului

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor

Stabilirea scopului proiectului
Stabilirea cerintelor de management integrat al
proiectului
 Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor
operationale pentru proiect
 Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 Managementul riscurilor
 Managementul echipei de proiect
 Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 Managementul calitatii proiectului
Definirea unui proiect
Caracteristicile proiectului
Oamenii implicati in proiect
Structura echipei de proiect
Stabilirea obiectivelor - Criteriile SMART
Bugetul proiectului
Cauzele esecurilor in managementul de proiect
Planificarea productivitatii personale
Provocari in calea unei comunicari eficiente
Cooperare, colaborare si concurenta
FAZELE PROIECTULUI
Evaluare finală (4 ore)
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
didactice
Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea în şedinţă publică a
unui colocviu la care participanţii vor prezenta, în cadrul
şedinţei publice (in conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C.
4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi
video proiector) şi ulterior vor preda comisiei de evaluare
(reprezentat DFPIP sau al CSA, reprezentant furnizor de formare
şi formatorii care au realizat formarea) un portofoliu individual /
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proiect metodico-ştiinţific de minim 15 pagini. Conţinutul
portofoliului va fi discutat cu participanţii în cadrul sesiunilor de
formare.
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului / al
activităţii
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

Prof. gr. I Aurelia Neagu, bibliotecar Stănoiu Stela

25 cursanți/grupă
200 lei
5 lei
Coordonator de program,
Prof. Aurelia Neagu, director CCD
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PROGRAM DE FORMARE
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Public-ţintă vizat
Justificare (necesitate, utilitate)

Evaluator de competențe profesionale
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Evaluatorul în sistemul formării profesionale continue este un
specialist în managementul formării profesionale a adulților. El
deține toate competențele necesare efectuării proceselor de
evaluare a competențelor profesionale și a proceselor de
evaluare a organizațiilor care solicită autorizarea/acreditarea ca
organisme de evaluare, ca centre de evaluare și sau ca furnizori
de formare profesională, precum și competențe în domeniul
asigurării calității în formarea profesională continuă, conform
legislației în vigoare.

Durata (număr total de ore
40 ore
formare)
Curriculum-ul programului de formare
1 Planificarea si organizarea evaluãrii
2 Înregistrarea si raportarea rezultatelor evaluãrii
3 Efectuarea evaluãrii
4 Elaborarea intrumentelor de evaluare
 competenţe vizate
5 Analizarea informatiilor si luarea deciziei privind competenþa
6 Verificarea internã a proceselor de evaluare
7 Verificarea externã a proceselor de evaluare
Certificarea competentelor profesionale(6ore)
Profilul evaluatorului de competente profesionale(6 ore)
Metode de evaluare(10 ore)
 planificarea modulelor
Etapele procesului de evaluare a competentelor profesionale
tematice
(10 ore)
Elaborarea instrumentelor de evaluare(4 ore)
Evaluare finală (4 ore)
Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la solicitarea cadrelor
 calendarul programului
didactice
Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea în şedinţă publică a
unui colocviu la care participanţii vor prezenta, în cadrul
şedinţei publice (in conf. cu art. 20 litera f, din O.M.Ed.C.
4611/2005), prin utilizarea dispozitivelor multimedia (PC şi
Modalităţi de evaluare a
video proiector) şi ulterior vor preda comisiei de evaluare
cursanţilor
(reprezentat DFPIP sau al CSA, reprezentant furnizor de formare
şi formatorii care au realizat formarea) un portofoliu individual /
proiect metodico-ştiinţific de minim 15 pagini. Conţinutul
portofoliului va fi discutat cu participanţii în cadrul sesiunilor de
formare.
2. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de
Prof. gr. I Aurelia Neagu, bibliotecar Stănoiu Stela
pregătire)
3. Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
25 cursanți/grupă
Costul programului / al
200 lei
activităţii
Costul estimat al unei ore de
5 lei
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formare pentru fiecare
participant
Coordonator de program,
Prof. Aurelia Neagu, director CCD

Notă:
 Programele de formare acreditate MEN se finalizează cu Atestat de formare
profesională;
 Programele de formare avizate şi prioritare MEN se finalizează cu adeverinţă.
 În cazul în care cursurile din oferta CCD nu vor fi finanţate de la bugetul de stat
menţionăm că acestea pot fi organizate prin perceperea unei taxe suportată de
cursanţi pentru plata formatorilor, a consumabilelor, a atestatelor/adeverinţelor.

