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    ARGUMENT 
 
 
Formarea continuă a cadrelor didactice are statut diferit de la o Ńară la alta: 

este întotdeauna considerată un drept, dar variază între obligativitate şi opŃiune.  
  În România, formarea continuă este un drept şi totodată o obligaŃie a acestora 
(prin implementarea sistemului de credite profesionale transferabile). Oferta 
programelor de formare continuă Ńine cont atât de schimbările promovate de 
reforma din sistemul de educaŃie, cât şi de nevoile de dezvoltare personală şi 
profesională ale personalului didactic. 
  Principalele reglementări legislative în domeniul formării continue a 
personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control sunt stabilite de  Legea 
ÎnvăŃământului nr. 84/ 1995 (cu modificările şi completările ulterioare) şi Legea 
nr.128/1997 (cu modificările şi completările ulterioare). 

Formarea continuă este o necesitate cu caracter de permanenŃă, atât pentru 
toate cadrele didactice, indiferent de ciclul de învăŃământ la care lucrează sau 
vechimea în sistem, cât şi pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 
ActivităŃile de formare continuă îşi propun să răspundă atât nevoilor personale, 
celor profesionale ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, cât şi 
celor organizaŃionale. În aceeaşi măsură, acestea favorizează schimbarea 
mentalităŃii, componentă indispensabilă în realizarea reală a reformei 
învăŃământului.  

Astfel, formarea continuă şi-a propus:  
� să anticipeze schimbările; 
� să dezvolte competenŃele profesionale ale personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic, competenŃe  de ordin declarativ, practic-aplicativ şi 
contextual; 

În acest sens, activitatea de formare continuă a vizat profesionalizarea 
carierei didactice prin stabilirea şi urmărirea obiectivelor legate de pregătirea 
psihopedagogică, metodică şi de specialitate (revizuirea metodelor de predare - 
învăŃare - evaluare), abilităŃi cu caracter social (cultivarea şi dezvoltarea unor 
aptitudini şi atitudini socio-profesionale optime, schimbarea mentalităŃilor, 
încurajarea autoreflecŃiei şi dezvoltării profesionale), competenŃe constructiv-
creative, constructiv - acŃionale. 
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NEVOIA DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 
 

Demersul investigativ privind formarea profesională continuă îmbină metode şi tehnici diverse, 
în vederea colectării informaŃiilor: 

 
I. Analiză documentară  

1. Analiza rapoartelor M.E.C.T.S. (Starea învăŃământului  în România – 2009/2010); 
2. Analiza rapoartelor elaborate de Inspectoratul Şcolar al JudeŃului NeamŃ în anul şcolar 
2009-2010 (Starea învăŃământului în anul şcolar 2008-2009 în judeŃul NeamŃ, Starea 
învăŃământului la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2009-2010 în judeŃul NeamŃ, 
rapoartele de inspecŃie generală din anul şcolar 2009-2010); 
3. DirecŃiile strategice şi analiza de nevoi în formarea continuă la nivelul I.S.J. NeamŃ; 
4. Centralizarea înscrierilor la cursuri în anul şcolar 2009-2010; 
5. Analiza S.W.O.T. a activităŃilor desfăşurate de C.C.D. NeamŃ în anul şcolar 2009-2010; 
6. Analiza programelor de formare continuă desfăşurate de C.C.D. NeamŃ în anul şcolar 
2009-2010;  
7. Planul naŃional de dezvoltare 2007-2013. POSDRU- documente de politică prin care 
România urmăreşte Ńintele stabilite prin Agenda Lisabona în domeniul educaŃiei, formării 
profesionale şi ocupării. 
8. Analiza diagnostică realizată de Institutul de ŞtiinŃe al EducaŃiei în cadrul proiectului 
“Transdisciplinaritate şi calitate în formarea cadrelor didactice – noi perspective instituŃionale 
şi metodologice”- “Formarea profesională continuă în România”, ISE, Bucureşti , 2009, Editura 
AFIR ; 

 
II. Anchetă prin chestionar, focus-grupuri, privind formarea profesională continuă a 
personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic, precum şi a personalului de conducere  
În acest sens, am demarat acŃiunea de investigare prin chestionare, conform metodologiei: 

1. Stabilirea unui eşantion reprezentativ format din 33 unităŃi de învăŃământ 
preuniversitar (cu personalitate juridică şi şcoli arondate) din mediul urban şi rural; 
2. Aplicarea chestionarelor realizate de Centrul JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă 
EducaŃională NeamŃ; 

 Interpretarea chestionarelor la Centrul JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă EducaŃională NeamŃ.  
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I. PROGRAME DE FORMARE ALE C. C. D. NEAMł, ACREDITATE C.N.F.P  
(Centrul NaŃional de Formare a Personalului din învăŃământul 
preuniversitar) 
 

 
 

1. Managementul instituŃiilor educative 
 
                                                                                                                                                                                                                                               
•Public - Ńintă: personalul de conducere, îndrumare şi control din învăŃământul 
preuniversitar; 
•Durata: program lung (280 ore, 90 de credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 
–Modulul 1: Management educaŃional; 
–Modulul 2: Comunicare şi curriculum; 
–Modulul 3: T.I.C. 

 
2. Şcoala incluzivă 

 
•Public - Ńintă: personalului didactic din învăŃământul preuniversitar care lucrează la 
clase/grupe de elevi cu nevoi educative speciale sau din medii dezavantajate; 
•Durata: program mediu (41 de ore, 11 credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 
–Modulul 1: EducaŃie incluzivă; 
–Modulul 2: Metode active de predare; 
–Modulul 3: ÎnvăŃarea diferenŃiată; 
–Modulul 4: EducaŃia adulŃilor; 
–Modulul 5: Şcoala şi comunitatea; 
–Modulul 6: Curriculum la decizia şcolii 

 
3. Evaluarea în învăŃământul sanitar 

•Public - Ńintă: inspectori şcolari, directori, personalul didactic din învăŃământul 
preuniversitar postliceal sanitar 
•Durata: program mediu (60 de ore, 15 credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 
–Modulul 1: Evaluarea activităŃilor didactice în învăŃământul postliceal sanitar (lecŃii, laborator 
tehnologic, stagii clinice); 
–Modulul 2: Evaluarea rezultatelor elevilor (metode şi tehnici specifice); 
–Modulul 3: Evaluarea instituŃională în unităŃile de învăŃământ de nivel postliceal sanitar . 
 

4. Tehnici informaŃionale computerizate, nivelul I: iniŃiere 
•Public - Ńintă: personalul din învăŃământul preuniversitar 
•Durata: program de perfecŃionare, o dată la 5 ani, conf. Art. 33 alin. (1) din Legea 128/1998 
(99 de ore, 32 credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 
–Modulul 1: Concepte de bază în Tehnologia InformaŃiei (IT); 
–Modulul 2: Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor; 
–Modulul 3: Procesare de text; 
–Modulul 4: Calcul tabelar; 
–Modulul 5: Baze de date; 
–Modulul 6: Prezentări 
–Modulul 7: InformaŃie şi comunicare. 
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II. PROGRAME ALE ALTOR INSTITUłII ACREDITATE C.N.F.P, DERULATE PRIN 
C.C.D NEAMł  
 
 

5. Intel Teach – instruirea în societatea cunoaşterii (furnizor SIVECO România) 
 

•Public - Ńintă: personalul didactic din învăŃământul preuniversitar; 
•Durata: 89 de ore (25 de credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 48 ore - formare directă (face to face) 
– Modulul 1: teme practice - 16 ore 
– Modulul 2:practică individuală - 21 ore 
– Modulul 3:evaluare de impact – 4 ore 

 
6. IniŃiere IT şi utilizarea AEL (furnizor SIVECO România) 

 
•Public - Ńintă: personalul didactic din învăŃământul preuniversitar 
•Durata: program de tip lung (89 de ore, 25 de credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 
– Modulul 1: IniŃiere IT – 46 de ore; 
– Modulul 2: Utilizare AeL – 43 de ore. 
 

7. EducaŃie pentru informaŃie I (Furnizor CCD Sibiu) 
 

•Public - Ńintă: directori de unităŃi şcolare, bibliotecari şi profesori documentarişti din 
învăŃământul preuniversitar 
•Durata: program de tip mediu (48 ore, 13 credite) 
•Planificarea modulelor tematice: 
– Modulul 1: Proiectul CDI. Sensibilizare şi informare; 
– Modulul 2: Metodologia elaborării proiectului de dezvoltare instituŃională (PDI); 
– Modulul 3: Amenajarea şi funcŃionarea unui CDI în funcŃie de rolul său pedagogic şi   
  cultural; 
 

8. EducaŃie pentru informaŃie II (Furnizor CCD Sibiu) 
 

•Public - Ńintă: profesorii documentarişti din învăŃământul preuniversitar; 
•Durata: program de tip mediu (48 ore,13 credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 
– Modulul 1: Proiectul CDI în Proiectul de dezvoltare instituŃională; 
– Modulul 2: Gestionarea Centrului de documentare şi informare; 
-  Modulul 3: Proiectul pedagogic şi cultural al CDI; 
 
 

 
9. Didactici în viziune transdisciplinară (furnizor Centrul EducaŃia 2000+) 

 
•Public - Ńintă: cadre didactice din învăŃământul preuniversitar; 
•Durata: program de tip mediu (100 ore, 30 credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 
– Modulul 1: Primul stagiu: 48 de ore de formare; 
– Modulul 2: Cel de-al doilea stagiu: aplicaŃii timp de 2 luni; 
– Modulul 3: Ultimul stagiu: 24 de ore de formare (activităŃi practice). 
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10.  Cursuri practice de orientare şi consiliere (furnizor Centrul EducaŃia 2000+) 
 

•Public – Ńintă: Cadre didactice debutante, consilieri şcolari, învăŃători, diriginŃi, 
psihopedagogi, consilieri responsabili cu probleme educaŃionale; 

•Durata: program de tip mediu (100 ore, 30 credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 
– Modulul 1: InteligenŃa emoŃională şi creativitatea la clasă; 
– Modulul 2: Managementul stresului în lucrul cu elevii; 
– Modulul 3: Tehnici de dezvoltare a organizaŃiei şcolare; 
– Modulul 4: Ce este “Şcoala PărinŃilor” 
 

11. Strategii de învăŃare activă pentru dezvoltarea gândirii critice la învăŃământul 
primar (furnizor Centrul EducaŃia 2000+) 

 
•Public – łintă: învăŃători/institutori, educatori; 
•Durata: program de tip mediu (100 ore, 30 credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 
– Modulul 1: Gândirea critică şi învăŃarea eficientă; 
– Modulul 2: Arta de a pune întrebări esenŃiale; 
– Modulul 3: ÎnvăŃarea activă; 
– Modulul 4: ÎnvăŃarea împreună cu/prin ceilalŃi; 
– Modulul 5: Cum se comunică eficient în scris?; 
– Modulul 6: Document oficial în practica la clasă; 
– Modulul 7 : De la proiect la exersare ghidată; 
– Modulul 8 : Evaluarea formativă în contextul învăŃării active 

 
 

12. Abordări didactice în predarea istoriei (furnizor Centrul EducaŃia 2000+) 
 

•Public – Ńintă: Profesori de istorie din învăŃământul preuniversitar; 
•Durata: program de tip mediu (90 ore, 30 credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 
– Modulul 1: Filozofia noului curriculum; 
– Modulul 2: Proiectare didactică; 
– Modulul 3:Metode şi instrumente de evaluare; 
– Modulul 4: Modele şi strategii ale predării/învăŃării, dezvoltări recente; 
– Modulul 5: Viziunea trans-disciplinară în predarea/învăŃarea istoriei; 
– Modulul 6: Dezvoltarea valorilor şi atitudinilor prin orele de istoriei; 
– Modulul 7: Managementul stresului; 
– Modulul 8: Managementul schimbării în educaŃie; 

 
13. Dezvoltarea şcolară în contextul descentralizării (furnizor Centrul EducaŃia 
2000+) 

•Public – Ńintă: Personalul de conducere, îndrumare şi control; 
•Durata: program de tip mediu (60 ore, 15 credite); 
•Planificarea modulelor tematice: 
– Modulul 1: Elaborarea de proiecte; 
– Modulul 2: Buna guvernare; 
– Modulul 3: Parteneriatul şcoală-comunitate; 
– Modulul 4: Managementul participativ; 
– Modulul 5: Elemente de management al calităŃii; 
– Modulul 6: Elemente de comunicare instituŃională; 
– Modulul 7: Proiectarea strategică; 
– Modulul 8: Planul de Dezvoltare Şcolară; 
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14. Cum sa fim părinŃi mai buni ( furnizor HOLT Romania- FundaŃia de ConsultanŃă 
şi Servicii Sociale pentru Copii şi Familie) 

 
Public – Ńintă: PărinŃi  ai copiilor din învăŃământul preuniversitar 
•Durata: 24 ore 
•Planificarea modulelor tematice: 
- Modulul 1. Cum să fii un părinte mai bun 
- Modulul 2. Cum să învingi stresul şi furia 
- Modulul 3. Cum să comunici eficient cu copilul tău!  
- Modulul 4. Cum însoŃeşti copilul pe calea dezvoltării sale 
- Modulul 5. Cum să fii un partener de încredere în relaŃia cu copilul tău 
- Modulul 6. Cum abordezi pozitiv disciplinarea copilului  
- Modulul 7. Cum prevenim abuzul şi efectele lui asupra copilului 
- Modulul 8. Încheiere: ce facem în continuare? 
 
 
 
      15. Creşterea motivaŃiei invatarii prin folosirea noilor tehnologii ( furnizor  
AsociaŃia culturală Europeea şi AsociaŃia Profesorilor de Limba Francezã Vaslui) 

 
•Public – Ńintă: Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 
•Durata : 24 ore 
•Planificarea modulelor tematice: 
- Modul 1: familiarizarea cu limbajul si terminalele electronice necesare; limbaje de operare; 
capturarea si prelucrarea imaginilor si a elementelor multimedia; realizarea unui site 
educaŃional; 
- Modul 2: platforme educaŃionale: douã alternative open-source - Moodle si Claroline; 
crearea lecŃiilor: de la prezentări simple la combinaŃii complexe realizate pe platforme 
educaŃionale si cu programe open-source; programul SCRIBUS; editarea audio-video cu 
diverse programe (WAX 2.0, Vegas) ; 
-Modul 3: tipuri de itemi, crearea itemilor de evaluare cu software compatibil SCORM - 
programul EXE, seria HOT POTATOES. 
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III. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ DIN OFERTA DE PROGRAME ALE    
C.C.D NEAMł, PROPUSĂ SPRE AVIZARE M.E.C.T.S.  

