
 
 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ 

 

 

 

  

    Nr. 1144 / 16.10.2012 
 
         

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCAATTAALLOOGGUULL PPRROOGGRRAAMMEELLOORR DDEE 

FFOORRMMAARREE CCOONNTTIINNUUĂĂ 
   

ANUL ŞCOLAR 

  22001122--22001133 
 
 
 
 
 
 

DDiirreeccttoorr CC..CC..DD.. NNeeaammţţ,, 
 

pprrooff.. LLăăccrrăămmiiooaarraa SSEECCAARRĂĂ

 



 

2 

 

 
  

 
CUPRINS                                                                                                                                       Pag.  

Argument                                                                                                                                                 5 

Nevoia de formare continuă a cadrelor didactice                                                                                5  

I. Programe de formare ale C.C.D. 
Neamț acreditate M.E.C.T.S. ( Direcția 
Generală pentru Managementul 
Resurselor Umane și Rețea 
Scolară/Departamentul Formare 
Continuă a  Personalului  din 
Invățământul Preuniversitar) 
 

Tehnici informationale computerizate-nivel I, inițiere 6 

Invățarea bazată pe proiecte 6 

Managementul  clasei de elevi 6 

Eficientizarea activității de secretariat 6 

Informatizarea bibliotecilor școlare 6 

Contabilitatea instituțiilor publice în context european 7 

II. Programe de formare ale C.C.D. 
Neamț, autorizate C.N.F.P.A./ 
M.E.C.T.S.-  Ministerul Sănătății 

Curs de formatori 7 

Program de instruire privind însușirea noțiunilor 
fundamentale de igienă 

7 

III.  Programe acreditate  ale  
altor instituţii, derulate prin C.C.D 
Neamţ 

Intel Teach – Instruirea în societatea cunoașterii 
 

7 

Educație pentru informație I (furnizor C.C.D. Sibiu) 
 

8 

Educație pentru informație II (furnizor C.C.D. Sibiu) 
 

8 

Orientarea și consilierea în carieră  (furnizor C.C.D. Iași) 8 

TRANS- UNIVERSITARIA ( furnizor Universitatea 
Transilvania  din Brașov) 

8 

COMPAS –Management (furnizor Universitatea 
Transilvania din  Brașov) 

8 

TRANSVERSAL – Interactive - training (furnizor 
Universitatea Transilvania din  Brașov 

9 

IV.Alţi furnizori de formare 
 
 

Cursuri de dezvoltare pentru profesori  d e  limbă  
engleză (furnizor British Council) 

9 

Evaluator de competențe profesionale (furnizor Asociatia  
Formare Studia Iaşi) 

9 

Manager proiect (furnizor Asociația formare Studia Iaşi) 9 

Inspector resurse umane (furnizor Asociatia formare 
Studia Iaşi) 

9 

Cursuri de specializare pentru ocupația Mentor (furnizor 
ANMEDEP - Asociația Națională a Mentorilor de 
Dezvoltare Profesională) 

10 

Animator socio-educativ (furnizor Asociatia Zece Plus  
din Brașov) 

10 

Director unitate de învățământ(furnizor Asociatia Zece 
Plus din  Brașov) 

10 

Mediator  școlar (furnizor Asociatia Zece Plus  din 
Brașov) 

10 

Auditor intern (furnizor Asociatia Zece Plus  din Brașov) 11 

Dezvoltator  de E-learning (furnizor S.C. ELEARNING & 
SOFTWARE  SRL) 

11 

V. Programe  
ale C.C.D. 

a. Didactica 
disciplinei. Abilitare 

Didactică în viziune transdisciplinară 12 

Strategii de predare, învăţare, evaluare pentru profesorii 14 



 

3 

 

Neamţ 
propuse 
spre avizare 

curriculară 
  

de fizică  

Soluţii didactice alternative şi machete de proiectare 15 

Dinamica proiectării didactice 16 

Tehnici de dezvoltare a competenţelor de lectură 17 

Strategii  curriculare la disciplinele tehnice 18 

Parcursul integrării profesionale a cadrele didactice 
debutante 

19 

Jocul didactic între modern şi tradițional 21 

Metode de învăţare centrate pe elev 22 

Metode de stimulare a creativităţii la preşcolari şi şcolarii 
mici 

23 

Strategii de evaluare 24 

Tehnici de realizare a  CDS 25 

Instruirea modulară -  instrument pentru dezvoltarea  
competenţelor tehnice generale  

26 

Tehnici de instruire specifice laboratorului tehnologic 27 

Proiectul educational și managementul   activitatilor 
extracurriculare 

28 

b. Management 
educaţional/ 
instituţional 

Tehnici şi instrumente de lucru pentru responsabilii cu 
formarea profesională 

29 

Managementul aplicat al unităţilor şcolare - în curs de 
acreditare 

30 

Formarea responsabililor de cercuri pedagogice şi  
comisii metodice 

31 

Organizarea activităţilor CEAC; realizarea procedurilor 
specifice organizaţiei şcolare 

32 

Managementul asigurării calităţii  în învăţământul 
preuniversitar prin implementarea standardelor specifice  
de calitate 

33 

Management educaţional în sistem descentralizat 34 

Marketing. Cultura si  climatul organizational în 
învațământul preuniversitar -  în curs de acreditare 

35 

c. Management de 
proiect 

Scrierea cererii de finanţare în context Comenius, 
Grundtvig, Tineret în Acţiune,Leonardo da Vinci, vizite de 
studii; 

36 

Managementul proiectelor cu finanţare europeană 37 

Strategii, tehnici şi instrumente de configurare, 
implementare,management şi evaluare a  proiectelor 
educaționale - în curs de acreditare 

38 

d . Domeniul 
psihopedagogic 
 

Consiliere şi orientare 39 

Aspecte ale   violenţei  şcolare 40 

Comunicarea în relaţia profesor –elev- părinte  41 

Strategii pentru prevenirea eşecului şi a abandonului 
şcolar 

42 

Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor pentru o mai 
buna insertie sociala 

43 

Strategii de lucru pentru copii cu probleme 
comportamentale şi hiperactivitate 

44 

Tehnici de lucru în educaţia copiilor cu CES. Modalităţi 
de abordare 

45 

Disciplinarea pozitivă 46 

e. Educaţia pentru 
egalitatea de şanse 

Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate 47 



 

4 

 

 

f. Informatizare TIC pentru  începători 49 

Concepte fundamentale în utilizarea calculatorului 
(NELPAE) 

50 

Utilizarea tehnicilor  şi instrumentelor multimedia în 
activitatea didactică  

51 

Platforma de E-learning Moodle 2 52 

g. Educaţia civică Democrație participativă -  Proiectul Cetățeanul - în curs 
de acreditare 

53 

Educație pentru cetățenie democratică 54 

h. Centre de 
documentare și 
informare 

Educaţie pentru informaţie în medii rurale defavorizate. 
Promovarea inovaţiei pedagogice. 

55 

 I. ALTE PROGRAME 
 

Educaţia pentru 
sănătate 

Oina -tradiție și originalitate în sportul românesc 56 

Tehnici de acordare a primului ajutor 58 

Educaţia adulţilor Consilierea părinţilor 59 

Educaţie 
antreprenorială 

Formarea cadrelor didactice din IPT pentru aplicarea 
metodei moderne interactive de învăţare – firma de 
exerciţiu 

60 

Programe pentru 
personalul didactic, 
didactic  auxiliar/ 
adulţi din afara 
sistemului 

Curs de limba engleză (NELPAE) 61 

Curs de limba franceză (NELPAE) 62 

Curs de limba spaniolă (NELPAE) 63 

Iniţiere în mass media Iniţiere în realizarea publicaţiilor locale şi a revistelor 
şcolare 

64 

Programe de formare 
la cererea cursanților 
în vederea 
desfășurării 
activităților 
extracurriculare 
(contra cost) 

Educaţie alternativă prin tehnici teatrale 65 

Valorificarea folclorului în activitățile extrașcolare cu 
preșcolarii și școlarii mici 

66 

Obiceiuri, tradiții și dans popular 67 

Modalități de evaluare în educatia estetică vizuală 68 

Grupul vocal/Ansamblul vocal în învățământul 
preuniversitar 

69 



 

5 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGUMENT 

Motto: "Nu este suficient să faci paşi care să te conducă intr-o bună zi către scopul  final, 
fiecare pas în sine trebuie să fie în acelaşi timp o ţintă care să te poarte înainte" Goethe 

 
 

Formarea continuă a cadrelor didactice are statut diferit de la o ţară la alta: este întotdeauna 
considerată un drept, dar variază între obligativitate şi opţiune. 

În România, formarea continuă este un drept şi totodată o obligaţie a cadrelor  didactice (prin 

implementarea  sistemului  de  credite  profesionale transferabile).  Oferta  programelor  de formare 
continuă ţine cont atât de schimbările promovate de reforma din sistemul de educaţie, cât şi de 
nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale personalului didactic. 

Noile direcţii  de dezvoltare la nivelul  politicilor  educaţionale prevăzute de documente si 
reglementari la nivel european impun schimbări semnificative în toate sistemele de educaţie ale statelor 
membre ale Uniunii Europene în sensul: 
1.   profesionalizării carierei didactice; 
2.   creşterii atractivităţii carierei didactice; 
3.   orientării   carierei   didactice   către   dezvoltare   continuă   şi   auto-reflexivitate   în   planul 
      competentelor educaţionale; 
4.   plasării in contextul european al dezvoltării profesionale continue/ învăţării si formarii pe parcursul  
      întregii  vieţi („Life Long Learning‖ ); 
5.   promovării mobilităţii, atât la nivelul formarii iniţiale, cat si la nivelul formarii continue in plan local,    
      regional,european;  
 

NEVOIA DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 
 

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

 
 I.Analiză documentară  
 
1.   Analiza rapoartelor M.E.C.T.S. (Starea învăţământului  în România – 2010/2011); 
2.   Analiza rapoartelor elaborate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ în anul şcolar 2011-2012 (Starea  
      învăţământului la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2011-2012 în judeţul Neamţ, rapoartele de inspecţie  
      generală din anul şcolar 2011-2012); 
3.   Direcţiile strategice şi analiza de nevoi în formarea continuă la nivelul I.S.J. Neamţ; 
4    Analiza S.W.O.T. a activităţilor desfăşurate de C.C.D. Neamţ în anul şcolar 2011-2012; 
5.   Analiza programelor de formare continuă desfăşurate de C.C.D. Neamţ în anul şcolar 2011-2012;  
6    Planul naţional de dezvoltare 2007-2013. POSDRU- documente de politică prin care România  
     urmăreşte ţintele stabilite prin Agenda Lisabona în domeniul educaţiei, formării profesionale şi   
     ocupării. 
 
II. Anchetă prin chestionar, focus-grupuri, privind formarea profesională continuă a 
personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic, precum şi a personalului de conducere  
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I. PROGRAME DE FORMARE ALE C.C.D. NEAMT, ACREDITATE D.G.M.R.U.R.S/D.F.C.P.I.P 
(DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT, RESURSE UMANE SI RETEA ŞCOLARA – 
DEPARTAMENTUL FORMARE  CONTINUA A PERSONALULUI DIN ÎNVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR, DIN CADRUL M.E.C.T.S.) 
 
1.TEHNICI INFORMATIONALE COMPUTERIZATE, NIVELUL I: INITIERE 
Public - ţintă: personalul din învăţământul preuniversitar 

Durata: 99 de ore, 32 credite 

Planificarea modulelor tematice: 

Modulul 1: Concepte de bază în Tehnologia Informaţiei (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: Informaţie şi comunicare. 
Coordonator program formare, profesor - metodist Mihaela POPA 

 
2. ÎNVĂŢAREA BAZATĂ PE PROIECTE 
Public - ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar. 

Durata: 42 de ore,11 credite 

Planificarea modulelor tematice: 

Modulul  1: Inventar metodologic interactiv; 

Modulul 2: Învăţarea prin proiecte. Metoda proiectului – metodă de predare, învăţare, evaluare; 

Modulul  3: Evaluare în contextul proiectului; 

Modulul  4: Metoda proiectului şi calculatorul. 
Coordonator program formare, profesor- metodist Lăcrămioara Tincă 

 
3. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 
Public - ţintă: Personal didactic din învăţământul preuniversitar. 

Durata:  49 ore, 13 credite  

Planificarea modulelor tematice: 

Modulul 1: Conceptul de management; 

Modulul 2: Managementul clasei; 

Modulul 3: Componete ale managementului clasei: managementul conţinuturilor; 

Modulul 4: Componete ale managementului clasei: managementul relaţiilor interpersonale; 
Modulul 5: Componete ale managementului clasei: problemelor disciplinare. 
Coordonator program formare, profesor-metodist Gabriela Curpănaru 
 
4. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII DE SECRETARIAT 
Public - ţintă: Secretari din învăţământul preuniversitar 
Durata: 80 ore, 23 credite  
Planificarea modulelor tematice:  
Modulul 1: Tehnici de Arhivare a documentelor; 
Modulul 3: Comunicare şi relaţii cu publicul; 
Modulul 4: Utilizarea PC în activităţile de secretariat. 
Coordonator program formare, profesor - metodist Mihaela POPA 

 
5. INFORMATIZAREA BIBLIOTECILOR ȘCOLARE 
Public - ţintă: cadre didactice și personal didactic auxiliar (bibliotecari) din învățământul preuniversitar 
Durata: 80 ore, 23 credite  

Planificarea modulelor tematice: 

Modulul 1: Sisteme de clasificare; 

Modulul 2: Limbaje de indexare; 

Modulul 3: Utilizarea softului pentru biblioteci. 
Coordonator program formare, profesor - metodist Mihaela POPA 
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6. CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE IN CONTEXT EUROPEAN 
Public - ţintă: personal didactic auxiliar (contabili, responsabili financiari, referenţi de specialitate financiar-contabilitate, 
referenţi) şi cadre didactice (profesori discipline economice). 