Înscrierile pentru cursuri/seminarii/proiecte educaționale se fac astfel:
 Pe mail ccd_vrancea@yahoo.com sau personal, la sediul CCD, astfel:
Prof. Aurelia Neagu – director
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modalități de formare a competențelor cheie a preșcolarului și școlarului mic
Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar
Mentoratul in educatie
Formator
Manager Proiect
Evaluator de competențe profesionale

Prof. metodist Claudia Enache
1. Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional (OM
4600/21.07.2015)
2. Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor
didactice pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea
posturilor vacante PFDT (OM 5990/16.12.2015)
3. Initiere în limba engleza
4. Limba engleză – avansat
5. Asigurarea calităţii în educaţie
6. Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!
7. Managementul activităţii de voluntariat - oportunităţi ale sistemului de învăţământ
8. Psihopedagogia evaluării aplicate la preşcolari
9. Program de formare privind Strategia anticorupţie în educaţie
10. Programul pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în
vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor
vacante
11. Formarea cadrelor didactice in vederea participarii in comisii judetene pentru proba
practica/orala in profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă
12. Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor
didactice pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea
posturilor vacante PFDT (OM 5990/16.12.2015)
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13. Programul pentru pregătirea debutanților la examenul național de acordare a
definitivării în învățământ
14. Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa
pregatitoare
Prof. metodist George Panțică
1. Didactica disciplinei – formarea profesorilor metodişti
2. Managementul integrării elevilor cu autism în învățământul preuniversitar (în curs
de acreditare
3. Managementul integrării elevilor cu autism în învățământul preuniversitar
4. Comunicarea interculturală
5. Consiliere și orientare școlară
6. Inițiere în limba rusă
7. Inițiere în limba spaniolă
8. Abordări metodologice moderne în predarea-învățarea-evaluarea istoriei, în
învățământul preuniversitar
9. Iniţiere în limba franceză
10. Iniţiere în limba germană
11. Management și consiliere pentru cariera didactica
12. Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar (DeCeE)
Prof. metodist Nicoleta Micu
1. Comunicarea didactică și managerială în organizația școlară
2. Cultura organizațională în instituțiile școlare
3. Facilitator/Coordonator pentru Consiliile Școlare ale Elevilor
4. Eşecul şcolar – strategii de prevenţie şi intervenţie
5. Educatie prin șah
6. Rolul disciplinei Religie in formarea conduitei morale a elevului
7. Expoziţii tematice
8. Proiecte educaţionale (parteneriate)
Informatician Corina Gherasim
1. Management educational - competente cheie în învățămantul preuniversitar
2. Tehnici de informare şi comunicare (TIC)
3. Pagini WEB
4. Media în procesul de predare-învățare-evaluare
5. Arta fotografică – instrument pentru promovarea imaginii şcolii
6. Banca de date a formarii continue a personalului didactic din învățământul
preuniversitar - Formare utilizatori de aplicație CONCRET
7. Proceduri şi tehnici de întreţinere hardware şi software
- Formarea
informaticienilor din sistemul de învăţământ
8. Seminarul de instruire a responsabililor cu formarea continuă din unităţile şcolare
Bibliotecar Stănoiu Stela
1. Educația incluzivă prin colaborarea școală-comunitate (in curs de acreditare)
2. Scoala incluziva- dimensiuni, provocări, soluții (în curs de acreditare)
3. Comunicare si management in scoli defavorizate (în curs de acreditare)
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4. Pro-mediere în școli dezavantajate (în curs de acreditare)
5. Școală după școală
6. Cultura informației
7. Managementul activităților în structurile infodocumentare CDI
8. Jurnalism şcolar – curs de abilitare pentru coordonatorii revistelor şcolare
9. A doua şansă în educaţie
10. Public Speaking
11. DIGI TALES – POVESTIRI DIGITALE
12. Cerc metodico – ştiinţific al bibliotecarilor şcolari, responsabililor de C.D.I.-uri şi
profesorilor documentarişti
13. Simpozion: ,,Fluxul informaţional în activitatea de cercetare”
14. Zilele CCD „Simion Mehedinţi” Vrancea
15. Expoziţii de carte
16. Workshop ,,Managementul școlar-performanță educațională în învățământ”
Ec. Mirela Buscă
1. Contabilitatea publică a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Director,
Prof. Aurelia Neagu

96