 
A. DIDACTICA DISCIPLINEI. ABILITARE CURRICULARĂ 

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

DIDACTICA ÎN VIZIUNE TRANSDISCIPLINARĂ 

2. Public - Ńintă 
vizat 

Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 

3. Justificare  Noua educaŃie are obligaŃia de a avea în vedere complexitatea rolurilor pe 
care le va juca copilul/ elevul de azi în societatea viitoare, de la acela de fiinŃă 
autonomă, de membru al familiei şi al unei colectivităŃi, de cetăŃean şi 
producător, până la acelea de subiect şi obiect al multiplelor şi diverselor 
experienŃe de viaŃă succesive care îl vor ajuta să se cunoască pe sine şi să 
abordeze o concepŃie democratică, manifestându-se ca fiinŃă liberă, 
creatoare, capabilă să poată reacŃiona împotriva alienărilor şi dezintegrării 
vieŃii şi a individului, fenomene pe care lumea de azi le provoacă atât de 
frecvent.  
Cheia succesului se găseşte în mintea pedagogilor, al didacticienilor şi, mai 
ales, al practicienilor (educatoare, învăŃători, profesori). Ea se traduce prin 
proiectarea, organizarea şi diseminarea tehnicilor unui demers didactic în, 
între şi dincolo de orice disciplină, adică transdisciplinar. 

4. Durata 24 ore 

CompetenŃe 
vizate 

I. CompetenŃe metodologice: 
1. capacitatea de a utiliza metode şi strategii de predare 
adecvate particularităŃilor individuale/ de grup, scopului şi 
tipului lecŃiei; 
2. capacitatea de a manifesta o conduită inovativă în 
plan profesional; 
II. CompetenŃe de comunicare şi relaŃionare: 
1. capacitatea de a proiecta, conduce şi realiza procesul 
instructiv-educativ, ca act de comunicare. 
III. CompetenŃe de evaluare a elevilor: 
1. capacitatea de a proiecta evaluarea; 
2. capacitatea de a utiliza strategii adecvate de evaluare 
individuală/ de grup; 
3. capacitatea de a elabora instrumente de evaluare în 
funcŃie de scop şi particularităŃile individuale/ grup; 
IV. CompetenŃe psiho-sociale: 
1. capacitatea de a valorifica metode şi tehnici de 
cunoaştere şi activizare a elevilor. 
V. CompetenŃe de management al carierei: 
1. capacitatea de a manifesta deschidere faŃă de 
tendinŃele novatoare necesare dezvoltării profesionale. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul I: Transdisciplinaritatea: definiŃii, premise, 
concepte, competenŃe, finalităŃi; transdisciplinaritatea în 
contextul schimbării; competenŃe transversale; 
competenŃe-cheie la nivel european – 4 ore                               
Modulul II: Transdisciplinaritate şi învăŃare: premise ale 
diferenŃierii instruirii, stiluri de învăŃare – 4ore                                         
Modulul III: Demersuri  de proiectare în viziune 
transdisciplinară: nevoi, priorităŃi, obiective; aplicaŃii – 
7ore 
Modulul IV: Proiectarea, aplicarea şi evaluarea unei 
unităŃi de învăŃare din perspectivă transdisciplinară: 
Proiecte didactice cu aplicarea cunoştinŃelor şi a 
metodologiei dobândite în domeniul specialităŃii – 6 ore                                                                
Evaluare – 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul Trimestrul   I  2011 –   1 grupă / 25 cadre didactice 



 12 

programului Trimestrul   II  2011 –   1 grupă / 25 cadre didactice 
6. ModalităŃi de 
evaluare 

Evaluarea participanŃilor se va face prin: 
A. Portofoliu (50%). Portofoliul va conŃine: 
– proiectele concepute, aplicate şi evaluate de către participanŃi în cadrul 
celor 21 de ore de stagiu. Proiectele vor fi evaluate în conformitate cu 
următorii termeni de referinŃă:  
– justificare (va fi identificată nevoia de schimbare, explicată necesitatea 
acesteia şi definit scopul proiectului); 
– fundamentare (va fi menŃionată baza teoretică şi/ sau metodologică care 
constituie fundamentul conceptual al demersului ce urmează a fi întreprins); 
– grup Ńintă (va fi menŃionat grupul implicat în implementarea proiectului, de 
exemplu, elevii clasei...); 
– obiective (Ńintele pe care şi le propune proiectul pentru a realiza schimbarea 
dorită); 
– criterii de evaluare (măsura în care obiectivele sunt atinse); 
– plan de acŃiune (acŃiuni+calendar) (calendarul activităŃilor care urmează să 
fie întreprinse); 
– rezultate aşteptate (concretizarea obiectivelor în produse rezultate în urma 
activităŃilor derulate); 
– impact (schimbare generată) (reacŃii ale participanŃilor la proiect); 
– posibilităŃi de continuare (noi perspective pentru proiect); 
– fişe de autoevaluare; 
– fişă de evaluare din partea formatorului desemnat;  
– alte produse realizate pe parcursul stagiului practic.  
 
B. Probă practică (50%). Proba constă într-o secvenŃă de 15 minute în care 
se simulează o activitate didactică centrată pe achiziŃiile elevilor, derivată din 
proiectele derulate (candidatul este profesorul, ceilalŃi cursanŃi sunt elevii), 
evaluată pe baza următoarelor criterii: 
– fiecare activitate prestată sprijină dezvoltarea unei competenŃe/ capacităŃi 
specificate de un obiectiv de referinŃă din programa clasei; 
– cerinŃele sunt clar formulate în raport cu nivelul de vârstă al elevilor; 
– cerinŃele sunt diferenŃiate în raport cu profilul elevilor; 
– activităŃile sunt interesante/ atrăgătoare pentru elevi; 
– sunt folosite cel puŃin două forme de management al clasei; 
– sunt monitorizate activităŃile individuale/ de grup. 

II. Resurse umane  Formator naŃional - consultant al Centrului EducaŃia 2000+ 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

2.10 lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

ABILITARE CURRICULARĂ LA DISCIPLINELE TEHNICE 

2. Public- Ńintă vizat Cadrele didactice de specialitate din învățământul tehnic și profesional 
(profesori și maiștri instructori) 

3. Justificare  Având în vedere dubla finalitate a învățământului profesional și tehnic, de a 
educa și de a forma competențe profesionale, cadrele didactice de 
specialitate devin factori cheie în valorificarea curriculum-ului și exploatarea 
potențialului formativ pe care acesta îl înglobează. Pentru ca demersul 
didactic să aibă eficiență și pentru a oferi educație intelectuală și profesională 
de calitate, cadrele didactice trebuie să-și orienteze strategiile de abordare 
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curriculară pe formarea reală și conștientă a competențelor prevăzute în 
standardele de pregătire profesională. 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe 
vizate 

Prin  derularea  acestui program  de formare se vor 
dezvolta următoarele capacităŃi:                                                                       
1. Capacitatea de a elabora  documente curriculare 
pentru disciplinele tehnice și pregătirea practică; 
2. Capacitatea de a organiza conŃinuturile  domeniilor 
tehnice şi transpunerea lor didactică; 
3. Capacitatea de a proiecta situații de învățare care să 
permită formarea de competențe specifice domeniilor 
de pregătire. 
4. Capacitatea de a proiecta, organiza și coordona 
activitățile  de predare-învățare în funcție de 
particularitățile și variabilele învățământului profesional 
și tehnic. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Contextul învățării disciplinelor tehnice și  
                 pregătirii practice – 5 ore; 
Modulul 2: Demersul proiectării curriculare bazat pe  
                 strategii didactice adaptate la specificul  
                 disciplinelor tehnice și instruirii practice – 5  
                 ore; 
Modulul 3: Proiectarea lecției de discipline tehnice;  
                 particularitățile proiectării lecției de pregătire  
                 practică – 5 ore; 
Modulul 4: Dezvoltarea curriculară în funcție de  
                 contextul intern și extern al învățării și  
                 formării profesionale – 5 ore; 
Evaluare – 4 ore; 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul    IV    2010  –  1 grupă/25 
Trimestrul     I, II    2011 –    2 grupe/50 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Observarea sistematică a contribuției fiecărui cursant la activitățile de 
învățare individuale și de grup. 
Realizarea portofoliului de învățare în care vor fi integrate produsele 
activităților independente și sarcinilor de lucru complementare. 

II. Resurse umane  formatori judeŃeni 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3x 25 

Costul 
Programului/ al 
activitatii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
  
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

CURS DE FORMARE PENTRU CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE 

2. Public- Ńintă vizat Cadre didactice debutante din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Pregatirea profesorilor debutanŃi prin metode inovative este imperios 

necesară pentru a se adapta la noile schimbări şi pentru a se integra 
profesional 

4. Durata 24 ore 
5. Curriculum-ul 
programului  

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a aplica informaŃii ştiinŃifice din 
domeniul didacticii de specialitate pentru abordarea 
interdisciplinară şi transdisciplinară a conŃinuturilor 
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prevăzute de curriculum naŃional;  
2. Capacitatea de a dezvolta competenŃele 
profesionale în plan teoretic, practic, acŃional şi 
psihosocial 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Dezvoltarea abilităŃilor în proiectarea  
                 activităŃii didactice şi în evaluarea  
                 proiectării didactice - 4 ore 
Modulul 2: Construirea învăŃării astfel încât să se  
                 asigure aplicarea şi transferarea  către  
                 elevi (individual şi în grup) a  
                 competenŃelor generale şi specifice - 3  
                 ore 
Modulul 3: Promovarea în predare - învăŃare a  
                 gândirii practico-aplicative şi a metodelor  
                 specifice formării competenŃelor derivate  
                 conform taxonomiei lui BLOOM -  4 ore 
Modulul 4: Evaluarea managementului clasei şi a  
                 strategiilor didactice utilizate în  
                 activităŃile didactice - 3 ore 
Modulul 5: Dezvoltarea abilităŃilor în aprecierea  
                  modului în care profesorul evaluează  
                  progresul elevilor şi standardele  
                  atinse de aceştia - 4 ore 
Modulul 6: Realizarea analizei activităŃii didactice  
                 observate şi oferirea de feed-back  
                 profesorului debutant - 3 ore 
Evaluare: 3 ore 

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV 2010 - 1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul   I  2011 - 1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  II 2011 - 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Portofoliul personal al cadrului didactic debutant 

II. Resurse umane  Formatori acreditaŃi în program (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2.10 lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

ÎNVĂłAREA BAZATĂ PE PROIECTE 

2. Public - Ńintă 
vizat 

Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 

3. Justificare  ÎnvăŃarea bazată pe proiect are avantajul că poate transforma şcoala într-un 
laborator dinamic, prin aplicarea celor învăŃate la ore, în situaŃiile autentice pe 
care le întâlnesc în viaŃa reală. Acest tip de învăŃare dezvoltă cunoştinŃe, 
abilitaŃi şi atitudini care promovează investigaŃia, demonstraŃii autentice ale 
produselor învăŃării şi performanŃelor elevilor. 

4. Durata  24 ore 
5. Curriculum-ul 
programului  

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a stimula potenŃialul creator al elevilor;                               
2. Capacitatea de a valoriza fiecare elev prin tehnici de 
învăŃare prin cooperare, lucrul individual şi colectiv, prin 
dezvoltarea autonomiei şi iniŃiativei elevilor;                            
3. Capacitatea de a  amplifica motivaŃia elevilor prin 
stimularea operaŃiilor superioare ale gândirii;                                                                              
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4. Capacitatea de a sprijini elevii în procesul de corelare  
a cunoştinŃelor teoretice cu cele practice  

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Inventar metodologic interactiv – 4 ore;                                              
Modulul 2 : ÎnvăŃarea prin proiecte. Metoda proiectului – 
metodă de predare, învăŃare, evaluare – 4 ore;                                                                                   
Modulul 3 : Evaluare în contextul proiectului – 8 ore;                           
Modulul 4 : Metoda proiectului şi calculatorul – 6 ore. 
Evaluare  – 2 ore  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  I    2011 – 1  grupă / 25 cadre didactice  
Trimestrul   II  2011 – 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

 Prezentarea în plen a proiectelor realizate la cererea formatorului şi postarea  
pe site-ul C.C.D. a proiectelor  realizate, ca modele de bună practică 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat de formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

 2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

 2 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

 2.10  lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

METODE DE ÎNVĂłARE CENTRATE PE ELEV 

2. Public - Ńintă vizat Personal didactic din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Necesitatea stimulării  învăŃării centrate pe elev prin diferenŃierea 

conŃinutului, procesului, produsului si mediului de învăŃare după profilurile 
de inteligenŃă, stilul de învăŃare, ritm diferit de învăŃare corespunzător 
nevoilor şi intereselor elevului. 

4. Durata 24 ore de formare 
CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a diferenŃia instruirea  în 

funcŃie de  specificul învăŃării centrate pe 
elev; 
2. Capacitatea de a utiliza metodele activ-
participative de  predare - învăŃare - 
evaluare; 
3. Capacitatea de a  stimula gândirea 
creativă a elevilor. 