Durata: 80 ore, 23 credite 

Planificarea modulelor tematice: 

Modulul 1: Achiziţii publice; 

Modulul 2: Salarizarea în sistemul bugetar; 

Modulul 3: Contul de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor în sistemul bugetar; 

Modulul 4: Utilizarea softurilor de contabilitate. 
Coordonator program formare, profesor - metodist Mihaela POPA 

 
II. PROGRAME DE FORMARE ALE C.C.D. NEAMŢ, AUTORIZATE C.N.F.P.A. (CONSILIUL 
NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR) SI AVIZATE DE MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII  ŞI  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 
1.CURS DE FORMATORI 
Public - ţintă: persoane interesate să devină formatori. 
Durata:  80 ore 
Planificarea modulelor tematice: 

Modulul 1: Pregătirea formării; 
Modulul 2: Realizarea activităţii de formare; 
Modulul 3: Evaluarea participantilor la formare; 
Modulul 4: Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; 
Modulul 5: Marketing-ul formării; 
Modulul 6: Proiectarea programelor de formare; 
Modulul 7: Organizarea programelor şi a stagiilor de formare; 
Modulul 8: Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 
Coordonator program formare, profesor-metodist Gabriela Curpănaru 
 
2. PROGRAM DE INSTRUIRE PRIVIND INSUSIREA NOTIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENA,  
Aviz nr. 31313/41187/ 2011, eliberat de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
Public - ţintă: pentru personalul din învăţământ, cât şi din afara sistemului. 
Durata:  40 ore 
Planificarea modulelor tematice: 

Modul 1: Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv   
                alimentaţie publică şi a colectivităţilor; 
Modul 2: Servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colecţivităţi de copii şi tineri, unităţi de  
                cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.) 

Modul 3:  Producţia apei de băut, distribuţia apei de băut prin reţele şi îmbuteliată; 
Modul 4: Servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, 
                 masaj, etc.); 
Modul 5: Servicii de tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.  
Coordonator program formare, profesor-metodist Carmen Corlățeanu 
 
III. PROGRAME ACREDITATE ALE ALTOR INSTITUŢII, DERULATE PRIN C.C.D NEAMŢ 
 
1.INTEL TEACH – INSTRUIREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII (FURNIZOR SIVECO ROMÂNIA) 
Public - ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar. 
Durata: 89 de ore (25 de credite) 
Planificarea modulelor tematice: 48 ore - formare directă (face to face); teme practice - 16 ore; practică 
individuală - 21 ore; : evaluare de impact– 4 ore 
Modulul 1: Predarea prin proiecte: 
Modulul 2: Planificarea unităţii de învăţare 
Modulul 3: Realizarea conexiunilor 
Modulul 4: Crearea unui exemplu din perspectiva elevilor 
Modulul 5: Evaluarea proiectelor elevilor 
Modulul 6: Planificarea pentru succes în învățare 
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Modulul 7 : Facilitarea cu ajutorul tehnologiei 
Modulul 8 : Prezentarea portofoliilor unităţilor de învăţare 
Coordonator program formare, profesor-metodist Mioara Roşu 
 
2.EDUCAŢIE PENTRU INFORMAŢIE I (FURNIZOR CCD SIBIU) 
Public - ţintă: directori de unităţi şcolare, bibliotecari şi profesori documentarişti din învăţământul 

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 instituţională (PDI); 
Modulul 3: Amenajarea şi funcţionarea unui CDI în funcţie de rolul său pedagogic şi cultural; 
Coordonator program formare, profesor-metodist Lăcrămioara Tincă 
 
3.EDUCAŢIE PENTRU INFORMAŢIE II (FURNIZOR CCD SIBIU) 
Public - ţintă: profesorii documentarişti din învăţământul preuniversitar; 
Durata: program de tip mediu (48 ore,13 credite); 
Planificarea modulelor tematice: 

Modulul 1: Proiectul CDI în Proiectul de dezvoltare instituţională; 
Modulul 2: Gestionarea Centrului de documentare şi informare; 
Modulul 3: Proiectul pedagogic şi cultural al CDI; 
Coordonator program formare, profesor-metodist Lăcrămioara Tincă 
 
4.ORIENTAREA SI CONSILIEREA IN CARIERA (FURNIZOR CCD IASI) 
Public - ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar titulare, diriginti la clasele VI-VIII 

Durata: Cursurile au o durata de 41 ore , 11 credite 
Planificarea modulelor tematice: 

Modulul I: Orientarea si consilierea in cariera 
Modulul II: Aplicatii practice pentru implementarea materialelor resursa 
Coordonator program de formare: profesor metodist Lacramioara Tincă 
 
 
5 TRANS-UNIVERSITARIA 
Public - ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar. 
Durata: 190 ore 64 credite 
MI – Formarea competenţelor IT 
1.Concepte fundamentale în utilizarea tehnologiilor informaţionale; 
2.Utilizarea calculatorului şi organizarea datelor cu ajutorul fişierelor; 

3.Elemente  avansate în procesarea textelor.  Formatarea  textelor  şi automatizarea tehnoredactării; 

Calcul tabelar. Aplicaţii de rutină şi capabilităţi de nivel înalt; 

5.Esenţialul relativ la utilizarea bazelor de date. Sisteme de gestiune a bazelor de date; 

Ghid complet de realizare a prezentărilor profesionale; 

Tehnologii avansate pentru accesul la informaţie şi comunicarea cu suport electronic; 
MII – Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţă 

Curriculum centrat pe competenţă; 

Design-ul curriculum-ului la decizia şcolii; 

Metodologia cercetării educaţionale; 

Tehnici de lectură şi scriere a textului ştiinţific; 

Specialitate; 

Didactica specialităţii; 

Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu 
 
6. COMPAS-MANAGEMENT 
Public - ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar. 
Durata: 50 ore 13 credite profesionale transferabile 
MI – Managementul clasei – gestionarea situaţiilor de criză 

1.Managementul clasei şi gestionarea situaţiilor de criză; 

Managementul conflictului,  stressului,  schimbării,  riscului,  comunicării în clasele de elevi.Managementul   

  proiectelor educaţionale; 

Educaţia inteligenţei emoţionale; 
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Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu 
 
7. TRANSVERSAL - Interactive training 
Durata: 50 ore 13 credite profesionale transferabile 
MI – Metode interactive de predare-învăţare 

Tehnici de învăţare prin cooperare; 

Orientări actuale în teoria şi practica predării; 

Corp şi comunicare; 
Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu 
 
IV. ALŢI FURNIZORI DE FORMARE 

                   1. CURSURI DE DEZVOLTARE PENTRU PROFESORI LIMBA ENGLEZĂ (FURNIZOR BRITISH COUNCIL) 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Carmen Corlățeanu 

 
                   2. EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE (FURNIZOR ASOCIATIA FORMARE STUDIA IAŞI)  
                  Public - ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar 

Durata: 40 de ore 
Planificarea modulelor tematice: 

Modulul 1: Planificarea si organizarea evaluarii – 8 ore 
Modulul 2. Înregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii – 8 ore 
Modulul 3. Efectuarea evaluarii – 8 ore 
Modulul 4. Elaborarea instrumentelor de evaluare – 8 ore 
Modulul 5. Analiza informatiilor si luarea deciziei privind competenta – 4 ore 
Modulul 6. Verificarea interna a proceselor de evaluare – 2 ore 
Modulul 7. Verificarea externa a proceselor de evaluare – 2 ore 
Coordonator program de formare: profesor-metodist Elena-Roxana IRINA 

                    
                  3.MANAGER PROIECT (FURNIZOR ASOCIATIA FORMARE STUDIA IAŞI)  
                  Public - ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar 

Durata: 58 de ore 
Planificarea modulelor tematice: 

Modulul 1. Stabilirea scopului proiectului. Analiza de nevoi. – 6 ore 
Modulul 2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului – 6 ore 
Modulul 3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului.Planificarea si gestionarea relatiei intre 
membrii echipei de proiect – 6 ore 
Modulul 4. Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect – 6 ore 
Modulul 5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect. Management financiar – 6 ore 

Modulul 6. Managementul riscurilor – 6 ore 
Modulul 7. Managementul echipei de proiect. Functiile si rolurile managerului – 6 ore 
Modulul 8. Managementul comunicarii în cadrul proiectului – 4 ore 
Modulul 9. Managementul calitatii proiectului – 6 ore 
Modulul 10. Managementul proiectelor finantate prin programme europene – 6 ore 
Coordonator program de formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 
 
4.INSPECTOR RESURSE UMANE (FURNIZOR ASOCIATIA FORMARE STUDIA IAŞI) 
Public - ţintă: responsabili cu evidenta personalului, intocmirea statelor de plata si operarea cu Revisal. 
Durata:40 de ore 
Planificarea modulelor tematice: 

Modulul 1.Intocmirea si gestionarea documentelor de evident a personalului 
Modulul 2. Organizarea recrutarii si selectiei personalului 
Modulul 3.Inregistrarea CIM in sistem electronic Revisal 
Modulul 4.Gestionarea activitatii personalului (fisa postului si evaluarea competentelor personalului 
angajat) 
Modulul 5. Intocmirea statului de plata pentru personalul incadrat 
Modulul 6.Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat 
Modulul 7. Lucru in echipa 
Modulul 8.Dezvoltarea profesionala 
Modulul 9.Oferirea informatiilor privind problemele de personal 
Modulul 10. Planificarea activitatii proprii 
Modulul 11.Administrarea bazei de date de evident a personalului utilizand PC-ul 
Coordonator program de formare: profesor metodist  Elena-Roxana IRINA 
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5. CURSURI DE SPECIALIZARE PENTRU OCUPATIA MENTOR (FURNIZOR ANMEDEP - ASOCIATIA 
NATIONALA A MENTORILOR DE DEZVOLTARE PROFESIONALA) 
Public - ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Durata: Cursurile au o durata de 120 ore / 40 ore teorie si 80 ore practica 
Planificarea modulelor tematice: 
Unităţile de competenţă dobândite la sfârşitul cursului sunt: 
  I.   Comunicare interactivă 
  II.   Comunicarea mentor - student practicant 
  III.   Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru 
  IV.   Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor 
  V.    Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare - învăţare 
  VI.   Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic 
  VII.  Evaluarea performanţelor studenţilor 
  VIII. Organizarea activităţii de practică 
  IX.   Planificarea activităţii de practică a studenţilor 
Coordonator program de formare: profesor metodist  Mihaela Popa 
 
6. ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV (FURNIZOR ASOCIATIA ZECE PLUS BRAȘOV) 
Public - ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar 
Durata: 60 de ore 
Plan de pregătire:: 
1. Elaborarea proiectelor de animaţie 
2. Asigurarea securităţii participanţilor la activitate 
3. Promovarea activităţii şi imaginii organizaţiei 
4. Coordonarea echipei pluridisciplinare de animaţie 
5. Implementarea activităţilor de animaţie 
6. Implementarea proiectelor complexe de animaţie 
7. Dezvoltarea comportamentului pro-social 
Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu 
 
7. DIRECTOR UNITATE DE ÎNVAȚAMANT(FURNIZOR ASOCIATIA ZECE PLUS BRAȘOV) 
Public - ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar 
Durata: 60 de ore 
Plan de pregătire: 
1. Comunicare 
2. Dezvoltare profesională 
3. Management educaţional 
    -Asigurarea calităţii procesului educaţional 
    -Asigurarea climatului de muncă eficient 
    -Coordonarea activităţilor de selecţie de personal 
    -Coordonarea procesului educaţional 
4. Organizare educaţională 
    -Asigurarea eficienţei utilizării resurselor financiare 
….-Asigurarea obţinerii resurselor financiare şi materiale 
    -Organizarea procedurilor de evaluare a procesului educaţional 
    -Organizarea procesului educaţional 
….-Stabilirea strategiei de coordonare a procesului educaţional 
Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu 
 
8. MEDIATOR  ȘCOLAR (FURNIZOR ASOCIATIA ZECE PLUS BRAȘOV) 
Public – ţintă vizat: personalul didactic din învăţământul preuniversitar 
Durata: 60 de ore 
Plan de pregătire: 
1. Dezvoltarea profesională 
2. Elemente de psihologie organizaţională 
3. Medierea şcolară 
    -Parteneriate intracomunitare 
    -Relaţionarea unitară şcoală- comunitate 
    -Modele de colaborare şcoală- comunitate 
    -Identificarea nevoilor de consiliere 
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    -Rolul de consultant al mediatorului şcolar 
    -Practici de educaţie incluzivă 
    -Medierea copiilor cu nevoi speciale 
    -Drepturile copilului 
    -Promovarea limbii, tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţii 
4. Tehnologia activităţii de mediere şcolară 