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1: Să ne cunoaştem elevul! - 3 ore; 
Modulul 2: Stil de predare. Metode de 
                 învăŃare centrate pe elev - 5 ore; 
Modulul 3: Teoria inteligenŃelor multiple în  
                 şcoală. InteligenŃa emoŃională.  
                 Stil de învăŃare - 5 ore; 
Modulul 4: Teorii ale învăŃării creative - 3  
                 ore; 
Modulul 5 : Instruirea diferenŃiată centrată pe  
                  elev – 5  ore; 
Evaluare  – 3 ore. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV 2010 - o grupă / 25 de cadre 
didactice 
Trimestrul II 2011 - o grupă / 25 de cadre 
didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea în plen a unei metode care are succes deplin la clasă, pe 
nivele de studiu 
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II. Resurse umane  Formator local (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2.10  lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

ACTIVITĂłI INTEGRATE ÎN GRĂDINIłA DE COPII 

2. Public - Ńintă 
vizat 

Educatoare 

3. Justificare  Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluŃie pentru o mai bună corelare a 
activităŃilor de învăŃare cu viaŃa societăŃii, cultura şi tehnologia didactică. 
Reuşita activităŃilor integrate se bazează pe un scenariu unitar foarte bine 
întocmit de către educatoare, cu obiective clare, cu o repartizare a sarcinilor 
zilnice în fiecare sector de activitate şi asigurarea unei palete variate de 
opŃiuni care duc la atingerea obiectivelor propuse. 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a crea un echilibru între 

curriculum şi potenŃialul  copilului pentru a realiza 
cu succes obiectivele propuse 
2. Capacitatea de a structura conŃinutul învăŃării 
într-o viziune modernă 

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1: ConsideraŃii introductive - 3 ore 
Modulul 2: Tipuri de activităŃi integrate - 6 ore 
Modulul 3: Caracteristicile definitorii ale unei  
                 activităŃi integrate – 6 ore 
Modulul 4: ActivităŃi integrate-aplicaŃii practice - 6  
                 ore 
Evaluare - 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV 2010 – 1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul   I  2011 – 1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul   II 2010 – 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Portofoliu-prezentarea unui proiect de activitate integrată individual; 
prezentarea unui proiect de activitate integrată pe grupe  

II. Resurse umane  Formatori acreditaŃi în program (certificat formator). 
III. Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10  lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

STRATEGII DE EVALUARE 

2. Public - Ńintă vizat Personal didactic din învăŃământul preuniversitar 
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3. Justificare  Evaluarea îndeplineşte mai multe funcŃii care sunt activate prin diverse 
forme de evaluare şi prin diverse metode de examinare a elevilor.                                   
Cunoaşterea standardelor şi criteriilor de notare  este necesară în 
vederea asigurării comparabilităŃii notelor acordate elevilor din şcoală, 
pentru creşterea obiectivităŃii, transparenŃei şi a responsabilităŃii cadrelor 
didactice în evaluarea elevilor.                                                  

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a utiliza adecvat  conceptele 
cheie din domeniul curriculumului şi evaluării; 
2. Capacitatea de a elabora  si aplica scopul şi 
funcŃiile  evaluării, în cadrul procesului 
educaŃional; 
3. Capacitatea de a analiza si aplica prevederile  
standardelor şi a criteriilor de acordare a notelor, 
în relaŃie cu elementele componente ale 
programei şcolare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Complexitatea relaŃiei dintre curriculum  
                  şi evaluare- 3 ore;  
Modulul 2: Etapele principale ale evaluarii -3 ore;  
Modulul 3: FuncŃiile generale şi specifice ale 
evaluării performanŃelor elevilor- 4 ore;  
Modulul 4:Strategii/ moduri şi tipuri de evaluare;  
                 Standarde educaŃionale - standarde de  
                 performanŃă pentru elevi - 7 ore;  
Modulul 5: Procesul de evaluare -  3 ore;  
Evaluare - 4 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul    IV    2010  –  1 grupă/25 
Trimestrul     I, II    2011 –    2 grupe/50 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Chestionar 

II. Resurse umane  formatori naŃionali DeCeE 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2 .10 lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

TEHNICI DE REALIZARE A  CDS  

2. Public - Ńintă vizat Profesori din ciclul inferior al liceului ÎPT (maiştri şi ingineri) 
3. Justificare  Implicarea din ce în ce mai puternică a comunităŃii locale în viaŃa şcolii şi 

importanŃa curricumului opŃional în formarea la ÎPT 
4. Durata 24 ore 

CompetenŃe 
vizate 

1. Cunoaşterea rolului CDL-ului în cadrul curricumului                                                                    
2. Dobândirea de abilităŃi în realizarea de CDL 

5. Curriculum-ul 
programului  

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Rolul şi importanŃa CDL în cadrul  
                 curricumului la ÎPT- 3 ore                                                                                               
Modulul 2: Norme metodologice de elaborare a CDL  
                  - 4 ore                                                        
Modulul 3: ParticularităŃile CDL-ului la ÎPT - 4 ore                                                           
Modulul 4: Procedura de validare a CDL - 4 ore                                                                 
Modulul 5: Dezvoltarea suportului de curs la un CDL  
                 - 6 ore                                                                                              
Modulul 6: Evaluare - 3 ore 
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Calendarul 
programului 

Trimestrul    IV    2010  –  1 grupă/25 
Trimestrul     I, II    2011 –    2 grupe/50 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Test de intrare, evaluare prin chestionare, lucrul în echipă, test final 

II. Resurse umane  formatori locali, naŃionali 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3 x 25 

Costul Programului/ 
al activităŃii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

INSTRUIREA MODULARĂ ORIENTATĂ PE FORMAREA 
COMPETENłELOR TEHNICE GENERALE  SPECIFICE  DOMENIILOR DE 
PREGĂTIRE 

2. Public- Ńintă 
vizat 

Cadrele didactice de specialitate din învățământul tehnic și profesional 
(profesori și maiștri instructori) 

3. Justificare  În învăŃământul tehnic şi profesional s-a implementat, cu statut de pionierat 
pentru sistemul de învăŃământ, organizarea modulară a conŃinuturilor la toate 
nivelele de calificare profesională şi la toate domeniile de pregătire. În acest 
context, cadrele didactice trebuie să îşi construiască strategia didactică pe 
principiile instruirii modulare la disciplinele tehnice şi la instruirea practică. 
Aceasta presupune abordarea flexibilă a conŃinuturilor pentru a realiza atât 
învăŃarea de bază, cât şi integrarea cunoştinŃelor şi deprinderilor în construcŃia 
complexă a competenŃelor profesionale.  

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe 
vizate 

Prin  derularea  acestui program  de formare se vor 
dezvolta urmatoarele capacităŃi:                                                                                                    
1. Capacitatea de a structura  sistemul de cunoştinŃe 
privind teoria curriculară şi modalităŃile inovatoare de 
organizare a conŃinuturilor;                      
2. Capacitatea de a  aplicarea metodologia instruirii 
modulare;                       
3. Capacitatea de a proiecta situații  de învățare în 
contextul modulelor de specialitate; 
4. Capacitatea de a aplica  particularităŃile  instruirii 
modulare la disciplinele tehnice. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Curriculum naŃional la discipline  
                  tehnice, demers pilot în instruirea modulară- 5  
                  ore; 
Modulul 2: Repere ale organizării modulare a  
                  conŃinuturilor- 5 ore; 
Modulul 3: Documentele curriculare specifice instruirii  
                 modulare - 5 ore; 
Modulul 4: Principiul interdisciplinarităŃii în organizarea  
                 modulară a conŃinuturilor -5 ore; 
Evaluarea – 4 ore; 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul    IV    2010  –  1 grupă / 25 
Trimestrul     I, II    2011 –    2 grupe / 50 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Observarea sistematică a contribuției fiecărui cursant la activitățile de învățare 
individuale și de grup 
Realizarea portofoliului de învățare în care vor fi integrate produsele 
activităților independente și sarcinilor de lucru complementare 

II. Resurse umane  formatori  judeteni 
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III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3x25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 
 
 

2.10 lei 

 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

 TEHNICI  DE  INSTRUIRE SPECIFICE  LABORATORULUI  TEHNOLOGIC 

2. Public - Ńintă vizat Cadrele didactice de specialitate din învățământul tehnic și profesional 
(profesori și maiștri instructori) 

3. Justificare  În învățământul profesional și tehnic, curriculum-ul diferențiat vizează formarea 
și dezvoltarea competențelor tehnice generale și specializate prin: pregătirea 
teoretică de specialitate, instruirea practică și laboratorul tehnologic. Concept 
relativ nou asimilat de didactica specialității, laboratorul tehnologic este o 
formă de activitate ce împrumută valențe cognitive și formative de la pregătirea 
teoretică și de la instruirea practică în mod integrat. Tehnicile de instruire 
abordate de cadrele didactice la orele de laborator tehnologic trebuie să 
realizeze o îmbinare riguroasă a experienței cu acțiunea și a teoriei cu 
practica, într-o viziune cât mai creativă și stimulativă pentru formarea de 
competențe. 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a focaliza  instruirea  pe formarea 

şi dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor  pe 
cristalizarea competenŃelor generale şi specifice 
2. Capacitatea de implicare activă şi creativă pentru 
stimularea gândirii productive, a gândirii critice, 
divergente şi a libertăŃii de exprimare a elevilor.   
3. Capacitatea de a forma  abilităŃi de favorizare a 
învăŃării eficiente prin tehnicile specifice laboratorului 
tehnologic 
4. Capacitatea  de a optimiza procesul instructiv-
educativ în cadrul laboratorului tehnologic. 

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1: ConsideraŃii teoretice generale asupra  
                  tehnicilor de  instruire – 5 ore; 
Modulul 2: Metode de explorare aplicabile în  
                 contextul laboratorului tehnologic – 5 ore; 
Modulul 3: Metode bazate pe acțiune; metode de  
                 rezolvare de probleme – 5 ore; 
Modulul 4: Strategii de optimizare a actului  
                  pedagogic prin laboratorul tehnologic – 5  
                  ore; 
Evaluare – 5 ore;  

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul    IV    2010  –  1 grupă/25 
Trimestrul     I, II    2011 –    2 grupe/50 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Observarea sistematică a contribuției fiecărui cursant la activitățile de învățare 
individuale și de grup 
Realizarea portofoliului de învățare în care vor fi integrate produsele 
activităților independente și sarcinilor de lucru complementare 

II. Resurse umane  formatori judeteni 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3x25 
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Costul Programului/ 
al activităŃii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
B. MANAGEMENT EDUCAłIONAL/ INSTITUłIONAL  

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

FORMAREA INSPECTORILOR ASISTENłI - METODIŞTI AI ISJ NEAMł 

2. Public - Ńintă 
vizat 

Personal didactic recent implicat în activitatea de perfecŃionare (cadre 
didactice - metodişti ai ISJ NeamŃ) 

3. Justificare  Necesitatea acordării unei expertize eficiente şi de calitate în domeniul 
perfecŃionării profesionale în învăŃământul preuniversitar 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a monitoriza, consilia şi evalua corect 
activităŃile didactice din învăŃământul preuniversitar, a 
abilităŃilor în activitatea de consiliere metodică şi evaluare 
a cadrelor didactice înscrise la obŃinerea definitivării în 
învăŃământ şi a gradelor didactice;                                                                             
2. Capacitatea de a folosi adecvat instrumentele specifice 
inspecŃiei şcolare;                                                                              
3. Capacitatea de a aprecierea modul în care personalul 
didactic evaluează progresul elevilor şi standardele atinse 
de aceştia. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modul 1: LegislaŃia şcolară privind formarea continuă a   
               personalului didactic - 5 ore; 
Modul 2:  Managementul activităŃii didactice -  6 ore;  
Modul 3: InspecŃia şcolară. InspecŃia de perfecŃionare - 5  
               ore; 
Modul 4: Evaluarea activităŃii didactice - 5 ore; 
Evaluare - 3 ore. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul   IV  2010–   1 grupă / 25 cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea în plen a unei teme din portofoliu. 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

2.10 lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI  

2. Public- Ńintă vizat Personal  didactic din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Abilitarea cadrelor didactice (învăŃători şi profesori) în proiectarea şi 

organizarea activităŃilor educaŃionale, care să respecte principalele principii şi 
repere teoretice privind  managementul clasei de elevi şi  conştientizarea 
acestora în eficientizarea acŃiunii educaŃionale, atât din perspectivă 
educaŃională cât şi din perspectivă socială, în  contextul abordării învăŃării ca 
acŃiune socială. 

4. Durata 24 ore 
5. Curriculum-ul CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a valorifica  principalele  
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dimensiuni ale managementului clasei de elevi, în 
condiŃiile activităŃii educaŃionale concrete; 
2. Capacitatea de a identifica situaŃiile  de criză 
educaŃională şi de a adopta  strategiile adecvate de  
gestionare a acestora; 
3. Capacitatea de a aplica  metodele  personalizate 
de rezolvare şi strategii de intervenŃie eficientă în 
contexte specifice; 
4. Capacitatea de a dezvolta atitudinile  şi valorile  
adecvate  schimbărilor de natură educaŃională şi 
socială favorabile dezvoltării profesionale. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Conceptul de management - 4 ore; 
Modulul 2: Management clasei  - 4 ore; 
Modulul 3: Componente ale managementului clasei:  
                 managementul conŃinuturilor - 4 ore; 
Modulul 4: Componente ale managementului clasei:  
                 managementul relaŃiilor interpersonale - 4  
                 ore; 
Modulul 5: Componente ale managementului clasei:  
                 managementul problemelor disciplinare –  
                 5 ore; 
 
Evaluare – 3 ore. 

programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV 2010 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II 2011 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea unui  proiect de intervenŃie conceput, aplicat şi evaluat de către 
participant. 

II. Resurse umane  Formator local (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10  lei 

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂłII FINANCIAR-CONTABILE ÎN 
UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT 

2. Public- Ńintă vizat Personal  didactic din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Creşterea eficacităŃii  managementului financiar în plan individual, cât şi în 

cadrul echipei  
4. Durata 24 ore  

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a dovedi cunoştinŃe şi aptitudini în 
domeniul managementului financiar-contabil; 
2. Capacitatea de a aplica tehnicile specifice 
managementului financiar în diferite contexte în 
cadrul propriei activităŃi; 
3. Capacitatea de a valorifica vocabularul  folosit de 
managerii specializaŃi în domeniul financiar-contabil, 
pentru a putea participa la discuŃii în cunoştinŃă de 
cauză, pentru a lua deciziile corespunzătoare; 
4. Capacitatea de a dovedi competenŃe în folosirea 
indicatorilor financiari şi în utilizarea bugetelor. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Planificarea 
modulelor 

Modulul 1: Managementul informaŃiilor – 4 ore; 
Modulul 2: NoŃiuni privind finanŃarea unităŃilor din  
                 învăŃământul 
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tematice                  preuniversitar  de stat – 8  ore; 
Modulul 3: Utilizarea bugetelor – 4 ore; 
Modulul 4: Instrumente de evaluare a activităŃii  
                  financiar contabile – 5 ore;   
 
Evaluare - 3 ore; 

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV 2010 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II 2011 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Completarea unor documente specifice activităŃii finaciar-contabile din 
unităŃile de învăŃământ  

II. Resurse umane  Formator local (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ al 
activitatii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2.10  lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

ASIGURAREA CALITĂłII ÎN ORGANIZAłIA ŞCOLARĂ   

2. Public- Ńintă vizat Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Centrarea activităŃii manageriale pe funcŃionarea unităŃii şcolare pe Ńinte sau 

pe rezultate impune o nouă abordare, în vederea asigurării calităŃii 
procesului de învăŃământ. Abilitarea cadrelor didactice din invatamantul 
preuniversitar in elaborarea de instrumente pentru evaluarea şi 
îmbunătăŃirea continuă a calităŃii propriei activităŃi didactice. 

4. Durata 24 ore  
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea cadrelor didactice de a demonstra  
preocupări explicite pentru asigurarea calităŃii în 
unitatea şcolară de unde provin; 
2. Capacitatea de a aprecia  resursele umane si  
materiale  (echipamente, manuale, materiale didactice 
etc.) drept principalele surse ale calităŃii educaŃiei; 
3. Capacitatea de a realiza  centrarea  întregii activităŃi 
pe obiective şi pe rezultate; 
4. Capacitatea de a  proiecta activitatea 
didacticaavând la bază principiile educaŃiei de calitate 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Conceptul de calitate şi cultura calităŃii – 5  
                  ore;                                      
Modulul 2: LegislaŃia calităŃii- 6 ore;                                      
Modulul 3: Managementul calităŃii la clasă – 6 ore;                                           
Modulul 4: Implementarea sistemelor de asigurare a  
                 calităŃii în clasă/ şcoală- 4 ore; 
Evaluare: 3 ore; 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV 2010  – 1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul   I   2011  – 2 grupă / 50 cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Realizarea unui portofoliu care să conŃină dovezi ( date şi înregistrări) care 
pot arăta, clar şi măsurabil, nivelul de îndeplinire a indicatorilor şi pot 
demonstra existenŃa unui punct tare/slab al activităŃii în clasă/instituŃie 

II. Resurse umane  formatori-consilieri pregătiŃi ARACIP 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3x 25 

Costul Programului/ 
al activităŃii 

3 x 1250 lei 
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Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

IMAGINEA ŞI RELAłIILE PUBLICE ALE INSTITUłIEI ŞCOLARE 

2. Public- Ńintă vizat Personalul didactic implicat în imaginea şi relatiile publice ale instituŃiei 
şcolare: directori, consilieri educativi, cadre didactice care fac parte din 
comisia de provovare a imaginii şcolii 

3. Justificare  Necesitatea de a realiza activităŃi extraşcolare motivante atât pentu cadrul 
didactic cât şi pentru elevi  

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a realiza o strategie de promovare 
a imaginii instituŃiei şcolare;                                                                                                              
2. Capacitatea de a realiza instrumente necesare 
pentru promovarea şcolii; 
3. Capacitatea de a elabora o strategie de dezvoltare 
instituŃională şi de a dezvolta parteneriate 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Elemente de marketing educaŃional – 8  
                 ore 
Modulul 2: Mass-media şi şcoala – 6 ore 
Modulul 3: Strategii de dezvoltare instituŃională – 7  
                  ore 
Evaluare – 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV 2010 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II  2011 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Portofoliu care sa cuprindă o strategie de promovare a imaginii instituŃiei 
şcolare şi instrumentele necesare 

II. Resurse umane  Formatori locali  
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2.10 lei 
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C. MANAGEMENT DE PROIECT        

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

PROIECTE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN STAGII DE 
FORMARE CONTINUĂ COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, 
GRUNDTVIG, PROGRAMUL TRANSVERSAL (Vizite de studiu)  

2. Public- Ńintă vizat Personal didactic din învăŃământul preuniversitar. 
3. Justificare  Dezvoltarea cooperării în educaŃie prin participarea în programele 

europene de educaŃie şi formare profesională. 
4. Durata 24 ore  

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a căuta informaŃii  despre  
Programul de ÎnvăŃare pe  Tot Parcursul VieŃii pe site-
ul www.llp-ro.ro; 
2. Capacitatea de a accesa şi a aplica componentele  
din  Programul de ÎnvăŃare pe Tot Parcursul VieŃii;                                                                 
3. Capacitatea de a completa Formularul de 
candidatură. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Informare privind Proiectele de Dezvoltare  
                  Personală prin Stagii de Formare Continuă  
                  - Programul de ÎnvăŃare pe Tot Parcursul  
                  VieŃii  - 5 ore 
Modulul 2: Studierea ierarhică legislativă a  
                  documentelor - 5 ore 
Modulul 3: Completarea unui formular de candidatură  
                  – 11 ore 
 
Evaluare - 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV    2010  –  1 grupă/25 
Trimestrul I, II  2011 –    2 grupe/50 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea  unui formular de candidatură 

II. Resurse umane  Formatori locali  (certificat formator, certificat manager de proiect) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3 x 25 

Costul Programului/ 
al activităŃii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANłARE EUROPEANĂ 

2. Public- Ńintă vizat Personal didactic din învăŃământul preuniversitar; adulŃi din afara 
sistemului. 

3. Justificare  Necesitatea dezvoltării abilităŃilor teoretice, practice si a competenŃe 
specifice privind accesarea fondurilor structurale pentru scrierea şi 
implementarea cu succes a proiectelor finanŃate prin fonduri europene. 

4. Durata 24 ore  
5. Curriculum-ul 
programului  

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a identifica oportunităŃile de 
finanŃare aduse de Fondurile Structurale pentru 
România în domeniul educaŃiei, dezvoltării 
profesionale si instituŃionale; 
2. Capacitatea de a dezvolta competenŃe de 
acces la fonduri europene prin analize de calitate 
şi prospecŃiune asupra direcŃiilor de dezvoltare 
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instituŃională; 
3. Capacitatea de a scrie, a depune, a coordona 
şi implementa cu succes proiecte; 
4. Capacitatea de a folosi tehnicile 
managementului de proiect pentru a obŃine 
rezultatele aşteptate. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Fondurile Structurale pentru România  
                  în domeniul educaŃiei şi dezvoltării  
                  profesionale si instituŃionale.  
                  IntervenŃiile de tip FSE în  EducaŃie  
                   2007-2013 şi  intervenŃiile de tip  
                  FEDR pentru dezvoltarea                 
                  instituŃională - 4 ore 
Modulul 2: Management de proiect. FuncŃiile  
                  managementului de proiect - 2 ore  
Modulul 3: Ciclul de viata al unui proiect: iniŃiere,  
                  planificare, implementare, încheiere –  
                  13 ore 
Modulul 4: Domenii de expertiză în  
                  managementul de proiect - 2 ore; 
 
Evaluare - 3 ore. 

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV    2010  –  2 grupe / 50 
Trimestrul I, II  2011 –    2 grupe / 50 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentare în plen a unei secvenŃe de proiect  

II. Resurse umane  Formatori locali  (certificat formator, certificat manager de proiect) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

4 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

4 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 2.10 lei 
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D . DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIC       
         
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

2. Public- Ńintă vizat Personal didactic din învăŃământul preuniversitar. 
3. Justificare  Necesitatea formării personalului didactic din învăŃământul 

preuniversitar, în vederea aplicării corecte a programelor şcolare pentru 
aria curriculară „Consiliere şi orientare”. 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a utiliza  adecvat  conceptele şi 
teoriile din domeniul ştiinŃelor educaŃiei (abordare 
interdisciplinară, perspectiva psihopedagogică); 
2. Capacitatea de a proiecta  conŃinutul instructiv -
educativ în concordanŃă cu metodele şi strategiile 
active de învăŃare; 
3. Capaciatea de a valorifica cunoştinŃele, 
abilităŃile, experienŃele individuale şi de grup în 
abordarea creativă a demersului didactic în 
domeniul consilierii şi orientării; 
4. Capacitatea de a aplica conŃinutul programei de 
consiliere şi orientare (aprobată prin O.M.Ed.C. 
5288/09.10.2006); 
5. Capacitatea de a identifica şi elimina barierele/ 
blocajele care pot fi generate de experienŃele 
anterioare ale cursanŃilor. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1. Autocunoaştere şi dezvoltare  
                 personală– 4 ore; 
Modulul 2. Comunicare şi abilităŃi sociale– 4 ore; 
Modulul 3. Managementul informaŃiilor şi   
                  învăŃării– 4 ore; 
Modulul 4. Planificarea carierei– 4 ore; 
Modulul 5. Calitatea stilului de viaŃă- 4 ore 
Evaluare - 4 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV 2010  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  I   2011  –  2 grupă / 50 cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Chestionar 

II. Resurse umane  Formatori judeŃeni în programul „Consiliere şi orientare” 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2.10 lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

COMBATEREA VIOLENłEI ÎN ŞCOALĂ 

2. Public- Ńintă vizat Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  În contextul cultural şi politic european se acceptă şi se promovează ideea că 

şcoala trebuie să fie un spaŃiu privilegiat, al securităŃii, liber de conflicte şi de 
manifestări ale violenŃei. Interesul şi preocuparea faŃă de violenŃa şcolară se 
află astăzi pe agenda politică a unor instituŃii şi organisme naŃionale şi 
internaŃionale, dar şi în centrul atenŃiei unor structuri ale societăŃii civile şi ale 
specialiştilor din domeniul universitar şi academic.  
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4. Durata 24  ore  
CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a recunoaşte formele de 

manifestare a violenŃei şcolare; 
2. Capacitatea de a identifica factorii 
generatori ai violenŃei şcolare; 
3. Capacitatea de a preveni violenŃa în şcoală. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Despre valori. Inventar al valorilor  
                 comportamentale – 4 ore 
Modulul 2: ViolenŃa – caleidoscop  
                  (agresivitate, violenŃă, conflict) – 3  
                  ore 
Modulul 3: Factorii generatori ai violenŃei  
                  şcolare. Studii de caz – 7ore 
Modulul 4: Modalitati de prevenire  a violenŃei  
                  şcolare. Studii de caz – 7 ore 
Evaluare – 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul programului Trimestrul  IV 2010- 1 grupă/ 25 cadre 
didactice 
Trimestrul   I  2011- 1 grupă/ 25  cadre 
didactice  

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea în plen a unui studiu de caz din portofoliul realizat 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat de formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

COMUNICAREA ÎN RELAłIA PROFESOR-ELEV-PĂRINTE 

2. Public- Ńintă vizat Personal  didactic din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Realizarea unui parteneriat eficient profesor – elev – părinte este unul 

dintre dezideratele actuale ale procesului instructiv-educativ,  cu scopul 
eliminări barierelor  de comunicare între cadrele didactice şi părinŃii 
elevilor, între părinŃi şi copiii acestora, între părinte şi copil  

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a dezvolta atitudini pozitive 

faŃă de şcoală atât la părinŃi cât şi la copii; 
2. Capacitatea de a îmbunătăŃi  relaŃia profesor 
– elev – părinte prin consiliere; 
3. Capacitatea de a derula  activităŃi comune: 
elevi, părinŃi, profesori; 
4. Capacitatea de a comunica adecvat cu  
familiile ce întâmpină probleme în creşterea şi 
educarea elevilor. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul   1:  Comunicarea eficientă  – 4 ore; 
Modulul   2:  Bariere in comunicare – 7 ore; 
Modulul   3:  Abordarea persoanelor dificile  – 7  
                    ore; 
Modulul   4:  Comunicarea nonviolentă – un  
                     nou model de comunicare şi  
                     relaŃionare – 3 ore; 
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Evaluare – 3 ore; 
Calendarul 
programului 

Trimestrul I 2011  – 2 grupe / 50 de cadre 
didactice 
Trimestrul II 2011 – 2 grupe / 50 de cadre 
didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Probă practică care presupune rezolvarea individuală a unor sarcini de 
lucru din cele patru  categorii tematice 

II. Resurse umane  formatori locali 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

4 x 25 

Costul Programului/ 
al activităŃii 

4 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 2.10 lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea programului STRATEGII DE LUCRU PENTRU COPII CU PROBLEME 

COMPORTAMENTALE ŞI HIPERACTIVITATE 
2. Public- Ńintă vizat Personalul didactic  din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Necesitatea iniŃierii cadrelor didactice în domeniul instruirii-educării 

copiilor care manifestă tulburări comportamentale şi  de 
hiperactivitate cu deficit de atenŃie 

4. Durata 24 ore  
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a dezvolta competenŃe 
specifice activităŃii didactice cu elevii care 
prezintă ADHD; 
2. Capacitatea de a aplica metode de lucru 
specifice instruirii şi educării elevilor cu 
probleme comportamentale. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1:  Etiologia ADHD şi a tulburărilor  
                   comportamentale – 6 ore; 
Modulul 2:  Caracteristici ale hiperactivităŃii şi  
                   ale tulburărilor comportamentale  
                   – 6 ore;  
Modulul 3:  Metode de lucru adecvate copiilor  
                   ce manifestă tulburări  
                   comportamentale şi  
                   hiperactivitate cu deficit de  
                   atenŃie – 9 ore; 
Evaluare –  3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul   IV  2010 –   1 grupă / 25 cadre 
didactice 
Trimestrul     I  2011  –  1 grupă / 25 cadre 
didactice 

6. ModalităŃi de evaluare Prezentarea unui studiu de caz 
II. Resurse umane  Formatori locali (certificat de formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 2.10 lei 
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I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

TEHNICI DE LUCRU ÎN EDUCAłIA COPIILOR CU CES. MODALITĂłI DE 
ABORDARE 

2. Public- Ńintă vizat Personal didactic din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  ExistenŃa - în unităŃile şcolare ale judeŃului NeamŃ - a copiilor cu cerinŃe 

educative speciale care nu beneficiază de servicii specializate de sprijin 
conduce la necesitatea abordării individualizate. Pornind de la analiza de 
nevoi şi de la studii de specialitate care susŃin că aproape în fiecare clasă 
există elevi care pot avea nevoi speciale, propunem un curs prin intermediul 
căruia cadrele didactice se pot informa asupra abordării adecvate a elevilor 
cu CES.  

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a utiliza metode de lucru 

specifice elevilor cu  
CES; 
2. Capacitatea de a dezvolta competenŃe de 
adaptare curriculară la elevii cu CES; 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: EducaŃia integrată – analiză  
                  teroretică şi delimitări   
                  terminologice –3 ore 
Modulul 2: Personalitatea şi factorii care  
                 condiŃionează dezvoltarea copilului  
                 cu dizabilităŃi – 6 ore 
Modulul 3: Adaptarea curriculară şi planurile  
                 de intervenŃie personalizate– 6 ore 
Modulul 4: Metode de lucru utilizate în  
                 educaŃia copilului cu CES – 6 ore 
Evaluare – 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul programului Trimestrul  IV 2010 – 1 grupă/ 25 cadre 
didactice 
Trimestrul   I  2011 – 1 grupă/ 25  cadre 
didactice  

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Portofoliul profesorului privind planul de intrevenŃie personalizat 
Prezentarea în plen a unei secvenŃe din portofoliu 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat de formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

DISCIPLINARE POZITIVĂ 

2. Public- Ńintă vizat Personalul didactic din învăŃămantul  preuniversitar  
3. Justificare  Metodele de disciplinare sunt foarte schimbătoare în zilele noastre.  

Adaptarea din mers a cadrelor didactice şi părinŃilor la noile cerinŃe 
legislative privind educaŃia şi disciplinarea copiilor  a devenit o necesitate.  