                  Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu 

9. AUDITOR INTERN (FURNIZOR ASOCIATIA ZECE PLUS BRAȘOV) 
Public – ţintă vizat: personalul didactic din învăţământul preuniversitar 
Durata: 60 de ore 
Plan de pregătire: 
 1. Desfăşurarea activităţii în echipa de audit intern 
 2. Perfecţionarea pregătirii profesionale 
 3. Comunicarea specifică activităţii de audit intern 
 4. Efectuarea auditului activităţii manageriale 
 5. Efectuarea auditului financiar-contabil 
 6. Efectuarea auditului tehnic 
 7. Efectuarea inspecţiilor de audit intern 
 8. Elaborarea documentelor specifice activităţii de audit intern 
 9. Elaborarea planului de audit intern 
10. Elaborarea raportului de audit intern 
11. Planificarea activităţii de audit intern 
Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu 
 
10. DEZVOLTATOR  DE E-LEARNING (FURNIZOR S.C. ELEARNING&SOFTWARE SRL) 
Grup Tintă:cadre didactice, traineri 
Durata : 40  
Plan de pregătire: 

                  Modulul 1:  Implementarea standardelor de calitate specifice domeniului                                                                                                   
                  Modulul 2: Integrarea TIC în educaţie şi formare 
                  Modulul 3: Analiza nevoilor de e-learning 
                  Modulul 4: Implementarea politicilor de e-learning  
                  Modulul 5: Managementul programelor de educaţie / formare prin e-learning la nivelul organizaţiei 
                  Modulul 6: Dezvoltarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru sistemele de educaţie / formare prin e- 
                                    Learning (LMS – Learning Management System) – Moodle 
                  Modulul 7: Evaluarea programelor de educaţie / formare prin E-learning 

Coordonator program de formare: profesor metodist  Carmen Corlățeanu 
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V. PROGRAME  ALE C.C.D. NEAMŢ PROPUSE SPRE AVIZARE 

A. DIDACTICA DISCIPLINEI. ABILITARE CURRICULARA 

 

 

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea programului  

DIDACTICA ÎN VIZIUNE TRANSDISCIPLINARĂ 

2. Public- ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 
 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
Noua educaţie are obligaţia de a avea în vedere complexitatea rolurilor pe care le va 

juca copilul/elevul de azi în societatea viitoare, de la acela de fiinţă autonomă, de 

membru al familiei şi al unei colectivităţi, de cetăţean şi producător, până la acelea de 

subiect şi obiect al multiplelor şi diverselor experienţe de viaţă succesive care îl vor 

ajuta să se cunoască pe sine şi să abordeze o concepţie democratică, manifestându- 

se ca fiinţă liberă,  creatoare, capabilă să poată reacţiona împotriva alienărilor şi 

dezintegrării vieţii 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, învăţători, profesori). Ea se traduce prin proiectarea, 

organizarea şi diseminarea tehnicilor unui demers didactic în, între şi dincolo de orice 

disciplină, adică transdisciplinar. 4.  Durata  (nr.  total  de 

ore de formare) 
24 ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate I.Competenţe metodologice: 

– capacitatea de a utiliza metode şi strategii de predare 

adecvate particularităţilor individuale/ de grup, scopului şi tipului 

lecţiei; 

– capacitatea de a manifesta o conduită inovativă în plan 

profesional; 

II. Competenţe de comunicare şi relaţionare: 

– capacitatea de a proiecta, conduce şi realiza procesul 

instructiv-educativ, ca act de comunicare. 

III. Competenţe de evaluare a elevilor: 

– capacitatea de a proiecta evaluarea; 

– capacitatea de a utiliza strategii adecvate de evaluare 

individuală/ de grup; 

– capacitatea de a elabora instrumente de evaluare în funcţie 

de scop şi particularităţile individuale/ grup; 

IV. Competenţe psiho-sociale: 

– capacitatea de a valorifica metode şi tehnici de cunoaştere şi 

activizare a elevilor. 

V.Competenţe de management al carierei: 

– capacitatea de a manifesta deschidere faţă de tendinţele 

inovatoare necesare dezvoltării profesionale. 

 



 

13 

 

II. Resurse umane 
1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator cu competente in domeniu:  prof. Elena Preda 

Coordonator program formare: profesor - metodist Lăcrămioara Tincă 
III.Criterii economice 

 

 Planificarea 

modulelor tematice 
Modulul 1: Transdisciplinaritatea: definiţii, premise, 
concepte,competenţe, finalităţi; transdisciplinaritatea în contextul 
schimbării; competenţe transversale; competenţe-cheie la nivel 
european – 4 ore 

Modulul 2: Transdisciplinaritate şi învăţare: premise ale 

diferenţierii instruirii, stiluri de învăţare – 4ore 

Modulul 3: Demersuri  de proiectare în viziune transdisciplinară: 

nevoi, priorităţi, obiective;aplicaţii – 7ore 

Modulul 4: Proiectarea, aplicarea şi evaluarea unei unităţi de 

învăţare din perspectivă transdisciplinară:Proiecte didactice cu 

aplicarea cunoştinţelor şi a metodologiei dobândite în domeniul 

specialităţii – 6 ore 

Evaluare   – 3 ore 
Calendarul 

programului 
Trimestrul   IV 2012 – 1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul  II  2013 – 1 grupă / 25 cadre didactice 
6. Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 
Evaluarea participanţilor se va face prin: 

A. Portofoliu (50%). Portofoliul va conţine: 

– proiectele concepute, aplicate şi evaluate de către participanţi în cadrul celor 21 de 

ore de stagiu. Proiectele si vor fi evaluate în conformitate cu următorii termeni de 

referinţă: 

– justificare (va fi identificată nevoia de schimbare, explicată necesitatea acesteia şi 

definit scopul proiectului); 

– fundamentare (va fi menţionată baza teoretică şi/ sau metodologică care constituie 

fundamentul conceptual al demersului ce urmează a fi întreprins); 

– grup ţintă (va fi menţionat grupul implicat în implementarea proiectului, de exemplu, 

elevii clasei...); 

– obiective (ţintele pe care şi le propune proiectul pentru a realiza schimbarea dorită); 

– criterii de evaluare (măsura în care obiectivele sunt atinse); 

– plan de acţiune (acţiuni+calendar) (calendarul activităţilor care urmează să fie 

întreprinse); 

– rezultate aşteptate (concretizarea obiectivelor în produse rezultate în urma 

activităţilor derulate); 

– impact (schimbare generată) (reacţii ale participanţilor la proiect); 

– posibilităţi 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 secvenţă de 15 minute în care se 

simulează o activitate didactică centrată pe achiziţiile elevilor, derivată din proiectele 

derulate (candidatul este profesorul, ceilalţi cursanţi sunt elevii), evaluată pe baza 

următoarelor criterii: 

– fiecare activitate prestată sprijină dezvoltarea unei competenţe/ capacităţi 

specificate de un obiectiv de referinţă din programa clasei; 

– cerinţele sunt clar formulate în raport cu nivelul de vârstă al elevilor; 

– cerinţele sunt diferenţiate în raport cu profilul elevilor; 

– activităţile sunt interesante/ atrăgătoare pentru elevi; 

– sunt folosite cel puţin două forme de management al clasei; 

– sunt monitorizate activităţile individuale/ de grup. 
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I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 

programului 
 

STRATEGII DE PREDARE, ÎNVĂŢARE, EVALUARE PENTRU PROFESORII 
DE  FIZICĂ 

2. Public- ţintă vizat Profesori de fizica din gimnazii si licee 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
În  contextul  necesităţii optimizării instruirii, strategiile didactice interactive 
reprezintă „instrumentele‖  ce pot fi valorificate de către profesorii de fizică din gimnazii 

şi licee pentru a asigura eficienţa procesului de învăţământ. 

4. Durata (nr. total de 

ore de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1: Capacitatea de a cunoaşte strategiile  didactice interactive şi rolul lor 
în eficientizarea procesului de predare-învăţare; 
2: Capacitatea de a aplica strategiile  didactice interactive bazate pe 
învăţarea prin colaborare; 
3: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de 
probleme; 
4: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii 
critice; 
5: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici de învăţare interactiv- 
creative; 
6:Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici bazate pe experienţă; 
7:Capacitatea de a elabora metode, tehnici şi instrumente moderne de 
evaluare 

 
 
 
 

 Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Strategii didactice interactive şi rolul lor în  eficientizarea 

                   procesului de predare-învăţare 
Modulul 2: Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin 
                  colaborare 

  Modulul 3: Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de  problem; 
  Modulul 4: Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice  
  Modulul 5: Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative 
  Modulul 6: Metode şi tehnici bazate pe experienţă; 
  Modulul 7: Metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare 
  Evaluare - 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul IV 2012 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 
Prezentarea în plen a unei metode care are succes deplin la clasă, pe nivele de studiu 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu competente in domeniu:  prof. Ana Vasiliu; prof. Cristinel Secară 
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2x25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2x1250 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

 

 
SOLUTII DIDACTICE ALTERNATIVE SI MACHETE DE PROIECTARE 

2. Public- ţintă vizat Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
Sistemul traditional de invatamant este recunoscut prin  reguli si  norme clare, precise, 

prestabilite,  care a inceput sa nu mai aiba atat de multi adepti in randul parintilor cu 

vederi moderne.Noile schimbari ale societatii, plecarea multor parinti in strainatate care 

au vazut si alte sisteme de invatamant,   impregnarea valorilor aduse din afara, au 

determinat introducerea   şi în Romania a alternativelor educaţionale,cele mai multe 

avand la baza initiative private.Se porneste de la ideea ca elevul trebuie privit ca o 

fiinta  completa,  ce-si poarta telul  cu sine,  se formeaza  liber, constient, 

durabil.Ponderea activitatilor practice sau artistice este mai mare dar destul de 

echilibrata pentru ca fiecare sa ia atat cat ii este necesar. Apropierea de ceilalti, 

cunosterea de sine si pe altii, relationarea in grup, constientizarea valorii elevului ca 

membru de grup, predarea tematicilor bazata pe individualitate, dobandirea increderii 

in sine  sunt alte argumente ce stau la baza sustinerii alternativelor pedagogice. 

4. Durata (nr. total de 

ore de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
Pornind de la obiectivul general al alternativelor, si anume, formarea 
elevului ca fiinta adaptata zilelor in care traieste, cadrele didactice care 
urmeaza acest curs vor capata urmatoarele competente: 

 

1. Cunoașterea nevoilor fiecărui elev în parte privind educația; 
2. Adaptarea metodelor de lucru în funcție de personalitatea fiecărui     
    copil; 
3. Adaptarea resurselor materiale si umane in functie de profilul  
    psihologic al fiecarui elev; 
4. Evalurea competențelor elevilor în raport cu progresul individual . 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul I:Managementul activităților centrate pe nevoile copilului-6 ore; 
Modulul II:Scopurile și programele alternative-6 ore;  
Modulul III:Implementarea programelor- 6 ore  
Modulul IV:Evaluarea activităților alternative- 5 ore; Evaluare: 2 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2011  – 1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul  I   2012 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 
Realizarea unei proiectări didactice pentru o alternativă educaţională conform 

machetelor propuse  prin program; 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Prof. Anişoara Cojocaru – formator acreditat 
Coordonator program: Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
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 
 

DINAMICA PROIECTARII DIDACTICE 

2. Public- ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
Aplicarea modelului  de proiectare curriculară a activităţii didactice, a activităţii 

comisiilor şi cercurilor pedagogice presupune folosirea creativităţii  profesorului. 

Capacitatea sa continuă de adaptare la schimbările curente care apar pe parcursul 

oricărei activităţi poate conduce la o dinamică a proiectării didactice în care 

„noutatea  are locul ei  şi este valorificată creativ. 

4. Durata (nr. total de 

ore de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate 1. Capacitatea de a analiza conceptul de proiectare 

pedagogică şi de a identifica tipurile de proiectare operabile 
la nivelul procesului de învăţământ ; 
2.Capacitatea de a aplica modelul proiectării curriculare la 
nivelul activităţilor didactice şi educative, organizate în cadrul 
procesului de învăţământ; 

Planificarea 

modulelor tematice 
1. Proiectarea pedagogică a activităţilor didactice şi 
educative la nivelul unităţilor de învăţământ; 
2. Planificarea globală a activităţii de educaţie/orei de 
dirigenţie; 
3. Modalităţi de evaluare: orientativă, stimulativă, pozitivă; 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012  – 1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul  I   2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 
Realizarea proiectării didactice pentru  orele  educative  ţinând cont de aspectele 

dezvoltate la curs; 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu experienţă în domeniu: prof. Viorel Stan; prof. Gabriela Banu; prof. 

Rodica Ciuchi; prof. Lăcrămioara Secară; prof.-metodist Mioara Roşu; 
Coordonator program: profesor-metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
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 DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR DE LECTURĂ 

2. Public- ţintă vizat Personalul didactic din învăţământul preşcolar şi primar, profesori din învăţământul 

gimnazial şi liceal 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
Necesitatea formării şi dezvoltării personale prin activităţi de promovare a lecturii 

4. Durata (nr. total de 

ore de formare) 
24 ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate 1. Capacitatea de a ameliora performanţele elevilor în 

    domeniul lecturii; 
2. Capacitatea de a înţelege diferite tipuri de texte; 
3. Capacitatea de a interpreta diferite tipuri de texte; 
4. Capacitatea de a selecta suporturi de lectură  
    adaptate nivelului de vârstă şi în conformitate  
    cu interesele elevilor 

Planificarea modulelor 

tematice 
Modulul 1: Dezvoltarea competenţelor de lectură: 
                  definirea conceptului; chei de lectură a  
                  diferitelor tipuri de texte – 5 ore 
Modulul 2: Metode pentru cultivarea competenţelor de 
                  lectură – 8 ore 
Modulul 3: Activităţi de promovare a lecturii -4 ore 
Modulul 4: Tipuri de lectură -4 ore 
Evaluare - 3 ore 

Calendarul programului Trimestrul  IV 2012 – o grupă / 25 de cadre didactice 

Trimestrul I 2013 – o grupă / 25 de cadre didactice 
6. Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 
Prezentarea unui proiect  pentru cultivarea competenţelor de lectură 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi (nivelul 

de pregătire) 
Formatori cu competente in domeniu :  prof. Gabriela Romano ; prof. 
Lăcrămioara Tincă ; prof.  Mariana Nadler 
Coordonator program formare:  profesor - metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
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  
STRATEGII CURRICULARE  LA DISCIPLINELE TEHNICE 

2. Public- ţintă 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 curriculară pe 

formarea reală și conștientă a competențelor prevăzute în standardele de 

pregătire profesională. 

4. Durata 24  de ore 
5. Curriculum-ul programului Competenţe 

 
vizate 

1. Capacitatea de a elabora  documente curriculare 

pentru disciplinele tehnice și pregătirea practică; 

2. Capacitatea de a organiza conţinuturile 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; 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV  2011  – 1 grupă/25 
Trimestrul  II  2012 – 1 grupă/25 

6. Modalităţi 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 

1. Formatori implicaţi (nivelul 

de pregătire) 
Formator cu competente in domeniu: prof. Rodica Ciuchi; 
Responsabil program: profesor-metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2x 25 
Costul Programului/ al activitatii 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 PARCURSUL INTEGRĂRII PROFESIONALE A CADRELOR 
DIDACTICE  DEBUTANTE 

 

 

 

2. Public- ţintă vizat Cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Pregatirea profesorilor debutanţi prin metode inovative este imperios 

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

profesional 

4. Durata (nr. total de ore de 

formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul programului Competenţe 

vizate 
1.   Capacitatea   de   a   aplica   informaţii   ştiinţifice   din 

domeniul didacticii de specialitate pentru abordarea 

interdisciplinară  şi transdisciplinară  a conţinuturilor 

prevăzute   de  curriculum   naţional; 

2. Capacitatea de a dezvolta competenţele profesionale în 

plan teoretic, practic, acţional şi psihosocial 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Dezvoltarea abilităţilor în proiectarea activităţii 

                  didactice şi în evaluarea proiectării didactice - 4  

                 ore  

Modulul 2: Construirea învăţării astfel încât să se asigure  

                 aplicarea şi transferarea  către elevi (individual şi  

                 în grup) a competenţelor  generale şi specifice –  

                3 ore 

Modulul 3: Promovarea în predare - învăţare a gândirii  

                 practico-aplicative şi a metodelor  specifice  

                    formării competenţelor derivate conform  

                taxonomiei lui BLOOM -4 ore 

Modulul 4: Evaluarea managementului clasei şi strategiilor  

                didactice utilizate în activităţile didactice - 3 ore 

Modulul 5: Dezvoltarea abilităţilor în aprecierea modului în  

                 care profesorul evaluează progresul elevilor şi  

                 standardele atinse de aceştia - 4 ore 

Modulul 6: Realizarea analizei activităţii didactice observate  

                 şi oferirea de feed-back profesorului debutant – 

                 3 ore 

 
Evaluare: 3 ore Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012 - 1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul   I  2013 - 1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul  II  2013 - 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Portofoliul personal al cadrului didactic debutant 

II. Resurse umane 
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1. Formatori implicaţi (nivelul 

de pregătire) 
- Arte: insp. şcolar de specialitate prof. Carmen Blaga; 
- Biologie: insp. şcolar de specialitate prof. Ion Bălan; 
- Chimie:insp. şc. gen. Viorel Stan; insp. şcolar de specialitate prof. Ioana 
  Tudoran Moga; 
- Discipline tehnice: insp. şcolar de specialitate prof. Rodica Ciuchi; 
- Discipline tehnice: insp. şcolar de specialitate prof.  Mircea Corlăţeanu; 
- Socio-umane: insp. şcolar de specialitate prof. Dinu Eugen Vasiliu; 
- Fizică: insp. şcolar de specialitate prof. Cristinel Secară; 
- Geografie: insp. şcolar de specialitate prof. Camelia Nina  Sava; 
- Matematică – informatică: insp. şcolar de specialitate prof. Maria Ghiniţă; 
- Informatică: insp. şcolar de specialitate prof. Florentina Ungureanu; 
- Educatoare: insp. şcolar învăţământ preşcolar educatoare Rodica 
  Vădeanu; 
- Învăţători: insp. şcolar învăţământ primar învăţător Victor Florin Dimon; 

-   Învăţământ special:insp. şcolar pentru învăţământul special şi centre   
    logopedice prof. Ionela Meda Ştirbu ; 

- Istorie: insp. şcolar de specialitate prof. Elena Preda; 
- Limba şi literatura română: insp. şcolar de specialitate prof. Gheorghe 
  Brânzei; 
- Limba Engleză: insp. şcolar de specialitate prof. Antoaneta Gabriela 
  Puşcalău ; 
- Limba Franceză: insp. şcolar de specialitate prof. Mirela – Cristina Grigori ; 
- Matematică: insp. şcolar de specialitate prof. Camelia Elena Neţa; 
- Religie: insp. şcolar de specialitate prof. Mihai Giosan; 
- Sport: insp. şcolar de specialitate prof. Magda Melinte; 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 3 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
3 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  
JOCUL DIDACTIC ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN 

2. Public- ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 

 
 
 
 
 
 
3. Justificare 

Existenta unor dificultati in abordarea jocului didactic ca metoda, ca 

procedeu si ca forma de organizare a activitatilor didactice; asigurarea 

caracterului practic aplicativ al jocului didactic; perceperea diferentei dintre 

sarcina didactica si regula de joc; utilizarea elementelor de joc astfel incat sa 

se asigure realizarea obiectivelor dar si a nevoii de joc a copilului, fac 

necesară existenţa acestui curs. 

4. Durata 24 de ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Curriculum-ul programului 

 
 

 
Competente 

vizate 

1.Capacitatea de a organiza, desfasura si programa jocul 

   didactic in mod creativ si in concordanta cu particularitatile     

   de varsta, scop si tip de activitate. 

2.Capacitatea de a aplica jocul didactic, atat ca metoda    

   De predare, invatare cat si ca procedeu didactic in  

   sistemul activitatilor din gradinita 

3.Capacitatea de optimiza procesul instructiv educativ prin  

   utilizarea jocului didactic atat ca metoda activ participativa  

   cat si ca forma de organizare a activitatii. 

 
 
Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul I. Copilul şi activitatea ludică, direcţii şi orientări 
                  explicative-8 ore 
Modulul II. Finalităţile jocului în activitatea didactică -8 ore 
Modulul III. Experimentarea rolului formativ al jocului didactic- 
                  5 ore 
Evaluare    3 ore 

Calendarul 

programului 
 
Trimestrul  I  2013 – 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare Culegere de jocuri didactice 

II. Resurse umane 

 
 
 
 
 
 
1. Formatori implicaţi (nivelul 

de pregătire) 

Formatori cu competente in domeniu: Profesor  pentru învăţământul 

preşcolar Ana Hîrţan 

 
Profesor  pentru învăţământul preşcolar Rodica Savu; Profesor  pentru 

învăţământul preşcolar Apetrei Manuela 

 
Coordonator program formare:profesor metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 25 

Costul Programului/ al 

activităţii 
 
1x1250 lei 

Costul estimat al unei ore de 

formare pentru fiecare 

participant 

2.10 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului  
METODE DE ÎNVĂŢARE CENTRATE PE ELEV 

2. Public- ţintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Necesitatea stimulării învăţării centrate pe elev prin diferenţierea 

conţinutului, procesului, produsului si mediului de învăţare după profilurile de 

inteligenţă, stilul de învăţare, ritm diferit de învăţare corespunzător nevoilor şi 

intereselor elevului 

4. Durata (nr. total de ore de 

formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul programului Competenţe vizate 1.Capacitatea de a diferenţia instruirea în funcţie de    
   specificul învăţării centrate pe elev; 
2.Capacitatea de a utiliza metodele activ-participative  
   de predare - învăţare - 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 învăţare 
                 centrate pe elev - 5 ore 
Modulul 3:Teoria inteligenţelor multiple în şcoală.  
                 Inteligenţa emoţională.Stil de învăţare  
                - 5 ore 
Modulul 4: Teorii ale învăţării creative - 3 ore 
Modulul 5: Instruirea diferenţiată centrată pe elev-     
                 5ore 
Evaluare:  - 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul IV 2012 - o grupă / 25 de cadre didactice 

Trimestrul II 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Prezentarea în plen a unei metode care are succes deplin la clasă, pe nivele 

de studiu 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi (nivelul de 

pregătire) 
Formatori: Prof. Viorel Stan; prof. Mioara Roşu; prof. Gabriela Livia 
Curpănaru; prof. Ana Vasiliu;prof. Mihaela Popa; prof. Lacramioara Tinca; 
prof. Carmen Corlateanu; prof. Roxana-Elena Irina; prof. Daniela Matasaru 
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2x25 

Costul programului/ al activităţii 2x1250 

Costul estimat al unei ore de 

formare pentru fiecare 

participant 

2.10 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului METODE DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII LA PREŞCOLARI ŞI LA 

ŞCOLARII MICI 
2. Public – ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Necesitatea  de  a forma  şi  stimula  copiilor  creativitatea,  independenţa, 

interesul, face să crească gradul  de participare intelectuală şi  afectiv- 

motivaţională a copiilor şi prin aceasta eficienţa educativă a activităţilor din 

grădiniţă şi primii ani de şcoală, contribuind astfel la necesitatea existenţei 

acestui curs. 
4. Durata 24 de ore 

5. Curriculum–ul programului Competenţe 

vizate 
1.Capacitatea de a organiza, desfăşura şi programa 
   procesul instructiv- educativ în mod creativ şi în   
   concordanţă cu particularităţile de vârstă, scop şi tip  
   de activitate. 
2.Capacitatea   de   a   aplica   metode   pentru   stimularea 
   creativităţii  în  sistemul  activităţilor  din  grădiniţa  şi   
  ciclul  primar 
3.Capacitatea de optimiza procesul instructiv educativ prin 
   stimularea creativităţii. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Conceptul de creativitate şi argumente privind 

                   posibilitatea educării creativităţii  – 8 ore 
Modulul 2:  Factorii care influenţează creativitatea.Factorii 

                  care blochează manifestările creative – 8 ore 
Modulul 3: Metode pentru stimularea creativităţii – 5 ore 
Evaluare:  3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012 – 1  grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul   I  2013 – 1grupă /25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare Realizarea unui ghid de bune practici 
II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi (nivelul de 

pregătire) 
Formatori cu competenţe în domeniu: 
Profesor pentru învăţământul preşcolar Ana Hîrţan 
Profesor pentru învăţământul preşcolar Rodica Savu 
Coordonator program formare: profesor metodist Elena–Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2 x 25 
Costul programului/ al activităţii 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  
STRATEGII DE EVALUARE 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Evaluarea îndeplineşte mai multe funcţii 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 comparabilităţii notelor acordate elevilor din şcoală, pentru 

creşterea obiectivităţii, transparenţei şi a responsabilităţii cadrelor 

didactice în evaluarea elevilor. 

4. Durata 24 de ore 

5. Curriculum-ul 

 
programului 

Competenţe 

vizate 
1. Capacitatea de a utiliza adecvat   conceptele cheie din 

    domeniul curriculumului şi evaluării; 

2. Capacitatea de a elabora   si aplica scopul şi funcţiile      

    evaluării, în cadrul procesului educaţional; 

3.  Capacitatea  de a analiza si aplica prevederile     

    standardelor şi a criteriilor de acordare a notelor, în   

   relaţie cu elementele componente ale programei şcolare. 

 Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul  1:Complexitatea  relaţiei  dintre  curriculum şi  
                    evaluare- 3 ore; 
Modulul2:Etape principale ale evaluarii -3 ore; 
Modulul  3: Funcţiile  generale  şi  specifice  ale  evaluării  
                    performanţelor elevilor- 4 ore; 
Modulul 4:Strategii/ moduri şi tipuri de evaluare; Standarde  
                educaţionale –standarde de performanţă pentru  
         elevi  - 7 ore; 
Modulul 5: Procesul de evaluare -  3 ore; 
Evaluare - 4 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV  2011  – 1 grupă/25 

Trimestrul  II  2012 – 1 grupă/25 

6. Modalităţi de evaluare Chestionar 
II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi (nivelul de 

pregătire) 
Formatori (inspectori şcolari şi metodişti ISJ formatori DeCeE): 
prof.Viorel Stan; prof. Mihaela Gherghelescu; prof. Nina Sava; prof. Florin 
Dimon, prof. Rodica Vădeanu; 

 
Responsabil program: profesor-metodist  Mioara  Roşu; 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2 x 25 

Costul Programului/ al activităţii 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 REALIZARE A CDŞ 

2. Public - ţintă vizat (categoria, 

nivelul) 
personal didactic din învățământul preuniversitar

 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Implicarea din ce în ce mai puternică în definirea ofertei şcolii, în raport cu 

interesele şi aptitudinile elevului, precum şi cu aşteptările comunităţii, cu 

resursele  umane  si  materiale  de  care  dispune  scoala  constituie  o 

justificare a necesitatii formarii cadrelor didactice prin acest program. 

4. Durata (nr. total de ore de 

formare) 
24 ore 

5. Curriculum-ul programului Competenţe 

vizate 
1. Cunoaşterea rolului CDŞ-ului în cadrul curricumului; 

2. Dobândirea de abilităţi în realizarea de CDŞ; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Rolul şi importanţa CDŞ în cadrul 
                 curricumulului - 4 ore 
Modulul 2: Norme metodologice de elaborare a CDŞ – 8  
                 ore 
Modulul 4: Procedura de validare a CDŞ –  4 ore 
Modulul 5: Dezvoltarea suportului de curs la un CDŞ– 6  
                 ore 
Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  I,II  2013 – 2 grupe/ 25 cadre didactice 

6. . Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
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 implicaţi (nivelul de 

pregătire) 
Formatori  cu  competente  în  domeniu:  prof.  Mircea  Corlăţeanu,  prof. 

Rodica  Ciuchi,  profesor  -  metodist  Mihaela  Popa,  profesor  -  metodist 

Mioara Rosu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela Popa 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2 x 25 

Costul programului/ al activităţii 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 INSTRUIREA   MODULARĂ   INSTRUMENT  PENTRU   DEZVOLTARE 

COMPETENŢELOR TEHNICE GENERALE 

2. Public- ţintă vizat (categoria, 

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

 3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
În învăţământul tehnic şi profesional s-a implementat, cu statut de pionierat 

pentru sistemul de învăţământ, organizarea modulară a conţinuturilor 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 conţinuturilor 

pentru a realiza atât învăţarea de bază, cât şi integrarea cunoştinţelor şi 

deprinderilor în construcţia complexă a competenţelor profesionale. 

4. Durata (nr. total de ore de 

formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul programului Competenţe 

vizate 
1.Capacitatea de a structura  sistemul de cunoştinţe privind   
   teoria curriculară şi modalităţile inovatoare de organizare  
   a conţinuturilor; 
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 particularităţile instruirii modulare 
   la disciplinele tehnice. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Curriculum naţional la discipline tehnice, demers 
pilot în instruirea modulară- 5 ore 
Modulul 2: Repere ale organizării modulare a conţinuturilor- 
5 ore 
Modulul3:  Documentele  curriculare specifice  instruirii 
modulare –  6 ore; 
Modulul 4: Principiul interdisciplinarităţii în organizarea 
modulară a conţinuturilor – 6 ore; 
Evaluarea – 2 ore; 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV  2012 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul  I  2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
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 implicaţi (nivelul de 

pregătire) 
Formator cu competente in domeniu: profesor Rodica Ciuchi, ISJ Neamt 
Coordonator program de formare: profesor-metodist Mihaela Popa 

III.Criterii economice 
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I. Criterii curriculare 
1. Denumirea programului TEHNICI  DE INSTRUIRE  SPECIFICE  LABORATORULUI 

TEHNOLOGIC 
2. Public - ţintă vizat 

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

 3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
         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 (nr. total de ore de 

formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul programului Competenţe 

vizate 
1. Capacitatea de a focaliza instruirea  pe formarea şi 
    dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor,  pe  
    cristalizarea competenţelor generale şi specifice 
2. Capacitatea de implicare activă şi creativă pentru  
    stimularea gândirii productive, a gândirii critice,  divergente  
    şi a libertăţii de exprimare a elevilor. 
3. Capacitatea de a forma  abilităţi de favorizare a învăţării 
    eficiente prin tehnicile specifice laboratorului tehnologic 
4. Capacitatea de a optimiza procesul instructiv – educativ în  
    cadrul laboratorului tehnologic. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Consideraţii teoretice generale asupra tehnicilor de 
                 instruire-5ore 
Modulul 2: Metode  de  explorare  aplicabile  în  contextul  
                  laboratorului                tehnologic –6 ore 

Modulul 3: Metode bazate pe acțiune; metode de rezolvare de
 

                   probleme–5ore 
Modulul 4: Strategii de optimizare a actului pedagogic prin  
                  laboratorul tehnologic – 6 ore 
Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul   I 2013 – 1 grupă/ 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 

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 implicaţi (nivelul de 

pregătire) 
Formator cu competente in domeniu: profesor Rodica Ciuchi 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela Popa 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 1x25 

Costul programului/ al activităţii 1x 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 PROIECTUL EDUCATIONAL SI MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR 

EXTRACURRICULARE 

2. Public- ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Schimbările din societate, rapiditatea informaţiilor care trebuie implementate în 

sistemul educaţional, ne fac să căutăm noi modalităţi care să asigure o mai 
mare adaptare la realităţile sociale.  Noile educații presupun un  proces de

 
formare şi sensibilizare a tinerilor şi adulţilor pentru participare la abordarea şi 

soluţionarea problemelor cu care omenirea este şi va fi confruntată. Proiectul 

este o strategie de învăţare şi evaluare a cărei caracteristică se concentrează pe 

efortul deliberat de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de 

tema propusă. 
4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24  de ore 

5. Curriculum-ul 
programului 

Competenţe 
vizate 

1. capacitatea de a forma la elevi personalităţi autonome şi 
    creative; 
2. capacitatea de a facilita abilitatea elevilor de a intra în relaţii cu 
    cei din jur; 
3. capacitatea de a stimula aplicarea cunoştinţelor însuşite anterior; 
4.capacitatea de a dezvolta gândirea logică, îndemânarea şi 
   imaginaţia copiilor, ca premise ale acumulării succeselor     
   viitoare. 

Planificarea Modului 1. Designul proiectului educational - 8 ore; 
Modulul 2. Managementul activitatilor extracurriculare – 4 ore; 
Modulul 3. Folosirea metodelor nonformale pentru realizarea 
activitatilor extracurriculare – 10 ore; 
Evaluare  – 2 ore 

 modulelor 

tematice 

Calendarul 

programului 
Trimestrul IV 2012 – o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II   2013 – o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Prezentarea în plen a portofoliului 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori locali cu competente in domeniu prof. Carmen Corlăţeanu, prof. 
Roxana Irina; 
Coordonator program, prof. metodist Carmen Corlăţeanu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2x25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2x 1250 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2.10 lei 
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B. MANAGEMENT EDUCATIONAL/INSTITUTIONAL 

 
I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE LUCRU PENTRU RESPONSABILII CU 

FORMAREA PROFESIONALĂ 

2. Public- ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Responsabilul cu formarea continuă, fiind o persoană desemnată de conducerea 

unităţii de învăţământ să gestioneze şi să coordoneze activitatea de dezvoltare 

profesională   şi   personală   a   cadrelor   didactice   în   şcolile/   instituţiile   din 

învăţământul preuniversitar, numit în baza unei decizii dată de directorul unităţii, 

este necesar să cunoască mijloacele de identificare a nevoilor de formare din 

şcoală, atribuţiile specifice, componenţa portofoliului responsabilului cu formarea. 

In acest  sens,  programul  de formare isi  propune Abilitarea responsabililor în 

vederea susţinerii dezvoltării profesionale a cadrelor didactice în şcolile din 

învăţământul preuniversitar. 

4. Durata (nr. total de ore 
de formare 

 

 

 

 

24 de ore 

5. Curriculum-

ul programului 
Competenţe 

vizate 
Prin derularea acestui program  de formare se vor dezvolta 
urmatoarele capacităţi: 
1.Capacitatea de a  valorifica metodele şi tehnicile de investigare 
a nevoii de formare 
2. Capacitatea de a comunica eficient 
3. Deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării 
profesionale 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul1: Îndrumare  pentru   dezvoltarea  profesională. 
              Comunicare şi relaţionare eficientă. Tehnici de  
               consiliere - 5 ore; 
Modulul2:  Analiza nevoilor de formare:  instrumente  de 
               identificare a nevoii de formare în  
               şcoală  - 5 ore; 
Modulul3: Atribuţiile  responsabilului  cu  formarea  continuă  în  
               şcoli.  Componenţa  portofoliului  responsabilului  cu 
               formarea continuă în şcoli - 6 ore; 
Modulul4: Completare  registru  electronic  cu  evidenţa formării/ 

                   perfecţionării cadrelor didactice din şcoală (format Excel) 
-                6 ore; 
Evaluare : 2 ore. 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012- filiala Roman 
Trimestrul   I  2013- filiala Tg. Neamţ,  zona Piatra Neamţ  2 Grupe 
Trimestrul  II 2013- Filiala Bicaz 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Prezentarea în plen a unui instrument de identificare a nevoii de formare aplicat în 
şcoală; portofoliulului responsabilului cu formarea continuă în şcoli;registrului 
electronic cu evidenţa formării/ perfecţionării cadrelor didactice din școală (format 
Excel). 

II. Resurse umane 

Formatori implicaţi (nivelul 

de pregătire) 
Formatori cu competente in domeniu: profesor –metodisti  Mihaela Popa, 

Lăcrămioara Tincă, Elena-Roxana Irina, Mioara Roşu, Gabriela Livia Curpănaru, 

Carmen Corlăteanu 

Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela Popa 

III.Criterii economice 
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III. Criterii curriculare 
 
1. Denumirea programului MANAGEMENTUL APLICAT AL UNITĂŢILOR ŞCOLARE 

2. Public- ţintă vizat Manageri ai unitatilor de invatamant,  sefi de catedra, membri CEAC, cadre 

didactice din învăţământul preuniversitar 
3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Realizarea marilor obiective presupune rezolvarea a nenumărate probleme mici. 

Pe calea spre succes, se găsesc numeroase etape intermediare şi mai ales multe 

activităţi agasante, de rutină. 

Cea mai des întâlnită barieră în calea atingerii propriilor obiective este aceea că 

oamenii nu stăpânesc tehnica ce le permite să facă faţă acestei rutine, precum şi 

inevitabilelor faze pregătitoare. 

Strategii şi tehnici pentru eliminarea unor astfel de bariere vă propune acest 

program. 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
60 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 
vizate 

  1.capacitatea de cunoaştere, interpretare şi aplicare a legislaţiei  
    generale şi specifice la situaţiile particulare ale activitãţii şcolare; 

2.  2.capacitatea de a orienta, îndruma, controla şi evalua procesul  
       de învãţãmânt; 

  3.capacitatea de a stabili scopuri şi obiective pertinente şi de a 
     stabili strategii adecvate; 
  4.capacitatea de a planifica şi programa; 
  5.capacitatea de a-şi asuma rãspunderi; 
  6.capacitatea de a (se) informa; 
  7.capacitatea de a comunica şi negocia; 
  8.capacitatea de a soluţiona conflictele; 
  9.capacitatea de a decide şi de a rezolva probleme; 
 10.capacitatea de a evalua. 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

1. Managerul şcolar-competenţe şi atribuţii -7 ore 
2.Comunicarea   managerialã,   climatul   organizaţional   şi  

    soluţionarea conflictelor - 7ore 

3.Planificarea şi organizarea. Documente de planificare -7  

   ore 

4. Un management eficient -7 ore 
5. Evaluare finalã - 2 ore 

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV 2012- 1 grupă 
Trimestrul   I  2013- filiala Tg. Neamţ,  1 grupe 
Trimestrul  II 2013- 1 grupă 

6. Modalităţi de evaluare a 
cursanţilor 

Prezentarea unei piese din „mapa directorului‖  realizată pe parcursul derulării 
programului de formare 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 
(nivelul de pregătire) 

Formatori cu experienţă în domeniu:prof. StanViorel;prof.  Ilie Tedli; prof. Maria 
Ghiniţă; 
Coordonator program: prof. Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

3x25 

Costul programului/ al 
activităţii 

3x 2800 lei 

Costul estimat al unei ore 
de formare pentru fiecare 

participant 

1,87 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului FORMAREA RESPONSABILILOR DE CERCURI PEDAGOGICE ŞI  COMISII 

METODICE 
2. Public- ţintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar 
3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Îmbunătăţirea  formelor  de organizare şi desfăşurare a activităţiilor 

desfăşurate de  responsabilii de cercuri pedagogice şi  comisii metodice;creşterea 

calităţii  actului  didactic; modalităţile de analiză şi (auto)evaluare a activităţilor 

didactice şi   extracurriculare ale acestora. 
4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1.  Capacitatea de a cunoaşte  cadrul legal  de organizare   şi 
     desfăşurare  a Cercurilor pedagogice şi a Comisiilor metodice; 