4. Durata 24 ore 
5. Curriculum-ul 
programului  

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a aplica noi cunoştinŃe referitoare 
la dificultăŃile care apar în procesul de educare a 
copiilor; 
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2. Capacitatea de a identifica comportamente şi 
atitudini adaptative, din perspectiva disciplinării 
pozitive; 
3. Capacitatea de a gestiona practic  conflictele  care 
apar în relaŃia părinte – copil, profesor – elev, părinte 
– profesor; 
4. Capacitatea de a construi un sistem de 
recompense eficient, adaptat grupelor de vârstă; 
5. Capacitatea de a dezvolta o interacŃiune 
constructivă şi suportivă în relaŃia cu părinŃii şi elevii. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Disciplinare pozitivă. Tehnici de aplicare a  
                 recompenselor specifice vârstei – 4 ore              
Modulul 2: Impactul relaŃiilor dintre părinŃi şi/ sau  
                  profesori asupra dezvoltării copilului – 4  
                  ore                                                                                                  
Modulul 3: Comunicarea părinte-copil, profesor-elev,  
                  în funcŃie de caracteristicile vârstei  
                  copilului şi personalitatea adultului – 3 ore             
Modulul 4: Impactul mass-media asupra dezvoltării  
                  copilului - 3 ore                                     
Modulul 5: Gestionarea unor probleme care apar la  
                 copil: minciuna, agresivitatea,  
                 hiperactivitatea, sexualitatea, interesul  
                 scăzut pentru şcoală  – 6 ore                                                                                                                                            
Modulul 6:  Construirea stimei de sine a copilului şi  
                   importanŃa acesteia în dezvoltare – 2 ore   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Evaluare – 2 ore 

Calendarul 
programului 

Trimestrul   I  2011 –   1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul   II  2011 –   1 grupă / 25 cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea în plen a unui studiu de caz din portofoliul realizat 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat de formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ 
al activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 2.10 lei 
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E. EDUCAłIA PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE 
        

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

EDUCAłIE INTERCULTURALĂ 

2. Public- Ńintă vizat Personalul didactic din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Necesitatea dezvoltării activităŃilor pedagogice adecvate noilor educaŃii 
4. Durata 24 ore 

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a ameliorara competenŃele de 
comunicare în cadrul organizaŃiilor şcolare; 
2. Capacitatea de a eficientiza abilităŃile de 
prevenire şi negociere a conflictelor în spaŃiul 
educaŃional şi intercultural; 
3. Capacitatea de a dezvolta abilităŃile de motivare 
şi stimulare a elevilor pentru activităŃile de învăŃare 
subordonate pricipiului „unitate în diversitate” 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1:  Paradigma interculturală în  
                   educaŃie. Conceptul de educaŃie   
                  interculturală şi conceptele conexe.  
                  Principiile educaŃiei interculturale.  
                  Procesualitatea relaŃiilor  
                  interculturale: (enculturaŃie,  
                  aculturaŃie, şoc cultural, decentraŃie,  
                  mediere interculturală şi comunicare  
                   interculturală). Dinamica relaŃiei  
                   identitate culturală – alteritate  
                   culturală.  
                   Stereotipuri, prejudecăŃi, dicriminare  
                   –  7ore; 
Modulul 2 : Şcoala interculturală - 7 ore; 

a) Obiective şi conŃinuturi ale  
                    educaŃiei interculturale 
                    b) Metodologii, mijloace şi forme de  
                    realizarea a educaŃiei interculturale 
                    c) Forme de evaluare a competenŃelor  
                    interculturale; 
Modulul 3 : EducaŃia interculturală – modalitate de                                                           
                  prevenire sau atenuare a conflictelor.  
 
  Metode de dezvoltare a programelor 
interculturale. ÎnvăŃământul românesc în 
perspectiva educaŃiei interculturale – 7 ore. 
 
Evaluare – 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV  2010 – 1  grupă / 25 cadre didactice  
Trimestrul    I  2011  – 1 grupă / 25 cadre didactice  

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Eseu despre interculturalitate. 
Prezentarea în plen a mapei de educaŃie interculturală. 
Chestionar: profilul conştientizării diversităŃii. 
Diseminarea experienŃei didactice prin postarea pe site-ul C.C.D. a 
portofoliilor realizate ca modele de bună practică. 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat de formator) 
 

III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 
 
 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 
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Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 2.10 lei 
 
 
 
 
 

 

 

 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

ACCES LA EDUCAłIE PENTRU GRUPURILE DEZAVANTAJATE 

2. Public- Ńintă vizat Personal didactic din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Cursul trebuie să contribuie la crearea unui mediu incluziv în şcoli, astfel 

încât toŃi copii să fie educaŃi împreună, indiferent de originea etnică, 
deficienŃe fizice sau mentale, originea culturală sau socio-economică sau 
limba maternă. Cursul permite abordarea educaŃiei incluzive de către cadrele 
didactice în şcoală prin promovarea valorilor şi practicilor acestui tip de 
educaŃie, prin ameliorarea ofertei şcolare, îmbunătăŃirea mediului 
educaŃional, combaterea atitudinilor discriminatorii şi oferirea de şanse egale 
în educaŃie pentru toŃi copii din cadrul unei comunităŃi. Programul vine în 
sprijinul programului de reformă în vederea integrării educaŃionale a copiilor 
cu CES şi a celor proveniŃi din grupuri dezavantajate, promovarea unui 
sistem de valori care atribuie acestor copii rolul de cetăŃean cu drepturi egale. 
Cursul contribuie la promovarea educării împreună a elevilor cu CES şi a 
celor fără deficienŃe în şcolile de masă prin transformarea acestora în şcoli 
integratoare, incluzive. 

4. Durata 24 ore  
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a aborda  educaŃia incluziva ca o 
alternativă educaŃională  complementară, bazata pe 
principiile includerii, integrării şi participării active a 
copiilor cu CES la propria lor formare;  
2. Capacitatea de a forma conduite responsabile 
pentru susŃinerea copiilor cu CES şi celor proveniŃi din 
grupuri vulnerabile în scopul evitării, izolării sociale şi 
eşecurilor şcolare ale acestora;  
3. Capacitatea de a forma competenŃe pentru  
abordarea  individualizată a fiecărui copil, pentru 
adaptarea la ritmul personal de învăŃătură şi la 
tipologia personalităŃii;  
4. Capacitatea de a forma competenŃe necesare 
proiectării, conducerii şi optimizării procesului de 
învăŃământ din perspectiva prerogativelor şcolii 
incluzive; 
5. Capacitatea de a forma deprinderi în scopul 
promovării principiilor „Unitate în diversitate" şi al 
„EgalităŃii şanselor educaŃionale" şi mai ales al 
educaŃiei integrate şi al şcolii incluzive. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Principiile şi valorile pe care le promovează  
                 educaŃia incluzivă prin  – 3 ore;  
Modulul 2: "Segregare şcolară" - "Incluziune şcolară" –  
                  4 ore ;  
Modulul 3: Sprijin pentru copii cu dificultăŃi de învăŃare  
                 – 3 ore;  
Modulul 4: Promovarea practicilor incluzive la nivelul  
                 clasei – 4 ore; 
Modulul 5: Planificarea în contextul ameliorării şcolare  
                 – 3 ore;  
Modulul 6: Management educaŃional la nivelul şcolii  
                  incluzive – 4ore;  
Evaluare – 3 ore 
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Calendarul 
programului 

Trimestrul IV 2010 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul  II 2011 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Chestionar, Portofoliu 

II. Resurse umane  formatori implicati (nivelul de pregătire) Găină Judit, formator 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 
 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 
 
 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 
 
 
 

 
F. INFORMATIZARE  
     

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

EURODIDAWEB – „UTILIZAREA INTERNETULUI ŞI A 
INSTRUMENTELOR MULTIMEDIA ÎN PRACTICA PEDAGOGICĂ” 

2. Public- Ńintă vizat Personalul didactic din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Dimensiunea europeană în educaŃie se asigură prin dezvoltarea 

profesională a personalului, prin încurajarea cooperării transnaŃionale 
dintre şcoli, prin favorizarea studierii limbilor comunitare, promovarea 
cunoaşterii diferitelor culturi. 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a utiliza tehnologiile web şi 
internetul în activitatea şcolară, necesare unui 
învăŃământ de calitate, în vederea încadrării 
acestuia în cel european. 
2. Capacitatea de utilizare a tehnologiilor IT 
multimedia (web, comunicare), pentru crearea 
documentelor web. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1:  Programul Eurodidaweb- consideraŃii  
                   introductive – 2 ore 
Modulul 2:  ComparaŃie între diverse platforme – 4  
                   ore 
Modulul 3: Introducere în Plone - 5 ore 
Modulul 4: Instalare şi utilizare Plone - operaŃii de  
                 bază – 4 ore 
Modulul 5: Lucrul practic cu Plone şi posibilităŃi de  
                 utilizare în şcoli - 6 ore 
Evaluare – 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV 2010 – 1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul   I  2011  –1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  II 2011  – 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Crearea unei pagini web pe site-ul Europaclub  

II. Resurse umane  Formatori acreditaŃi în program (certificat formator). 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 2.10 lei 
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G. EDUCAłIA CIVICĂ  
       

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

DREPTURILE COPILULUI/ DREPTURILE OMULUI 

2. Public- Ńintă 
vizat 

Personal didactic din învăŃământul preuniversitar. Alte categorii de adulŃi. 

3. Justificare  Drepturile omului ne permit să dezvoltăm şi să folosim din plin calităŃile 
noastre umane, inteligenŃa, talentele, conştiinŃa noastră şi să răspundem 
nevoilor noastre spirituale şi de altă natură. EducaŃia pentru drepturile omului 
constituie în viziunea multor oameni de ştiinŃă, pedagogi, sociologi, psihologi, 
oameni ai şcolii, al patrulea element de bază în învăŃământ după: citit, scris şi 
socotit. EducaŃia pentru drepturile omului poate preveni violarea drepturilor 
omului oferind indivizilor cunoştinŃele pentru a se apăra şi în acelaşi timp 
dezvoltând responsabilităŃile ce-i revin. Ea pune bazele respectului pentru 
libertate, pace şi justiŃie favorizând crearea unei atmosfere de înŃelegere, 
toleranŃă şi veritabilă egalitate în demnitate şi în faŃa legilor. EducaŃia pentru 
drepturile omului are misiunea de a pregăti cetăŃeanul activ, participant la 
acŃiunea democratică şi ataşat valorilor şi principiilor democratice. Cursul are 
rolul de a mobiliza şi responsabiliza cadrele didactice în vederea valorizării 
copilului în societate şi a promovării protecŃiei şi respectării drepturilor 
copilului. 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1.Capacitatea  de a combate  forme ale  discriminarii 
dezvoltate  în şcoală şi societate.                                                         
2. Capacitatea de a  recunoaste  şi  înfrânge propriile 
prejudecăŃi;                                  
3. Capacitatea de a aplica   principalele declaraŃii şi 
convenŃii internaŃionale care se ocupă cu apărarea şi 
promovarea drepturilor omului;                                                         
4. Capacitatea de a identifica si utiliza mecanismele de 
protecŃie ale  drepturilor la nivel naŃional şi internaŃional;                                              
5. Capacitatea de a deveni un agent multiplicator în 
colectivul din care face parte.  

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modului 1: ConvenŃia NaŃiunilor Unite cu privire la  
                 drepturile copilului – 5 ore;    
Modulul 2: Drepturile fundamentale ale copilului;  
                 LegislaŃia în vigoare privind drepturile  
                 copilului – 5 ore;                                                                                           
Modulul 3: Copilul şi statul; Copilul-cetăŃean a Europei  
                  unite – 5 ore;                                    
Modulul 4: Proiectarea disciplinei opŃionale- 3 ore;                                                                   
Modulul 5: Codul deontologic al cadrelor didactice care  
                 predau educaŃia civică-2 ore; 
Evaluare - 4 ore; 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul    IV      2010  –   1 grupă / 25 
Trimestrul     I, II    2011  –   2 grupe / 50 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Chestionar, portofoliu individual sau de grup, postere 

II. Resurse umane  Formatori locali 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3 x 25 

Costul 
Programului/ al 

3 x 1250 lei 
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activităŃii 
Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

EDUCAłIA PENTRU VALORI NAłIONALE, EUROPENE ŞI 
UNIVERSALE 

2. Public - Ńintă vizat Personal  didactic din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Necesitatea formării copiilor, tinerilor şi adulŃilor  pentru a deveni cetăŃeni 

activi şi responsabili. Prin EducaŃia pentru valori nationale, europene şi 
universale se urmăreşte promovarea unei culturi a democraŃiei şi a 
drepturilor omului. 

4. Durata 24 ore  
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a defini concepte cheie – libertate, 
justiŃie, egalitate, demnitate umană, non–
discriminare, democraŃie, cetăŃenie, drepturi şi 
responsabilităŃi, interdependenŃă şi solidaritate, stat 
de drept; 
2. Capacitatea de a utiliza instrumentele naŃionale şi 
internaŃionale de protecŃie a drepturilor omului; 
3. Capacitatea de a constientiza rolul drepturilor şi 
îndatoririlor omului în viaŃa cotidiană.  