2: 2.  Capacitatea de a aplica cadrul  legal  de organizare   şi 
         de sfăşurare  a Cercurilor pdagogice şi a Comisiilor metodice; 

3:  Capacitatea de a - şi   pune   în  valoare   imaginaţia şi 
     creativitatea  în  vederea  stimulării  potenţialului creativ al 
     colegilor - cadre didactice şi elevilor lor, rezolvării conflictelor     
     interne şi implicării pozitive a părinţilor şi comunităţii locale în  
     actul didactic;    

4:  4. Capacitatea de a participa  activ   la   propria  formare  
         profesională ,  printr - o colaborare  eficientă şi ( auto)     
         evaluare obiectivă. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Cerc pedagogic. Comisie metodică – Cadrul  
                 conceptual; 
Modulul 2:Cadrul legal  de organizare şi funcţionare a 
                 Cercurilor pedagogice şi a Comisiilor metodice; 
Modulul 3: Modul de organizare a Cercurilor pedagogice şi a   
                 Comisiilor metodice; 
Modulul 4: Îndatoririle responsabililor de Cerc pedagogic 
                 Comisie metodică ; Calităţile  responsabilului  
                 coordonator al comisiei ale responsabilului de cerc              
                  pedagogic; 

  Modulul 6: Modul  de  desfăşurare a Cercurilor pedagogice şi a 
                     Comisiilor metodice; 
  Modulul 7: Evaluare: recompense în comisia metodică şi 
                   cercul pedagogic; 
  Modulul 8: Promovarea imaginii cadrului didactic  în comisia\ 
                 metodică şi cercul pedagogic ; Comunicarea intra şi  
                   interinstituţională şi în cadrul comunităţii locale. 
  Evaluare- 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul IV 2012 - o grupă / 25 de cadre didactice Trimestrul 

II 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice 
6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Prezentarea în plen a unei metode care are succes deplin la clasă, pe nivele de 

studiu 
II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu competente in domeniu:prof. Secară Lăcrămioara;  prof. Mioara 

Roşu; prof. Gabriela Livia Curpănaru; prof. Ana Vasiliu 
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Curpănaru 

III.Criterii economice 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR CEAC; REALIZAREA PROCEDURILOR 
SPECIFICE ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE 

2. Public- ţintă vizat Membri ai Comisiilor de Asigurare și Evaluare a Calității, cadre didactice 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Toate unitățile școlare vor intra în curând în procedura de evaluare externă în 
vederea reacreditării; de aceea este necesară o pregătire minuțioasă a acestei 
activități. Este necesară formarea membrilor comisiilor de asigurare a calității în 
scopul completării  documentelor  acestei  comisii  și  realizării procedurilor 
specifice organizației  școlare. 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24 de ore 
 
 
 
 
 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1. Capacitatea de a realiza documentele specifice CEAC; 
 
2. Capacitatea de a stabili necesarul de proceduri pentru 
organizația din care face parte

 
3. Capacitatea de a realiza o procedură pentru o activitate 
specifică organizației

 
4. Capacitatea de a întocmi un plan operațional și un plan de

 
îmbunătățire

 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Documente specifice CEAC - întocmirea RAEI - 4 ore 
Modulul 2. Stabilirerea procedurilor specifice unității școlare - 4 ore 
Modulul 3. Întocmirea unei proceduri specifice unității școlare - 6 ore 
Modulul 4. Întocmirea planului operațional -  4 ore 
Modulul 5. Întocmirea planului de îmbunătățire a activității - 4 ore

 
Evaluare - 2 ore 

Calendarul trimestrul IV 2012 - o grupa/25 persoane, 

 programului trimestrul II 2013 - o grupa/25 persoane 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Portofoliu din care vor face parte : Întocmirea unui RAEI, o procedură specifică 

organizației din care face parte cursantul și a unui plan de îmbunătățire
 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator cu competente in domeniu: prof. Viorel Stan; prof. Mircea Corlăţeanu; 
prof.  Lăcrămioara Secară 

 

Coordonator program, prof. metodist Carmen Corlăţeanu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2 x 25 

Costul programului/ al activităţii 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  
MANAGEMENTUL ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR PRIN IMPLEMENTAREA STANDARDELOR SPECIFICE 

DE CALITATE 
2. Public- ţintă vizat cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat si particular 

3. Justificare Conştientizând rolul fiecarui cadru didactic în ceea ce priveşte asigurarea unui 

învăţământ de calitate în contextul actual, prezentul curs îşi propune consilierea şi 

formarea persoanelor implicate în asigurarea unei educaţii de calitate în şcoala 

nemţeană, prin implementarea standardelor de referinţă şi de calitate. 

4. Durata 24  de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1.Capacitatea de a argumenta modalităţi de asigurare a unui 

învăţământ de calitate; 

 
2.Capacitatea de a relaţiona în cadrul comisiei  CEAC şi cu 

toate cadrele didactice din şcoală privind realizarea unei 

educaţii de calitate; 

 
3. Capacitatea de a implementa standardele de calitate în 

corelanţă cu indicatorii de performanţă 

 Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Legislatia specifica in domeniul  asigurarii calitatii in  
         invatamant - (2 ore); 
Modulul 2: Functionarea Comisiei  pentru evaluarea şi  
                 asigurarea calităţii- (3 ore); 
Modulul 3: Implementarea standardelor de referinta si de  
                 calitate in unitatile de invatamant - (6 ore); 
Modulul 4: Evaluarea performantelor unitatilor de invatamant –  
                 (3 ore); 
Modulul 5: Planul operaţional si Planul de îmbunătăţire (4 ore) 
Modulul 6: Stagiu de practică efectuat in unitatea scolara de 
                  provenienta - (4 ore); 
Evaluare: - 2 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  I 2013 – 1  grupă / 25 cadre didactice 

 

Trimestrul al II-lea 2013 -1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare Sustinerea unei teme din portofoliu (realizat individual sau in grup) in plen 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator: formator-consilier ARACIP, prof. dr.  Mihai Floroaia; formator-consilier 
ARACIP, prof. Elena-Roxana Irina evaluator extern ARACIP, prof. Niculina Niță 

Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana Irina 
III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2x25 

Costul Programului/ al activităţii 2x1250 lei 

Costul estimat al unei ore de 
formare pentru fiecare participant 

2.10 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
 

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL IN SISTEM DESCENTRALIZAT 

2. Public- ţintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Îmbunătăţirea   calităţii   managementului   educaţional   din învăţământul 

preuniversitar prin revizuirea politicii în domeniu şi formarea competenţelor 
(necesitate, utilitate) manageriale specifice categoriilor profesionale implicate pentru asigurarea unei 

mai bune adaptări a educaţiei şi formării profesionale iniţiale la nevoile pieţei 

muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate 1.Capacitatea de a elabora planuri operaţionale în      

   managementul educaţional preuniversitar în concordanţă cu  
    priorităţile strategice actuale ale sistemului; 

   2.Capacitatea   de  a  realiza   un   studiu privind    
      managementul preuniversitar  în  context actual; 
  3.Capacitatea de a revizui profilul ocupaţional şi profesional al       
     funcţiilor manageriale din învăţământul preuniversitar; 
   4.Capacitatea de a îmbunătăţi calitatea pregătirii profesionale  
      a categoriilor de personal cu funcţii de conducere,   
      îndrumare şi   control  din învăţământul preuniversitar şi a  
      aspiranţilor la funcţii de conducere, îndrumare şi control din  
       învăţământul preuniversitar. 

Planificarea 

modulelor tematice 
Modulul 1: Managementul educaţional în perspectiva 

descentralizării - 4 ore 
Modulul 2: Dezvoltarea leadershipului - 4 ore 
Modulul 3: TIC şi platforme de e-learning privind    
                 managementul educaţional – 3 ore; 
Modulul 4: Integritate şi transparenţă - 2 ore 
Modulul 5: Comunicarea instituţională - 2 ore 

Modulul 6: Descentralizare şi managementul financiar - 4  

                 ore; 
Modulul 7: Managementul tranzitiei, al situaţiilor de criză şi 
                  al relaţiilor parteneriale - 2 ore 
Evaluare - 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul IV 2012 - o grupă / 25 de cadre didactice 

Trimestrul II 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Prezentarea în plen a unei secvenţe de proiect la alegere din modulele studiate 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu competente in domeniu: prof. Gabriela Banu, prof. Gabriela Livia 

Curpănaru, prof. Gabriela Pricope, prof. Mioara Stoia, prof. Daniela Suman, prof. 

Ana Vasiliu 

Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2x25 

Costul programului/ al activităţii 2x1250 

Costul estimat al unei ore de formare 
pentru fiecare participant 

2.10 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
MARKETING.  CULTURA ŞI CLIMATUL ORGANIZAŢIONAL ÎN 

ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - în curs de acreditare 
2. Public- ţintă vizat Managerii unităţilor şcolare, responsabilii  cu activitatea educativă, cadre didactice 

din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Dacă în economie nu se pot lua decizii raţionale fără investigarea pieţei tot aşa, 

în domeniul educaţional nu pot lipsi studiile asupra nevoilor publicului. Pentru 

cunoaşterea publicului ţintă, managerii educaţionali trebuie să stăpânească 

metodologia studiilor de piaţă. 

Demersul  de  marketing  presupune  stăpânirea  informaţiilor  despre  mediul 

socio-economic şi educaţional.  Suportul informaţional al deciziilor se asigură prin 

cercetarea de marketing, definită ca o activitate sistematică de culegere, analiză şi 

interpretare a informaţiilor necesare conceperii, elaborării şi realizării politicilor de 

marketing. 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
46 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate 1.capacitatea de a identifica  rolul  şcolii în economia de 

piaţă  (corespondenţă  cu CEAC din şcoli :  piaţa. 

educaţională,mecanismele pieţei educaţionale,etc.) 

2.capacitatea de a identifica şi   motiva "Consumatorul de 

educaţie" in contextul asigurării Calităţii educaţiei; 

3.capacitatea de cunoaştere a  mecanismului de  generare a 
relaţiilor publice ale instituţiei educaţionale 

4.capacitatea de a realiza  o strategie de marketing (analiza 

pieţei educaţionale, demers de marketing,etc.) 
5.capacitatea de a dezvolta o cultură organizaţională care 

să promoveze pozitiv imaginea unităţii/instituţiei; 
Planificarea 

modulelor tematice 
Modulul  I:  Tehnici de marketing educaţional-15 ore; 
Modulul II;  Demersul de marketing-15 ore; 
Modulul III: Optica sau orientarea de marketing-10 ore;  
Modulul IV: Marketingul şi puterea de convingere a unităţii   
                 şcolare-2 ore 
Evaluare-4 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2011  – 1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul  I   2012 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 
-Realizarea unui plan de marketing; 
-Prezentarea unei tehnici eficiente de marketing folosite de scoala  din care 

provine formabilul 
II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu experienţă în domeniu: prof. Stan Viorel; prof. Maria Ghiniţă; 
prof. Ilie Tedli; prof. Niculina Niţă; prof.  Lăcrămioara Secară 
Coordonator program: profesor-metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2 x 2200 lei 

Costul estimat al unei ore de 
formare pentru fiecare participant 

1,91 lei 



    

36 

 
 
 
 
 

C. MANAGEMENT DE PROIECT 

I. Criterii curriculare 
 

1. Denumirea programului SCRIEREA CERERII DE FINANTARE IN CONTEXT COMENIUS, LEONARDO 
 DA VINCI, GRUNDTVIG, TINERET IN ACTIUNE 
2. Public- ţintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Dezvoltarea cooperării în educaţie prin participarea în programele europene de 

educaţie şi formare profesională. 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate 1. Capacitatea de a căuta informaţii  despre  Programul de 

Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii pe site-ul www.llp-ro.ro; 
2. Capacitatea de a accesa şi a aplica componentele din 

Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii; 

3. Capacitatea de a completa Formularul de candidatură. 
Planificarea 

modulelor tematice 
  Modulul 1. Informare privind Proiectele derulate de 
                   ANPCDEFP: e-Twinning Comenius, Grundtvig,     
                   Leonardo da Vinci  - 3 ore 

Modulul 2.   Modulul 2.Dezvoltare Personală prin Stagii de Formare  
                                    Continuă - Programul de Învăţare pe Tot Parcursul       
                                    Vieţii : mobilitati individuale Comenius, Grundtvig –5  
   ore 

  Modulul 3. Exemple de bune practici - 5 ore 
  Modulul 4. Completarea unui formular de candidatură - 8 ore 
  Evaluare - 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul IV  2012  –  1 grupă/2 
Trimestrul I, II  2013 – 2 grupe/50 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
portofoliu, prezentarea unui proiect in plen 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori locali cu competente in domeniu: prof. Maria Ghinita, prof. Carmen 

Corlateanu, prof. Nita Niculina 
coordonator, prof. metodist Carmen Corlateanu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
3 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 

3 x 1250 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2.10 lei

http://www.llp-ro.ro/
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

2. Public- ţintă vizat 

(categoria, nivelul) 
Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Necesitatea dezvoltării abilităţilor teoretice, practice şi a competenţelor specifice de 

elaborare,  de  implementare  şi  de  evaluare  a  unui  proiect,  pornind  de  la  o 

nevoie/problemă concretă 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24 ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate Prin  derularea  acestui program  de formare se vor dezvolta 

urmatoarele capacităţi: 
1.Capacitatea de a scrie, a depune, a coordona şi implementa 
cu succes proiecte; 
2.Capacitatea de a folosi tehnicile managementului de proiect 
pentru a obţine rezultatele aşteptate. 
3.Capacitatea de a identifica oportunităţile de finanţare aduse 
de   Fondurile   Structurale   pentru   România   în   domeniul 
educaţiei, dezvoltării profesionale şi instituţionale; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Management de proiect. Funcţiile managementului 
                de proiect – 2 ore 
Modulul 2:Ciclul de viaţă al unui proiect:  iniţiere, planificare, 
                 implementare, încheiere – 14 ore 
Modulul 3:Domenii de expertiză în managementul de proiect 
                 –  2 ore; 
Modulul 4:Fondurile Structurale pentru  România în domeniul  
                Educaţiei  şi dezvoltării profesionale  şi instituţionale.  
               Intervenţiile de tip FSE în  Educaţie 2007-2013 şi   
            intervenţiile de  tip  FEDR  pentru  dezvoltarea   
          instituţională  –4  ore  
Evaluare – 2 ore. 