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Conceptul de cetăŃenie – 6 ore; 
Modulul 2: Perspective istorice ale cetăŃeniei – 6  
                 ore; 
Modulul 3: Obiectivele şi conŃinutul EducaŃiei pentru  
                 valori naŃionale, europene şi universale.  
                 Drepturi şi îndatoriri – 9 ore; 
Evaluare  – 3 ore. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul I 2011 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II 2011 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea în plen a portofoliului 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat de formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 2.10 lei 
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H. CDI  
        

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea programului EDUCAłIE PENTRU INFORMAłIE ÎN MEDII RURALE 

DEFAVORIZATE.  
PROMOVAREA INOVAłIEI PEDAGOGICE 

2. Public - Ńintă vizat Personal de conducere, îndrumare şi control 
Personal  didactic din învăŃământul preuniversitar şi responsabili 
de CDI 

3. Justificare  Necesitatea dezvoltării activităŃilor pedagogice specifice centrelor 
de documentare şi informare 

4. Durata 24 ore de formare  
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a dovedi noi abilităŃi de 
formare şi informare, de iniŃiere în 
cercetarea documentară; 
2. Capacitatea de a utiliza unele activităŃi 
de animaŃie ştiinŃifică, pedagogică şi 
culturală; 
3. Capacitatea de a ameliora practicile 
pedagogice exploatând în mod benefic 
resursele oferite de CDI; 
4. Capacitatea de a schimba mentalităŃi, 
deschiderea şcolii către un  învăŃământ 
modern; 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Proiectul CDI. Sensibilizare şi  
                 informare. Parteneriate –  4  
                 ore; 
Modulul 2: Metodologia elaborării  
                 proiectului de dezvoltare  
                 instituŃională (PDI) – 3 ore; 
Modulul 3: Planificarea şi realizarea  
                 activităŃilor în CDI – 9 ore; 
Modulul 4: Amenajarea şi funcŃionarea  
                 unui CDI în funcŃie de  
                 rolul său pedagogic şi cultural –  
                 5 ore; 
 
Evaluare - 3 ore 

5. Curriculum-ul programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV 2010 – o grupă / 25 de cadre 
didactice 
Trimestrul II 2011  – o grupă / 25 de cadre 
didactice 

6. ModalităŃi de evaluare Portofoliu- prezentarea unei teme 
II. Resurse umane  Formator local (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi planificaŃi  2 x 25 
Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei ore de 
formare pentru fiecare 
participant 

 2.10 lei 
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I. ALTE PROGRAME         
EDUCAłIA PENTRU SĂNĂTATE       

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

RELAłII INTERUMANE ŞI EDUCAłIA SEXUALĂ A ELEVILOR 

2. Public - Ńintă vizat Personalul didactic din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Necesitatea optimizării relaŃiei părinte – copil şi întărirea relaŃiei şcoală – 

părinte 
4. Durata 24 ore 

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a ameliora interacŃiunea 
constructivă şi suportivă în relaŃia cu părinŃii;                                  
2. Capacitatea de a gestiona practic  conflictele care 
apar în relaŃia părinte-copil  

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1:  Identificarea miturilor despre sexualitate,  
                   expresiilor sexuale, reproducerea şi  
                  abuzul sexual - 3 ore; 
Modulul 2:  Dezvoltarea sexuală a copiilor – etape şi  
                  caracteristici  – 3 ore 
Modulul 3:  Realizarea unei atitudini de toleranŃă şi  
                  deschidere faŃă de sexualitatea elevilor –  
                  2 ore 
Modulul 4:  ÎmbunătăŃirea comunicării şi abilităŃii de  
                   luare a deciziilor legate de sexualitate – 2  
                   ore 
Modulul 5:  Consolidarea stimei de sine şi clarificarea  
                  valorilor – 2 ore 
Modulul 6:  Prevenirea sarcinilor nedorite, bolilor cu  
                   transmitere sexuală şi violenŃei sexuale –  
                   2 ore 
Modulul 7:  Exemple de exerciŃii de educaŃie sexuală  
                  pentru elevi  – 4 ore; 
Modulul 8:   Ateliere de artă pentru învăŃarea  
                   abilităŃilor de relaŃionare – 4 ore; 
Evaluare – 2 ore.  

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul   I   2011 –   1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul   II  2011 –   1 grupă / 25 cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea în plen a unui studiu de caz din portofoliul realizat 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat de formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ 
al activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 2.10 lei 

 
 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

EDUCAłIA PENTRU SĂNĂTATE ÎN ŞCOALĂ 

2. Public - Ńintă 
vizat 

Personal de conducere, îndrumare şi control 
Personal didactic şi didactic auxiliar  din învăŃământul preuniversitar  

3. Justificare  EducaŃia pentru sănătate trebuie să fie o preocupare permanentă a medicilor, 
a cadrelor didactice, a psihologilor, a sociologilor, a familiei, cei care printr-o 
colaborare eficientă contribuie la asigurarea sănătăŃii fizice şi mentale, la 
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dezvoltarea armonioasă a copiilor şi adolescenŃilor, în condiŃiile unor solicitări 
din ce în ce mai exigente ale vieŃii moderne, care ridică probleme dificile în 
ceea ce priveşte adaptabilitatea acestora. 

4. Durata 24 ore de formare  
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a conştientiza importanŃa educatiei 
pentru sănătate                                                                                                                                                                                                 
2. Capacitatea de a dezvolta abilităŃi de observare a 
problemelor la elevii din clasă 
3. Capacitatea de a atrage atenŃia asupra problemelor 
caracteristice vârstei adolescente 
4. Capacitatea de a sensibiliza  faŃă de aceste probleme 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Problemele pubertăŃii – 5 ore; 
Modulul 2: AlimentaŃia sănătoasă – 5 ore; 
Modulul 3: Toxicomania: alcoolul, nicotina, droguri – 6  
                 ore; 
Modulul 4: Problemele educaŃiei sexuale – 5 ore; 
Evaluare – 3 ore. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV 2010 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul  II  2011 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Chestionare, fişe de evaluare 

II. Resurse umane  Formator local (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

PROGRAM DE INSTRUIRE PRIVIND ÎNSUŞIREA 
NOłIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENĂ 

2. Public- Ńintă vizat personal nedidactic din sistemul de învăŃământ şi adulŃi din 
afara sistemului; 

3. Justificare  Ordinul Ministrului SănătăŃii şi al Ministrului EducaŃiei, Cercetării şi 
Tineretului nr. 1255 / 31.05.2003 

4. Durata 40 ore; 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a dovedi informaŃii, 
cunoştinŃe, noŃiuni fundamentale de igienă; 
2.Capacitatea de a-şi ameliora 
competenŃele specifice unui comportament 
responsabil faŃă de mediul 
şcolar/profesional; 

5. Curriculum-ul 
programului  

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Servicii de producŃie,  
                 depozitare, transport şi  
                 comercializare a alimentelor,  
                 inclusiv alimentaŃie publică şi a  
                 colectivităŃilor – 6 ore  
Modulul 2: Servicii de curăŃenie în unităŃi de  
                  asistenŃă medicală, colectivităŃi  
                  de copii şi tineri, unităŃi de  
                  cazare (hoteluri, moteluri,  
                  cabane etc.) – 6 ore ; 
Modulul 3: ProducŃia apei de băut,  
                 distribuŃia apei de băut prin  
                 reŃele şi îmbuteliată – 8 ore; 



 40 

Modulul 4: Servicii de îngrijire corporală  
                 (cosmetică, frizerie, coafură,  
               manichiură, pedichiură, masaj,  
               etc.) – 8 ore; 
Modulul 5: Servicii de tip dezinfecŃie,  
                 dezinsecŃie, deratizare – 8 ore ; 
Evaluare – 4 ore 

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV 2010 – 1  grupă / 25 cadre 
nedidactice/adulŃi din afara sistemului de 
învăŃământ 
Trimestrul  II 2011 —  1 grupă / 25 cadre 
nedidactice/ adulŃi din afara sistemului de 
învăŃământ 

6. ModalităŃi de evaluare Probă scrisă 

II. Resurse umane  Formatori naŃionali/ locali 

III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

1 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

18750 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

15.6 lei 

 
EDUCAłIA ADULłILOR 
         
 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea programului CONSILIEREA PĂRINłILOR 
2. Public - Ńintă vizat Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Necesitatea pregătirii teoretice si abilitarea cadrelor didactice din 

învăŃământul preuniversitar să consilieze părinŃii în unităŃi şcolare  
4. Durata 24 ore 

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a  organiza cursuri cu 
părinŃii pentru a elimina anumite disfuncŃii în 
educaŃia copilului si stabilirea unor relaŃii 
pozitive 
2. Capacitatea de a dezvolta  atitudini 
stimulative şi suportive în rândul cadrelor 
didactice, asistenŃi sociali, etc. 
3. Capacitatea de a consilia şi relaŃiona cu 
familia, îndeosebi cu familii în situaŃii de criză 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Cunoaşterea şi acceptarea  
                  propriului copil – 6 ore 
Modulul 2: Abordarea pozitivă a trăsăturilor  
                  personalităŃii copilului- 4 ore 
Modulul 3: Procesul de educaŃie al copilului  
                 (Acordarea atenŃiei; Aprecierea;  
                  Stabilirea limitelor; A spune NU                  
                  şi a interzice; Ignorarea; Izolarea;  
                  Pedepsirea) – 11 ore 
Evaluare – 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV 2010 – 1  grupă / 25 cadre 
didactice  
Trimestrul   II  2011 – 1 grupă / 25 cadre 
didactice  

6. ModalităŃi de evaluare Prezentarea în plen a unui studiu de caz                                                                    
II. Resurse umane  Formatori  acreditaŃi în program(certificat formator) 
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III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 2.10 lei 

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

CURS DE FORMATOR ( în curs de autorizare CNFPA) 

2. Public - Ńintă vizat Persoane interesate să dobândească calitatea de formator, precum şi 
tehnicile de pedagogie.  

3. Justificare  Cursul se adresează atât persoanelor care şi-au dobândit 
competenŃele de formator pe căi informale şi doresc să Ńi le certifice 
oficial cât şi persoanelor care doresc să devina formator. 

4. Durata 80  ore de formare  
CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a pregăti formarea;  

2. Capacitatea de a realiza activitatea de 
formare; 
3. Capacitatea de a evalua participanŃii la 
formare; 
4. Capacitatea de a aplica metodele şi 
tehnicile speciale de formare; 
5. Capacitatea de a identifica nevoia de 
formare şi de a promova programele de 
formare; 
6. Capacitatea de a proiecta programele 
de formare; 
7. Capacitatea de a organiza programele şi 
strategiile de formare; 
8. Capacitatea de a evalua, revizui şi 
asigura calitatea programelor şi a stagiilor 
de formare. 

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1: Pregătirea formării – 12 ore; 
Modulul 2: Realizarea activităŃii de formare  
                  -12 ore; 
Modulul 3: Evaluarea participanŃilor la  
                  formare - 12 ore;  
Modulul 4: Aplicarea metodelor şi tehnicilor  
                  speciale de formare - 12 ore;  
Modulul 5: Marketing-ul formării - 8 ore;  
Modulul 6: Proiectarea programelor de  
                 formare - 12 ore;  
Modulul 7: Organizarea programelor şi a  
                  stagiilor de formare - 6 ore;  
Modulul 8: Evaluarea, revizuirea şi  
                  asigurarea calităŃii programelor  
                  şi a stagiilor de formare - 6 ore. 
Evaluare - orele sunt incluse în modulele 
de formare. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV 2010 – o grupă / 25 de cadre 
didactice 
Trimestrul  II  2011– o grupă / 25 de cadre 
didactice 

6. ModalităŃi de evaluare Realizarea unei prezentări individuale 
II. Resurse umane  Formator local (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 2 x 15 
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planificaŃi   
Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 4500 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

 3,75 lei 

 
EDUCAłIE ANTREPRENORIALĂ       
  
 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎPT PENTRU APLICAREA 
METODEI MODERNE INTERACTIVE DE ÎNVĂłARE – FIRMA DE 
EXERCIłIU 

2. Public - Ńintă vizat Profesori ingineri, profesori economisti 
3. Justificare  Cursul îşi propune dezvoltarea spiritului antreprenorial, formarea 

competenŃelor profesionale necesare implementării metodei interactive de 
învăŃare –firma de exerciŃiu,  eficientizarea procesului de învăŃământ prin 
utilizarea unor metode atractive de                 predare-învăŃare. 

4. Durata 24  ore de formare  
CompetenŃe vizate  1. Capacitatea de a  elabora documentaŃia 

necesară înfiinŃării unei firme de exerciŃiu 
 2. Capacitatea de a organiza activitatea pe 
departamente 
 3. Capacitatea de a iniŃia şi a efectua 
tranzacŃii 
 4. Capacitatea de a elabora  planul de 
afaceri al unei firme 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Organizarea procesuală şi  
                  structurală a firmei de           
                  exerciŃiu – 3 ore;  
Modulul 2: Derularea tranzacŃiilor cu alte  
                  firme de exerciŃiu  – 3 ore;  
Modulul 3: EvidenŃa operativă a operaŃiilor  
                 derulate – 3 ore;  
Modulul 4: Participarea la evenimente –  
                 expoziŃii, târguri – 3 ore;  
Modulul 5: Planul de afaceri – 3 ore;  
Modulul 6: Marca de calitate – 3 ore;  
Modulul 7:  Încheierea activităŃii în FE – 3  
                  ore;  
 
Evaluare – 3 ore. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV  2010  – o grupă / 25 de cadre 
didactice 
Trimestrul   II  2011 – o grupă / 25 de cadre 
didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Chestionare, teste, activităŃi practice, portofoliu 

II. Resurse umane  Formator local (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ 
al activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

 2.10 lei 
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PROGRAME PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR/ 
ADULłI DIN AFARA SISTEMULUI     
 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

CURS DE LIMBA ENGLEZA (INIłIERE, NIVEL MEDIU, NIVEL AVANSAT) 

2. Public- Ńintă 
vizat 

Personal didactic şi nedidactic/adulŃi din afara sistemului de învăŃământ care 
solicită parcurgerea programului 

3. Justificare  Formarea şi dezvoltarea abilităŃilor necesare comunicării într-o limbă străină şi 
succesului profesional 

4. Durata 40 ore 

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a utiliza şi  dezvolta competenŃe 
lingvistice în limba engleză;                                                                                                              
2. Capacitatea de exprimare orală;                                                            
3. Capacitatea de exprimare în scris;                                                                   
4. Capacitatea de înŃelegere a unui text scris;                                                           
5. Capacitatea de înŃelegere a unui mesaj oral în limba 
engleză 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Vocabular – 5 ore; 
Modulul 2: Citit-scris – 5 ore; 
Modulul 3: ConversaŃie - 16 ore; 
Modulul 4: Gramatică -10 ore; 
Evaluare – 4 ore. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

trimestrul IV   2010  – o grupă/ 25 persoane,                                                   
trimestrul I, II  2011  – o grupă/ 25 persoane 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Evaluare formativa pentru capacitatea de exprimare orală; probă practică 
scrisa prin care se urmăreşte rezolvarea individuală a unor teme aferente 
fiecărui modul 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   2 x 25 

Costul Programului/ 
al activităŃii 2 x 2100 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

CURS DE LIMBA FRANCEZĂ (INIłIERE, NIVEL MEDIU, NIVEL AVANSAT) 

2. Public- Ńintă 
vizat 

Personal didactic şi nedidactic / adulŃi din afara sistemului de învăŃământ care 
solicită parcurgerea programului 

3. Justificare  Formarea şi dezvoltarea abilităŃilor necesare de comunicarii într-o limbă 
străină şi succesului profesional 

4. Durata 40 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a utiliza si  dezvolta competenŃe 
lingvistice în limba franceză;                                                                                                         
2. Capacitatea de exprimare orală;                                                                        
3. Capacitatea de exprimare în scris;                                                                          
4. Capacitatea de înŃelegere a unui text scris;                                                       
5. Capacitatea de înŃelegere a unui mesaj oral.  

5. Curriculum-ul 
programului  

Planificarea 
modulelor 

Modulul 1: Vocabular – 5 ore; 
Modulul 2: Citit-scris – 5 ore; 
Modulul 3: ConversaŃie – 16 ore; 
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tematice Modulul 4 : Gramatică – 10 ore; 
Evaluare –  4 ore. 

Calendarul 
programului 

o grupă/ 25 persoane trimestrul I, II 2011 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Evaluare formativă pentru capacitatea de exprimarea orală, probă practică 
scrisă prin care se urmăreşte rezolvarea individuală a unor teme aferente 
fiecărui modul 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2100 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare participant 

2.10 lei 

 
 

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

CURS DE LIMBA GERMANĂ (INIłIERE, NIVEL MEDIU, NIVEL AVANSAT) 

2. Public- Ńintă vizat Personal didactic şi nedidactic/adulŃi din afara sistemului de învăŃământ care 
solicită parcurgerea programului 

3. Justificare  Formarea şi dezvoltarea abilităŃilor necesare de comunicarii într-o limbă 
străină şi succesului profesional 

4. Durata 40 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a utiliza şi  dezvolta competenŃe 
lingvistice în limba germană;                                                                                                         
2. Capacitatea de exprimare orală;                                                                         
3. Capacitatea de exprimare în scris;                                                                       
4. Capacitatea de înŃelegere a unui text scris;                                                      
5. Capacitatea de înŃelegere a unui mesaj oral în limba 
germană. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Vocabular – 5 ore; 
Modulul 2: Citit-scris – 5 ore; 
Modulul 3: ConversaŃie – 16 ore; 
Modulul 4 : Gramatică –10 ore; 
Evaluare –  4 ore. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

trimestrul IV 2010  – o grupă / 25 persoane,                                                                 
trimestrul I,II 2011 –  o grupă / 25 persoane 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Evaluare formativă pentru capacitatea de exprimarea orală; probă practică 
scrisă prin care se urmăreşte rezolvarea individuală a unor teme aferente 
fiecărui modul 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 2100 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 
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I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

CURS DE LIMBA ITALIANĂ (INIłIERE, NIVEL MEDIU, NIVEL AVANSAT) 

2. Public- Ńintă vizat Personal didactic şi nedidactic/adulŃi din afara sistemului de învăŃământ care 
solicită parcurgerea programului 

3. Justificare  Formarea şi dezvoltarea abilităŃilor necesare   de comunicarii într-o limbă 
străină şi succesului profesional 

4. Durata 40 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a utiliza şi  dezvolta competenŃe 
lingvistice în limba limba italiană;                                                                                                     
2. capacitatea de exprimare orală;                                                                    
3. capacitatea de exprimare în scris;                                                              
4. capacitatea de înŃelegere a unui text scris;                                                        
5. capacitatea de înŃelegere a unui mesaj oral în limba 
italiană 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Vocabular – 5 ore; 
Modulul 2: Citit-scris – 5 ore; 
Modulul 3: ConversaŃie – 16 ore; 
Modulul 4 : Gramatică -10 ore; 
Evaluare –  4 ore. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

trimestrul IV 2010 - o grupă / 25 persoane,                                                           
trimestrul I,II 2011 - o grupă / 25 persoane 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Evaluare formativa pentru capacitatea de exprimarea orala; probă practică 
scrisa prin care se urmăreşte rezolvarea individuală a unor teme aferente 
fiecărui modul 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 2100 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

CURS DE LIMBA SPANIOLĂ (INIłIERE, NIVEL MEDIU, NIVEL AVANSAT) 

2. Public- Ńintă vizat Personal didactic şi nedidactic/adulŃi din afara sistemului de învăŃământ care 
solicită parcurgerea programului 

3. Justificare  Formarea şi dezvoltarea abilităŃilor necesare de comunicarii într-o limbă 
străină şi succesului profesional 

4. Durata 40 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a utiliza şi dezvolta competenŃe 
lingvistice în limba spaniolă;                                                                                                     
2. Capacitatea de exprimare orală;                                                              
3. Capacitatea de exprimare în scris;                                                             
4. Capacitatea de înŃelegere a unui text scris;                                                  
5. Capacitatea de înŃelegere a unui mesaj oral în limba 
spaniolă 

5. Curriculum-ul 
programului  

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Vocabular – 5 ore; 
Modulul 2: Citit-scris – 5 ore; 
Modulul 3: ConversaŃie – 16 ore; 
Modulul 4: Gramatică – 10 ore; 
Evaluare –  4 ore. 
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Calendarul 
programului 

trimestrul  I 2011 - o grupă / 25 persoane,                                                             
trimestrul II 2011 - o grupă / 25 persoane 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Evaluare formativa pentru capacitatea de exprimarea orală, probă practică 
scrisă prin care se urmăreşte rezolvarea individuală a unor teme aferente 
fiecărui modul 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 2100 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

INFORMATIZAREA  BIBLIOTECILOR ŞCOLARE  

2. Public- Ńintă vizat Bibliotecari şcolari 
3. Justificare  Informatizarea bibliotecilor reprezintă o necesitate în era comunicării. 

Gestionarea bibliotecii şcolare şi punerea la dispoziŃia utilizatorului a 
instrumentelor de informare (cataloagele de bibliotecă) în sistem informatizat 
presupune descoperirea informaŃiei solicitate în mod rapid. Este pus în 
valoare tot fondul documentar prin posibilitatea interogării cu ajutorul 
cuvintelor cheie a cataloagelor alfabetic, sistematic sau tematic. 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a prelucra documentele şi de 

a  utiliza cataloagele bibliotecii în sistem 
informatizat; 
2. Capacitatea de a pune la dispoziŃia 
utilizatorilor orice document din colecŃia 
bibliotecii în cel mai scurt timp. 

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1: Sisteme de clasificare – 8 ore; 
Modulul 2: Limbaje de indexare – 8 ore; 
Modulul 3: Utilizarea softului pentru biblioteci – 5  
                 ore; 
Evaluare – 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul   I  2011 – 2  grupe / 50 bibliotecari 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea în plen a prelucrării unui document şi regăsirea sa. 

II. Resurse umane  Formatori locali şi naŃionali (certificat formator). 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ 
al activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 
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I. Criterii curriculare 
1. Denumirea programului CURS DE SECRETARIAT 
2. Public- Ńintă vizat Personalul auxiliar din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  Necesitatea însuşirii unor informaŃii si tehnici complexe de 

utilitate în profesia de secretar(ă) 
4. Durata 24 ore 

CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a utiliza tehnici de 
secretariat, de a organiza 
corespondenŃa; 
2. Capacitatea de a realiza 
contabilitatea primară; 
3. Capacitatea de a stabili şi menŃine 
relaŃiile de lucru;                                                                                                                                                                                                                                                                   
4. Capacitatea de a comunica eficient 
cu alte persoane. 

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1: Tehnici de secretariat.  
                 CorespondenŃă – 5 ore 
Modulul 2: NoŃiuni de contabilitate  
                 primară – 5 ore 
Modulul 3: Dactilografie pe computer.  
                 Utilizare PC – utilizarea  
                 Internetului (serviciile  
                 WWW şi e-mail, utilizând  
                 aplicaŃiile Microsoft Internet  
                 Explorer şi Microsoft  
                 Outlook Express)             –  
                 4 ore 
Modulul 4: RelaŃia cu publicul.  
                 Comunicarea. Planificarea  
                 timpului – 7 ore 
Evaluare – 3 ore 

5. Curriculum-ul programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul   I  2011 –   2  grupe /25  

6. ModalităŃi de evaluare Evaluare de parcurs. Portofoliu 
II. Resurse umane  Formatori acreditaŃi în program(certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi planificaŃi   2 x 25 
Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei ore de 
formare pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
 
 
 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea programului  CURS DE CONTABILITATE BUGETARĂ                                                                                                
2. Public - Ńintă vizat Personal  din  sistemul de învăŃământ şi din afara sistemului care 

desfăşoară activităŃi financiar contabile bugetare  
3. Justificare  Necesitatea dobândirii de competente cognitive şi practice din 

domeniul contabilităŃii bugetare. 
4. Durata 24 ore  
5. Curriculum-ul 
programului  

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a aplica corect legislaŃia 
economico - financiară bugetară, în unităŃile 
din învăŃământul preuniversitar; 
2. Capacitatea de a organiza riguros  
evidenŃa activităŃii financiar contabile în 
propriile şcoli; 
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3. Capacitatea de a asigura calitatea 
documentelor întocmite conform legislaŃiei în 
vigoare. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: NoŃiuni privind finanŃarea unităŃilor  
                  din învăŃământul                                 
                   preuniversitar de stat – 4 ore 
Modulul 2: Întocmirea bugetelor de venituri şi  
                  cheltuieli, alocarea, utilizarea şi  
                  raportarea fondurilor bugetului  
                  de stat (examene naŃionale,  
                  deplasări, achiziŃii, dotări) - 4 ore 
Modulul 3: Reglementări privind întocmirea  
                  situaŃiilor financiare trimestriale şi  
                  anuale, închiderea execuŃiei  
                  bugetare în unităŃile şcolare  – 4  
                  ore 
Modulul 4: Reglementări în viziunea noii  
                  contabilităŃi publice (OMFP  
                  1917/2005; 556/2006 ;1649/2006   
                  privind: 
                 – angajarea, lichidarea,  
                  ordonanŃarea şi plata cheltuielilor  
                   instituŃiilor publice conform  
                   OMFP nr. 1792 / 2002;  
                 – controlul financiar preventiv –  
                    atribuŃii şi răspunderi; 
                 – patrimoniul instituŃiilor publice –  
                    OMFP 428/2007; 
                 – fondurile externe  
                    nerambursabile;  
                 – probleme specifice salarizării  
                    unităŃilor şcolare;  
                 – utilizarea registrelor de  
                    contabilitate obligatorii  
                     - 8 ore 
Evaluare  – 4 ore              

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV 2010 – o grupă / 25 de cadre 
didactice 
Trimestrul  II 2011 – o grupă / 25 de cadre 
didactice 

6. ModalităŃi de evaluare Portofoliu- prezentarea unei teme 
II. Resurse umane  Formator local (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250  lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

2.10  lei 

 
 
 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU LABORANłI 

2. Public- Ńintă vizat Personalul auxiliar din şcoli responsabil cu lucrările practice de laborator 
3. Justificare  Activitatea de laborator creată la nivelul unităŃilor şcolare este atribuită 

laborantului. 
Laborantul este un auxiliar direct şi indispensabil al procesului de învăŃământ, 
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prin pregătirea şi răspunderea majoră a desfăşurării lucrărilor de laborator în 
cele mai bune condiŃii. ÎntreŃine şi inventariază materialul didactic şi de care 
răspunde în permanenŃă. Difuzează informaŃiile de uz intern şi extern cu 
privire la modul de desfăşurare a procesului de învăŃământ, în ceea ce 
priveşte partea practică şi legislaŃia  cu normele de SSM şi Starea de 
UrgenŃă. 

4. Durata 30 ore  
CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a realiza documentele de 

planificare şi organizare a activităŃilor de laborator şi 
a compartimentelor de specialitate;  
2. Capacitatea de a ameliora rezultatele obtinute de 
elevi in procesul instructiv - educativ, prin  
activităŃile desfăurate în laborator; 

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1: Reguli de bază şi reguli de grup, într–un  
                  seminar interactiv– 4 ore  
Modulul 2: Propuneri de efectuare a planificărilor  
                  semestriale a lucrărilor practice la fizică,  
                 chimie, biologie, după programa şcolară  
                 – 4 ore 
Modulul 3: Managementul securităŃii şi sănătăŃii în  
                muncă – 4 ore; 
Modulul 5:  Laborantul – verigă importantă dintre  
                 elev şi profesor– 4 ore;                         
Modulul 6:  Utilizarea calculatorului în lecŃiile de   
                  biologie, chimie şi fizică, partea practică  
                  – 4 ore;   
Modulul 8:  Organizarea activităŃilor experimentale  
                  responsabilităŃi, proiectare, realizare – 7  
                  ore;  
Evaluare  – 3 ore.                                        

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  I  2011  –  1 grupă / 25 persoane 
Trimestrul  II 2011  –  1 grupă / 25 persoane  

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Chestionar 

II. Resurse umane  Formatori abilitaŃi de MECI prin d-na Insp. Ioana Moga  şi cei abilitaŃi de ISJ 
NeamŃ  

III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250  lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

1.60  lei 

 
INIłIERE ÎN MASS MEDIA         
 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

INIłIERE ÎN REALIZAREA PUBLICAłIILOR LOCALE ŞI A REVISTELOR 
ŞCOLARE 

2. Public - Ńintă vizat Personal de conducere, îndrumare şi control 
Personal  didactic din învăŃământul preuniversitar 

3. Justificare  Necesitatea dobândirii de bune practici în comunicarea reală dintre şcoală şi 
reprezentanŃii comunităŃii, precum şi cunoaşterea reciprocă a expectanŃelor 
şi posibilităŃilor de acŃiune comună pentru realizarea parteneriatului şcoală - 
comunitate. 

4. Durata 24 ore 
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CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a  realiza publicaŃii locale şi reviste 
şcolare;                             
 2. Capacitatea de a distinge cele mai importante dintre 
aspectele concrete ale realizării publicaŃiilor locale şi a 
revistelor;                                                                                           
3. Capacitatea de a dezvolta un set de instrumente şi 
tehnici pentru realizarea publicaŃiilor locale şi a revistelor 
şcolare;                                                 
4. Capacitatea de a aplica bunele practici din domeniul 
comunicării interne şi externe;                                                                                                        
5. Capacitatea de a dezvolta abilităŃi de lucru în echipă 
prin aplicarea creativităŃii in  realizarea unei reviste 
şcolare 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Elemente introductive  - 2 ore; 
Modulul 2: Tehnici de documentare, investigare - 5 ore; 
Modulul 3: Reguli de redactare, tehnoredactare,  
                 multiplicare şi difuzare  a publicaŃiilor şcolare  
                 şi locale - 9 ore;  
Modulul 4: Mass-media şcolară la nivel local - 5 ore; 
Evaluare - 3 ore. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  I 2011 – o grupă / 25 persoane 
Trimestrul II 2011 – o grupă / 25 persoane 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea unei secvenŃe din procesul de realizare a unei reviste şcolare 

II. Resurse umane  Formator local (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ 
al activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
 
EDUCAłIE PENTRU PROTECłIA MEDIULUI     
    
 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

PROIECTE DE MEDIU DEZVOLTATE ÎN SPAłIUL ŞCOLAR 

2. Public- Ńintă 
vizat 

Personal didactic din învăŃământul preuniversitar adulŃi din afara sistemului. 