Calendarul 

programului 
Trimestrul IV 2012 – 2 grupe / 50 cadre  didactice 

Trimestrul I, II  2013  – 2 grupe / 50 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Completarea, în echipă, a fişei de proiect pentru soluţionarea problemei identificate 

II. Resurse umane 

Formatori implicaţi (nivelul 
de pregătire) 

Formatori cu competenţe în domeniu: Profesor -metodist Mihaela Popa, prof. Maria 
Ghiniţă 
Coordonator program de formare: profesor – metodist Mihaela Popa 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţiplanificaţi 4 x 25 

Costul programului/ al activităţii 4 x 1250 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2.10 lei 
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. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
STRATEGII, TEHNICI SI  INSTRUMENTE DE CONFIGURARE, IMPLEMENTARE 
MANAGEMENT SI  EVALUARE A PROIECTELOR EXTRACURRICULARE 

2. Public- ţintă vizat Manageri ai instituţiilor de învăţământ, responsabili cu activitatea educativă, cadre 

didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
Educatia extracurrriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si 

locul bine stabilit in formarea personalitatii copiilor şi adolescenţilor. Educatia prin 

activitatile extracurriculare urmareste identificarea si cultivarea corespondentei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat, precum si stimularea 

comportamentului creativ in diferite domenii. Grija fata de timpul liber al copilului, 

atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de respectare a acestora trebuie sa fie 

dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, incredere, recreere, 

voie buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a aptitudinilor. 

Activitatea educativa scolara si extrascolara dezvolta gandirea critica si stimuleaza 

implicarea tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii drepturilor omului 

si al asumarii responsabilitatilor sociale, realizandu-se, astfel, o simbioza lucrativa intre 

componenta cognitiva si cea comportamentala. 
4. Durata (nr. total de 

ore de formare) 
40 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate 1.Capacitatea de a configura proiecte interesante, atractive 

   şi cu potenţial educativ; 
    2.Capacitatea de a realiza şi aplica instrumente de evaluare  
       adecvate fiecărei tip de activitate şi  care asigură feed- back-ul  
       necesar imbunătăţirii pe parcurs sau la final; 

Planificarea 

modulelor tematice 
Modulul1: Educaţia formală şi informală – competenţe care 
                 asigură completarea  şi aplicarea competenţelor  
                 dobândite însistem formal-14 ore; 
Modulul 2: Configurarea unui proiect educaţional Extracurricular- 
                  10 ore; 
Modulul3: Evaluarea proiectelor extracurriculare  (instrumente,  
                 tehnici)-12 ore; 
Evaluare: 4 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012  – 1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul  I   2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 

 

Scrierea unui proiect educaţional şi prezentarea instrumentelor de evaluare specifice 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu experienţă în domeniu: 
Prof. Viorel Stan; prof. Maria Ghiniţă; prof. Gabriela Banu; prof. Lăcrămioara Secară; 
prof. Carmen Corlateanu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2 x 1850 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

1.85 lei 
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D. DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIC 

 
I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE 
2. Public- ţintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar. 

3. Justificare Necesitatea formării personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vederea 

aplicării corecte a programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare‖ . 

4. Durata 24 ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate 1. Capacitatea de a utiliza  adecvat  conceptele şi teoriile din 

domeniul ştiinţelor educaţiei (abordare interdisciplinară, 

perspectiva psihopedagogică); 

2. Capacitatea de a proiecta conţinutul instructiv –educativ în 

concordanţă cu metodele şi strategiile active de învăţare; 

3. Capaciatea de a valorifica cunoştinţele, abilităţile, 

experienţele individuale şi de grup în abordarea creativă a 
demersului didactic în domeniul consilierii şi orientării; 

4. Capacitatea de a aplica conţinutul 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 experienţele anterioare ale cursanţilor. 

Planificarea modulelor 

tematice 
Modulul 1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală– 4 ore; 

Modulul 2. Comunicare şi abilităţi sociale– 4 ore; 

Modulul 3. Managementul informaţiilor şi  învăţării– 4 ore; 

Modulul 4. Planificarea carierei– 4 ore; 

Modulul 5. Calitatea stilului de viaţă- 4 ore 

Evaluare - 4 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2011  – 1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul  I   2012 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare 
Chestionar 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori: prof. M. Roşu, prof. Meda Stirbu, prof. M. Lozinca, prof. S. Paduraru, G. 

Pricope; prof. Daniela Matasaru 
Responsabil program: profesor-metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2 x 25 

Costul Programului/ al 

activităţii 
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 
ASPECTE ALE VIOLENŢEI ŞCOLARE 

2. Public- ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
În contextul cultural şi politic european se acceptă şi se promovează ideea că şcoala 

trebuie să fie un spaţiu privilegiat, al securităţii, liber de conflicte şi de manifestări ale 

violenţei. Interesul şi preocuparea faţă de violenţa şcolară se află astăzi pe agenda 

politică a unor instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale, dar şi în centrul atenţiei 

unor structuri ale societăţii civile şi ale specialiştilor din domeniul universitar şi 

academic. 

4. Durata (nr. total de 

ore de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate 1.capacitatea de a recunoaşte formele de manifestare a 

violenţei şcolare; 

2.capacitatea de a identifica factorii generatori ai violenţei 
şcolare; 

3.capacitatea de a preveni violenţa în şcoală. 

Planificarea modulelor 

tematice 
Modulul 1: Despre valori. Inventar al valorilor comportamentale 

                  -4 ore 

Modulul 2: Violenţa – caleidoscop (agresivitate, violenţă, 

                  conflict) -3 ore 

Modulul 3: Factorii generatori ai violenţei şcolare. Studii de caz 

                 -7ore 

Modulul 4: Modalitati de prevenire a violenţei şcolare. Studii 

                  de caz -7 ore 

Evaluare – 3 ore 
Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012 - 1 grupă/ 25 cadre didactice 

Trimestrul   II  2013 - 1 grupă/ 25  cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 
Prezentarea în plen a unui studiu de caz din portofoliul realizat 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu competente in domeniu: profesor Mariana Lozincăprofesor Ionela Meda 
Ştirbu, profesor Niculina Nita sociolog Eugen Simion 
Coordonator program formare: profesor - metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
1 250lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2.10 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului COMUNICAREA IN SPAŢIUL ŞCOLAR: PROFESOR – ELEV – PĂRINTE 

2. Public- ţintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Realizarea unui parteneriat eficient profesor - elev - părinte este unul dintre 

dezideratele actuale ale procesului instructiv-educativ, cu scopul eliminării barierelor 

de comunicare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, între părinţi şi copiii 
acestora, între dascăl şi copil 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1. Capacitatea de a dezvolta atitudini pozitive faţă de şcoală 

    atât la părinţi cât şi la copii; 
2.Capacitatea de a îmbunătăţi relaţia profesor - elev -părinte 

    prin consiliere; 
3.Capacitatea de a derula activităţi comune: elevi,părinţi, 
   profesori; 
4.Capacitatea de a comunica adecvat cu familiile ce întâmpină 

    probleme în creşterea şi educarea elevilor. 

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 relaţionare - 3 ore 
Evaluare - 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul I 2013 - 1 grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II 2013 - 1 grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare a 

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

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori: prof. Secara Lacramiora, prof. Mioara Roşu; prof. Gabriela Livia 
Curpănaru;prof. Dan Agrigoroae; prof.Ana Vasiliu 
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2x25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2x1250 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2.10 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului STRATEGII PENTRU PREVENIREA EŞECULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR 

. Public - ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Necesitatea identificării precoce a situaţiilor de risc şi elaborarea strategiilor optime 

de prevenţie şi intervenţie in caz de eşec şcolar 

4. Durata 24  de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
 
1.Capacitatea de a utiliza conceptele cheie eşec şcolar, 

abandon  şcolar 

2.Capacitatea de a dezvolta abilităţi de relaţionare cu elevii 

aflaţi  în situaţia de risc de eşec şcolar 

3.Capacitatea de a utiliza tehnici şi metode de prevenire a 

abandonului şcolar 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Eşecul şcolar, abandonul şcolar-delimitări 
                  conceptuale – 3 ore 

  Modulul 2: Cauzele eşecului şcolar-2 ore 
  Modulul 3: Acţiuni de prevenire a abandonului şcolar – 7 ore    
  Modulul 4:Comunicare şi negociere.Prejudecăţi-9 ore  
  Evaluare –3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  I 2013 – 1  grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare Prezentarea în plen a unui studiu de caz 
II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu competenţe în domeniu: Profesor metodist Elena-Roxana Irina ; 
Profesor metodist Carmen Corlateanu, profesor pentru invatamantul primar ; 
Florentina Popa, prof. Niculina Nita 
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2 x 25 

Costul Programului/ al 

activităţii 
2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei ore 
pentru fiecare participant 

2.10 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
DEZVOLTAREA ABILITATILOR DE VIATA ALE ELEVILOR PENTRU O MAI 

BUNĂ INSERŢIE SOCIALĂ 

2. Public- ţintă vizat 

(necesitate, utilitate) 
 
cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 
3. Justificare 

Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă este principala cale de a promova 

cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile necesare elevilor pentru a se adapta la viaţa 

independentă de şcoală şi de familie. 

4. Durata ( nr. total de 

ore de formare) 
 
24 de  ore 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. Curriculum-ul 

programului 

 

Competenţe 

vizate 

1.Capacitatea de a forma elevilor abilităţi de autocunoaştere 

2.Capacitatea de a forma elevilor un stil de viata sanatos 

3.Capacitatea de a form elevilor abilitati de inter-relationare 

 

 
Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1.Formarea abilităţilor de autocunoaştere ale elevilor-5ore 

Modulul 2.Stil de viaţă sănătos-5 ore Modulul 

3.Ascultarea activă.Conflictul-6 ore Modulul 

4.Gândirea critică.Stiluri de învăţare-6 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

 

Trimestrul II 2013-1 grupă/25 cursanţi 

6. Modalităţi de evaluare 

a cursanilor 

 

Prezentarea unui portofoliu 

II. Resurse umane 

Formatori implicati 

(nivelul de pregatire) 
Formator cu competenţe în domeniu: profesor – metodist Elena–Roxana Irina 

Coordonator program formare: profesor – metodist Elena–Roxana Irina 
III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 

 

25 

Costul Programului/ al 

activităţii 

 

1250 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 
fiecare participant la 
formare 

2.10 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului STRATEGII DE LUCRU PENTRU COPII CU PROBLEME COMPORTAMENTALE 

SI HIPERACTIVITATE 

2. Public- ţintă vizat Personalul didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Necesitatea iniţierii  cadrelor didactice în domeniul instruirii-educării copiilor care 

manifestă tulburări comportamentale şi  de hiperactivitate cu deficit de atenţie 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24 ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1.Capacitatea de a dezvolta competenţe specifice activităţii 

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 hiperactivităţii şi ale tulburărilor 

                   comportamentale – 6 ore; 

Modulul 3 : Metode de lucru adecvate copiilor ce manifestă   

                   tulburări comportamentale şi hiperactivitate cu   

                   deficit de atenţi– 9 ore; 

 Evaluare : 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul   IV  2012 –   1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul   I  2013 – 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Prezentarea unui studiu de caz 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator cu competente in domeniu: prof. Ionela Meda Ştirbu 

Coordonator program formare: profesor metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
1 250  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 IN EDUCATIA COPIILOR CU CES. MODALITĂŢI DE 

ABORDARE 

2. Public- ţintă vizat Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Existenţa - în unităţile şcolare ale judeţului Neamţ - a copiilor cu cerinţe 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 susţin 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 (nr. total de ore 

de formare) 
24 ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate 1.capacitatea de a utiliza metode de lucru specifice elevilor cu 

CES; 

2.capacitatea de a dezvolta competenţe de adaptare 

curriculară la elevii cu CES; 