3. Justificare  Necesitatea dezvoltării abilităŃilor teoretice, practice şi a competenŃelor specifice 
privind implementarea proiectelor de mediu. Necesitatea cunoaşterii şi implicării 
în rezolvarea  problematicii de mediu la nivel şcolar prin scrierea şi 
implementarea proeictelor de mediu. 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a identifica oportunităŃile de finanŃare în 
vederea derulării  proiectelor de mediu în spaŃiul şcolar; 
2. Capacitatea de a scrie, susŃine,  coordona  şi 
implementa cu succes proiecte de mediu; 
3. Capacitatea de a folosi tehnicile managementului de 
proiect pentru a obŃine rezultatele aşteptate; 
4. Capacitatea de a dovedi cunoştinŃe şi comportamente 
responsabile faŃă de mediu; 

5. Curriculum-ul 
programului  

Planificarea 
modulelor 

Modulul 1: Voluntariatul pentru mediu - Serviciul european  
                  de  voluntariat – 5 ore; 
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tematice Modulul 2: Ciclul de viaŃă al unui proiect: iniŃiere,  
                  planificare, implementare – 5 ore; 
Modulul 3: Management de proiect. FuncŃiile  
                 managementului de proiect – 5 ore; 
Modulul 4: Stabilirea de parteneriate cu alte organizaŃii în  
               vederea realizării unei punŃi  între activităŃile  
               ecologice şi de tineret, prin schimbul de bune  
               practici (ateliere de lucru tematice, întalniri cu  
               diverşi actori, autorităŃi locale, experŃi în ecologie  
               care lucrează în zonă, tineri şi alte ONGT-uri  
               care îşi desfăşoară activitatea în domeniul  
               mediului, jocuri şi seri interculturale, platforme de  
               discuŃii destinate reprezentanŃilor structurilor  
               asociative de tineret – 6 ore;  
Evaluare – 4 ore; 

Calendarul 
programului 

Trimestrul     IV     2010  –  1 grupă / 25 
Trimestrul     I, II    2011 –   2 grupe / 50 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentare în plen a unei secvenŃe de  proiect  

II. Resurse 
umane  

Formatori judeŃeni 

III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

3 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

 
EDUCAłIE ARTISTICĂ         
 

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea programului INIłIERE ÎN DANSURI ŞI TRADIłII POPULARE 
2. Public- Ńintă vizat Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 
3. Justificare  MenŃinerea folclorului  romanesc 
4. Durata 45  ore 

Competente vizate 1. Capacitatea de a aplica  
tehnica paşilor de dans;  
2. Capacitatea de a se 
sincroniza în pereche şi la 
unison 
3. Capacitatea de a instrui 
formaŃii de copii tineri si adulŃi 

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1: IniŃiere în dansurile  
                  şi tradiŃiile  populare  
                  din zona Roman –  
                  14 ore 
Modulul 2: IniŃiere în dansurile  
                 şi tradiŃiile populare  
                 din zona Bicaz – 14  
                 ore 
Modulul 3: IniŃiere în dansurile  
                  şi tradiŃiile populare  
                  din zona Târgu  
                  NeamŃ – 14 ore 
Evaluare – 3 ore 

5. Curriculum-ul programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV 2010 – 2 grupe / 
50 cadre didactice 
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Trimestrul   I  2011 –  1 grupă / 
25 cadre didactice 

6. ModalităŃi de evaluare DemonstraŃie  a deprinderilor dobândite  
II. Resurse umane  Formatori  acreditaŃi în program (certificat formator). 

 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi planificaŃi   3 x 25 
Costul Programului/ al activitatii 3 x 1250 lei 
Costul estimat al unei ore de 
formare pentru fiecare participant 

1.11 lei 

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

EDUCAłIE ALTERNATIVĂ PRIN TEHNICI TEATRALE 

2. Public- Ńintă vizat Personalul  didactic din învăŃământul preuniversitar  
3. Justificare  Necesitatea de a realiza activităŃi extraşcolare motivante atât pentru cadrul 

didactic cât şi pentru elevi  
4. Durata 24 ore 

CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a folosi abilităŃile dramaturgice 
(instrumentarul şi bibliografia necesare declanşării 
impulsului creator în relaŃia cu copilul)               
2. Capacitatea de a utiliza abilităŃile regizorale 
(instrumentarul şi bibliografia necesare în lucrul la 
scenă)                                                                              
3. Capacitatea de a transfera abilităŃile interpretative 
(instrumentarul şi bibliografia necesare în arta actorului).  

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Dramatizarea (De la poveste/poezie/ nuvelă/  
                 roman etc. la text pentru scenă) – 6 ore 
Modulul 2: De la text la spectacol – 12 ore: 
                 – Dramaturgie 
                 – Scenografie 
                 – Muzică (ilustraŃie muzicală) 
                 – Regie (caiet de regie) 
Modulul 3: ImprovizaŃia în teatru - 3 ore: 
                 – RelaŃia profesor/învăŃător – copil 
                 – ExerciŃii şi jocuri 
Evaluare - 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV 2010 – o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II   2011 – o grupă / 25 de cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea dramatizării şi a punerii în scenă a unui text literar 

II. Resurse umane  Formatori locali  
 
 
 
 

III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2.10 lei 
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I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

ARTE DECORATIVE ŞI DESIGN PENTRU ÎNVĂłĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

2. Public- Ńintă 
vizat 

Personalul didactic din învăŃământul preşcolar, primar, profesori de educaŃie 
plastică din învăŃământul gimnazial, complementar, liceal şi al şcolilor de arte şi 
meserii. 

3. Justificare  Necesitatea utilizării metodologiilor alternative de învăŃare a artelor plastice şi a 
dezvoltării creativităŃii în învăŃământul preşcolar, primar, gimnazial, 
complementar, liceal şi al şcolilor de arte şi meserii 

4. Durata 40 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a utiliza principiile artelor decorative şi ale 
designului şi regulile după care acestea funcŃionează;                                                         
2. Capacitatea de a folosi materiale, tehnici şi tehnologii 
specifice artelor plastice;                                                                                                        
3. Capacitatea de a folosi metodologii alternative de învăŃare 
a artelor plastice: textiloplastia, tehnica macrameului, 
tehnica papier mache, pictura pe sticlă, tehnica batik 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Principiile artelor decorative şi ale designului şi         
                 regulile după care acestea funcŃionează – 2ore 
Modulul 2: Materiale, tehnici şi tehnologii, prezentare  
                  generală – 4 ore 
Modulul 3: Forma şi culoarea, modalităŃi de dezvoltare a  
                  gândirii creatoare:TEXTILOPLASTIA sau colajul  
                  textil (tehnica patchwork) –  6 ore 
Modulul 4: Punctul şi linia, modalităŃi de sporire a  
                  creativităŃii:TEHNICA MACRAMEULUI sau a  
                  nodurilor simple – 6 ore 
Modulul 5: Volumul generator de spontaneitate creativă:  
                  TEHNICA PAPIER MACHE - 6 ore 
Modulul 6: TEHNICI TRADIłIONALE ca motivaŃie a gândirii  
                  novatoare    
                  – PICTURA PE STICLĂ – 6 ore 
                  – TEHNICA BATIK (imprimeul cu ceară pe suport  
                  textil) – 6 ore   
 
Evaluare - 4 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul   IV  2010 –   1 grupă / 25 cadre didactice,                    
Trimestrul    I   2011  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Realizarea unui portofoliu cu lucrările elaborate  pe durata cursului. 
Realizarea unei expoziŃii cu cele mai bune lucrări la sediul CCD. 

II. Resurse 
umane  

Formatori locali (certificat formator) 

III.Criterii economice 
Număr de 
cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al 
unei ore de 
formare pentru 
fiecare 
participant 

1.25 lei 
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I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

METODOLOGII ALTERNATIVE DE ÎNVĂłARE A ARTELOR 
PLASTICE PENTRU ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR 

2. Public- Ńintă vizat Personalul didactic din învăŃământul preşcolar şi primar, profesori de 
educaŃie plastică din învăŃământul gimnazial 

3. Justificare  Necesitatea aprofundării metodologiilor alternative de învăŃare a artelor 
plastice în învăŃământul preşcolar şi primar 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a dezvolta abilităŃi teoretice şi 
practice referitoare la metodologiile alternative 
de învăŃare a artelor plastice în învăŃământul 
preşcolar şi primar 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Teoria constructivă a culorii – 5 ore; 
Modulul 2: AplicaŃii ale teoriei Johannes Itten în  
                  învăŃământul preşcolar şi primar – 8  
                  ore; 
Modulul 3: Metodologii alternative de predare a  
                 conceptului de culoare (Waldorf) – 9  
                 ore. 
Evaluare – 2 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  I   2011 – 1  grupă / 25 cadre 
didactice  
Trimestrul  II  2011 – 1 grupă / 25 cadre 
didactice  

6. ModalităŃi de evaluare Realizarea unui portofoliu cu lucrările elaborate  pe durata cursului. 
Realizarea unei expoziŃii cu cele mai bune lucrări la sediul CCD. 

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat de formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2.10 lei 

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

EXPRIMARE PRIN MIŞCARE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI 
PRIMAR 

2. Public- Ńintă vizat Personalul  didactic din învăŃământul preuniversitar preşcolar şi primar 
3. Justificare  Necesitatea de a cunoaşte modificările însemnate ce au loc în 

organismul copiilor în  intervalul de vârstă cuprins între 3 -10 ani şi de a 
le corela cu forme de activitate adecvate şi variate 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe 
vizate 

1. Capacitatea de a organiza şi desfăşura 
activităŃi ludice care se bazează pe mişcare prin 
favorizarea dezvoltării psihosomatice optime a 
copilului;               
2. Capacitatea de a determina creşterea 
adaptabilităŃii acestuia la mediul înconjurător şi 
menŃinerea stării sale de sănătate prin 
antrenarea lui în diferite activităŃi; 
3. Capacitatea de a organiza desfăşurarea 
independentă a diverselor mişcări ca exerciŃiul 
fizic şi a jocurilor. 

5. Curriculum-ul 
programului  

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1: Transformări fizice şi psihosomatice  
                  la copii în  intervalul de  vârstă  
                  cuprins între 3 -10 ani. Jocurile          
                 de mişcare – 6 ore; 
Modulul 2: Dezvoltarea prin joc a calităŃilor  
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                 motrice de bază: viteza îndemânarea,  
                 forŃa, rezistenŃa – 6 ore; 
Modulul 3: Educarea prin activităŃi ludice a  
                 deprinderilor motrice de bază:  mersul,  
                 alergarea, săritura, aruncarea - 6 ore; 
Modulul 4: Educarea  deprinderilor motrice utilitar  
                 aplicative: echilibrul, căŃărarea,  
                 escaladarea, tracŃiunea, transport de  
                 greutăŃi – 3 ore 
Evaluare – 3 ore 

Calendarul 
programului 

Trimestrul IV 2010 - o grupă / 25 de cadre 
didactice 
Trimestrul II  2011 - o grupă / 25 de cadre 
didactice 

6. ModalităŃi de evaluare Portofoliu cu jocuri si activitati sportive specifice grupelor de vârstă 
II. Resurse umane  Formatori locali (certificat formator) 
III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

2 x 25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2.10 lei 

 
III.Criterii economice 
1. Denumirea 
programului 

POPASURI ÎN LUMEA MUZICII 

2. Public- Ńintă vizat Personal didactic şi nedidactic/adulŃi din afara sistemului de 
învăŃământ care solicită parcurgerea programului 

3. Justificare  Într-o lume modernă în permanentă transformare, muzica, plăcută, 
tristă sau romantică, este o modalitate de a încânta estetic, are rol 
terapeutic, impact asupra emoŃiilor şi a interacŃiunilor sociale. 

4. Durata 24 ore 
CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de transformare a 

competenŃelor sociale prin receptarea 
conştienta a lumii sunetelor;  
2. Capacitatea de a identifica caracteristicile 
principalelor curente din istoria muzicii;  
3. Capacitatea de a recepta mesajul 
muzical al compozitorilor. 

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1: Periplu muzical prin epoci şi  
                 stiluri – 3 ore 
Modulul 2: Simfonismul; Muzica romantică –  
                  3 ore; 
Modulul 3: Şcolile naŃionale; Impresionismul  
                 muzical; George Enescu şi  
                 şcoala română de compoziŃie –  
                 3 ore; 
Modulul 4: Anotimpurile în muzică – 4 ore  
Modulul 5: Muzica corală; Muzica de  
                 divertisment; Parada      
                  instrumentelor - 4 ore;  
Modulul 6: Sincretismul artelor - 4 ore ;  
Evaluare: 3 ore 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

trimestrul I, II 2011 – o grupă / 25 persoane 

6. ModalităŃi de evaluare portofolii / referate  

II. Resurse umane  Formatori locali (certificat formator) 
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III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

25 

Costul Programului/ al 
activităŃii 

1250 

Costul estimat al unei 
ore de formare pentru 
fiecare participant 

2.10 

 
MANAGEMENTUL FORMĂRII CONTINUE      
    

I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 
programului 

FORMAREA PROFESORILOR MENTORI 

2. Public- Ńintă vizat Cadre didactice din învăŃământul preuniversitar 

3. Justificare  Pentru ca profesorii debutanŃi  să aibă nu numai o bună pregătire teoretică 
ci şi practică este necesar ca ei să intre în şcoli unde să poată observa 
lecŃii şi să experimenteze predarea. Profesorii mentori  trebuie să ştie cum 
sunt pregătiŃi pentru practică studenŃii de către metodicieni. Cursul aduce în 
prim plan deprinderile specifice mentorului de stagiatură, deprinderi care 
trebuie  explorate, discutate, exersate. 

4. Durata 48 ore 

CompetenŃe vizate 1. Capacitatea de a comunica propriile idei, 
atitudini, sentimente în legătură cu procesul de 
învăŃare, predare, mentorat; 
2. Capacitatea de a prezenta  propriile  idei şi 
sentimente în legătură cu dezvoltarea 
profesională; 
3. Capacitatea de a proba  achiziŃii privind rolul 
mentorului în învăŃarea profesiei;  
4. Capacitatea de a oferi instrumente de 
observare şi metode de înregistrare şi 
consemnare a activităŃilor; 

Planificarea 
modulelor tematice 

Modulul 1: Curs tip workshop de 48 ore (rolul  
                  mentorului; observarea;  
                  ascultarea; tehnici de învăŃare şi de  
                  împărtăşire a acestora; tehnici de  
                  consiliere; tehnici de mentorat;  
                  dezvoltarea profesională;  
                   evaluarea) 
Modulul 2: Parcurgerea unei bibliografii 
Modulul 3: Un stagiu de practică pedagogică 
Modulul 4: Realizarea unui portofoliu 

5. Curriculum-ul 
programului  

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV 2010 – 1  grupă / 25 cadre 
didactice 
Trimestrul  II 2011 –  1 grupă / 25 cadre 
didactice 

6. ModalităŃi de 
evaluare 

Prezentarea în  plenul conferinŃei organizate la sfârşitul cursului a 
portofoliului realizat. 

II. Resurse umane  Formatori naŃionali 

III.Criterii economice 
Număr de cursanŃi 
planificaŃi   

1 x 25 

Costul 
Programului/ al 
activităŃii 

18750 lei 

Costul estimat al 15.6 lei 
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unei ore de formare 
pentru fiecare 
participant 

     
 