Planificarea 

modulelor tematice 
Modulul 1: Educaţia integrată – analiză teroretică şi delimitări 

terminologice –3 ore 

Modulul 2: Personalitatea şi factorii care condiţionează 

dezvoltarea copilului cu dizabilităţi – 6 ore 

Modulul 3: Adptarea curriculară şi planurile de intervenţie 

personalizate– 6 ore 

Modulul 4: Metode de lucru utilizate în educaţia copilului cu 

CES – 6 ore 

Evaluare:  –3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012 - 1 grupă/ 25 cadre didactice 

Trimestrul   I  2013 - 1 grupă/ 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Portofoliul profesorului privind planul de intervenţie personalizat 

Prezentarea în plen a unei secvenţe din portofoliu 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator cu competente in domeniu: prof. Ionela Meda Ştirbu 

Coordonator program formare: profesor - metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
1.250 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2.10 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului DISCIPLINAREA POZITIVĂ 

2. Public- ţintă vizat Personalul didactic din învăţămantul  preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Metodele de disciplinare sunt foarte schimbătoare în zilele noastre.  Adaptarea din 

mers a cadrelor didactice şi părinţilor la noile cerinţe legislative privind educaţia şi 

disciplinarea copiilor a devenit o necesitate. 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1.capacitatea de a aplica noi cunoştinţe referitoare la 

dificultăţile care apar în procesul de educare a copiilor; 

2.capacitatea de a identifica comportamente şi atitudini 

adaptative, din perspectiva disciplinării pozitive; 

3.capacitatea de a gestiona practic conflictele care apar în 

relaţia părinte-copil, profesor-elev, parinte -profesor; 

4.capacitatea de a construi un sistem de recompense eficient, 

adaptat grupelor de vârstă; 

5.capacitatea de a dezvolta o interacţiune constructivă şi 

suportivă în relaţia cu părinţii şi elevii. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul1. Disciplinare pozitivă. Tehnici de aplicare a 

recompenselor specifice vârstei – 4 ore 

Modulul 2. Impactul relaţiilor dintre părinţi şi/ sau profesori 

asupra dezvoltării copilului – 4 ore 

Modulul 3. Comunicarea părinte-copil, profesor-elev, în funcţie 

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 importanţa 

acesteia în dezvoltare – 2 ore 

Evaluare: 2 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul   IV  2012 –   1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul   I  2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 
Prezentarea în plen a unui studiu de caz din portofoliul realizat 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu competente in domeniu: prof.  Ionela Meda Ştirbu; prof.  Maria Lozinca, 
prof. Niculina Niță 
Coordonator program formare: profesor metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 
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E. EDUCATIA PENTRU EGALITATEA DE SANSE 

 
I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
ACCES LA EDUCAŢIE PENTRU GRUPURILE DEZAVANTAJATE 

2. Public- ţintă vizat 

(categoria, nivelul) 
Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
Cursul trebuie să contribuie la crearea unui mediu incluziv în şcoli, astfel încât toţi 

copii să fie educaţi împreună, indiferent de originea etnică, deficienţe fizice sau 

mentale, originea culturală sau socio-economică sau limba maternă. Cursul permite 

abordarea educaţiei incluzive de către cadrele didactice în şcoală prin promovarea 

valorilor şi practicilor acestui tip de educaţie, prin ameliorarea ofertei şcolare, 

îmbunătăţirea mediului educaţional, combaterea atitudinilor discriminatorii şi oferirea 

de şanse egale în educaţie pentru toţi copii din cadrul unei comunităţi. Programul 

vine în sprijinul programului de reformă în vederea integrării educaţionale a copiilor 

cu CES şi a celor proveniţi din grupuri dezavantajate, promovarea unui sistem de 

valori care atribuie acestor copii rolul de cetăţean cu drepturi egale. Cursul contribuie 

la promovarea educării împreună a elevilor cu CES şi a celor fără deficienţe în şcolile 

de masă prin transformarea acestora în şcoli integratoare, incluzive. 

4. Durata (nr. total de 

ore de formare) 
24 ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
Prin derularea acestui program  de formare se vor dezvolta 

urmatoarele capacităţi: 
1. Capacitatea de a aborda  educaţia incluziva ca o alternativă 

educaţională 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 susţinerea 

copiilor cu CES şi celor proveniţi din grupuri vulnerabile în scopul 

evitării, izolării sociale şi eşecurilor şcolare ale acestora; 

3. Capacitatea de a forma competenţe pentru abordarea 

individualizată a fiecărui copil, pentru adaptarea la ritmul personal de 

învăţătură şi la tipologia personalităţii; 

4. Capacitatea de a forma competenţe necesare proiectării, 

conducerii şi optimizării procesului de învăţământ din perspectiva 

prerogativelor şcolii incluzive; 

5. Capacitatea de a forma deprinderi în scopul promovării principiilor 

„Unitate în diversitate" şi al „Egalităţii şanselor educaţionale" şi mai 
ales al educaţiei integrate şi al şcolii incluzive. 
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Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Principiile şi valorile pe care le promovează educaţia 

                  incluzivă – 3 ore ; 

Modulul 2: "Segregare şcolară" - "Incluziune şcolară" – 4 ore ;  

Modulul 3: Sprijin pentru copii cu dificultăţi de învăţare – 3 ore; 

Modulul  4: Promovarea practicilor incluzive la nivelul clasei – 4 ore; 

Modulul 5: Planificarea în contextul ameliorării şcolare – 3 ore; 

Modulul 6: Management educaţional la nivelul şcolii incluzive  – 5 ore; 

 Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 
 
Trimestrul  II 2013 - 1 grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 
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 implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu competenţe în domeniu: Profesor – Gaina Judit, profesor Alina Chila, 
profesor Ioan Nita 
Coordonator program de formare: profesor – metodist Mihaela Popa 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
1 x 25 

Costul Programului/ al 

activităţii 
1x 1250 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

2.10 lei 
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F. INFORMATIZARE 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea programului TIC PENTRU ÎNCEPĂTORI 

2. Public- ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
 
 
 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
În ciuda numeroaselor programe de formare, se constată că multe cadre didactice nu 

pot aplica cunoştinţele generale de IT în optimizarea demersurilor didactice. 

Cursul îşi propune să particularizeze instruirea cadrelor didactice în funcţie de 

specificul disciplinei predate şi de resursele IT însuşite. 

 4. Durata (nr. total de 
ore de formare) 

30 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate 1.Competențe de utilizare a unor programe de procesare de

 
   text. 
2.Competențe de utilizare a unor programe de calcul tabelar.

 
3.Competențe de utilizare a unor programe de editare

 
    prezentãri. 
4.Competențe de utilizare a unor programe de accesare a  
   informațiilor on-line și de comunicare prin poștã electronicã. 
5.Competențe de utilizarea a unor tehnologii de comunicare în 
   timp real on-line. 
6.Competențe de configurarea de bazã a setãrilor pentru  
   conectare la rețea. 
7.Competențe de diagnosticare a problemelor hardware și  
   software. 

8.Competențe de lucru cu echipamente periferice.
 

Planificarea 

modulelor tematice 
Modulul 1: Componentele unui sistem de calcul – generalităţi,   
                  modele. Componentele hardware ale unui sistem  
                de calcul. Dispozitive portabile. 
Modulul 2: Instalarea şi pornirea unui sistem de calcul. Lucrul 
                  cu Interfaţa Grafică Utilizator. Lucrul cu 
                   sisteme de fişiere. Modulul 3: Facilităţi multimedia. 
Modulul 4: Lucrul cu documente. Tipărire, scanare, convertire,  
                 lucrul cu arhive. Editare cu editor de bază. 
Modulul 5: Procesoare de text: Word 2007.Prelucrarea  
                  tabelară a   datelor: Excel 2007.Realizarea  
                  prezentărilor PP: Power  Point 2007. 
Modulul 6:Lucrul în internet: browsing. Webmail: Yahoo,  
                Gmail;Yahoo messenger.Fundamente ale reţelelor  
               de calculatoare.Măsuri preventive pentru buna  
                 funcţionare a unui sistem de calcul.Diagnosticarea  
                problemelor hardware şi software. 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012  – 1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul  I   2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 
Realizarea unor aplicaţii TIC 

II. Resurse umane 

 Formatori implicaţi 
(nivelul de pregătire) 

Formatori cu experienţă în domeniu: prof. Grigoruţă Oniciuc 
Responsabil program: profesor- metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 
Număr de cursanţi planificaţi 2x25 

Costul programului/ al activităţii 2x1500 

Costul estimat al unei ore de formare 
pentru fiecare participant 

2.00 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
CONCEPTE FUNDAMENTALE IN UTILIZAREA CALCULATORULUI (NELPAE) 

2. Public- ţintă vizat cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat si particular 

3. Justificare Dupa parcurgerea prezentului curs oferit în cadrul Proiectului New E-Learning 

Platform for Adult Education (NELPAE) cursantul va fi capabil să opereze cu unele 

concepte din lumea sistemelor informaţionale moderne, frecvent întâlnite în 

procesul de utilizare a tehnologiilor informaţionale. 

4. Durata 24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1.Capacitatea de a utiliza tehnologiile informaţionale 
2.Capacitatea de a defini principale componente ale sistemului de 

operare, ale principalelor operaţii executate cu ajutorul Explorer- 

ului, principalelor operaţii executate asupra folderelor şi fişierelor, 

principalele operaţii referitoare la instalarea   componentelor 

software şi hardware 

3.Capacitatea  de  a  elabora  documente  Excel  în  care  sunt 

structurate volume mari de date; 

4.Capacitatea de utilizare a formulelor Excel pentru a spori 

puterea şi flexibilitatea tehnicilor Excel de păstrare a datelor în 

format tabular 

5. Capacitatea de a realize prezentări utilizând programul 

Microsoft PowerPoint 2007 

 Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul I:   Concepte generale despre utilizarea calculatoarelor - 2 
                   ore 
Modulul II : Hardware - 2 ore 
Modulul III: Software - 2 ore 
Modulul IV :Utilizarea tehnologiilor informaţionale în viaţa de zi cu 
                    zi - 2 ore 

  Modulul V:  Sistemul de operare Windows XP- 4 ore  
  Modulul VI: Utilizarea aplicaţiei Word 2007- 4 ore  
  Modulul VII:  Primii paşi în Excel 2007- 3 ore 
  Modulul VIII: Prezentările PowerPoint- 3 ore 
  Evaluare: - (2 ore). 

Calendarul 

programului 
Trimestrul I  2013 - 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare Sustinerea unei teme din portofoliul (realizat individual) in plen 
Test practice pe platform NELPAE 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator cu competenţe în domeniu: prof. dr. Mihai Floroaia 
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 

Costul Programului/ al 

activităţii 
1250 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

 

 
2,10 
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I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 

programului 
UTILIZAREA TEHNICILOR ŞI INSTRUMENTELOR MULTIMEDIA ÎN 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

2. Public- ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Informaţia  a  devenit  o  sursă  de  cunoaştere,  astăzi  în  era  tehnologiilor 

digitale ritmul dezvoltării determină ample schimbări în toate domeniile de activitate, 

mijloacele de transmitere a cunoştinţelor au progresat de la metodele tradiţionale la 

mediile virtuale educaţionale integrate în reţelele digitale. 

Cursul "Utilizarea tehnicilor şi instrumentelor multimedia în activitatea 

didactică"  este un produs educaţional  integrat în noul  context educaţional  care 

determină dobândirea unor competenţe şi cunoştinţe de utilizare a tehnologiilor 

multimedia (audio şi video) în vederea desfãşurãrii unor activitãţi specifice fiecãrei 

discipline de cãtre cadrele didactice. 

În concluzie,  cursul  "Utilizarea  tehnicilor  şi instrumentelor  multimedia în 

activitatea didactică" va asigura valorificarea eficientă a potenţialului educaţional a 

cadrelor   didactice   prin   folosirea   noilor   metode   şi   procedee   educaţionale. 

Cunoştinţele  dobândite  la  acest  curs  vor  determina  o  schimbare  a  rolului 

profesorului cât şi a structurii procesului didactic care va favoriza creşterea 

performanţei procesului instructiv educativ. 
4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1.Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator; 
2.Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de 
lucru; 
3.Prelucrarea informaţiei în format digital; 
4.Elaborarea  de  produse  multimedia  care  sã  dezvolte  spiritul 
inventiv şi creativitatea; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul1: Multimedia – noţiuni introductive:Definiţii;Etape de 
                 realizare ale aplicaţiilor multimedia;Elementele  
                 aplicaţiilormultimedia;Formatemultimedia:Identificarea    
                  formatelor grafice, audio, video;Convertirea   
                  formatelor;Compresii: grafice, audio, video; 
Modulul 2:Surse gratuite pentru formate multimedia: Prezentarea 
                 aplicaţiilor grafice, audio, video; 
Modulul 3: Tehnici de prelucrare multimedia:Utilizarea aplicaţiilor 
                   grafice, audio, video; 
Modulul 4: Realizarea unui proiect multimedia. 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012  – 1 grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul  I   2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 
Realizarea unui  scurt film sau a unei prezentări PPT 

II. Resurse umane 
1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu experienţă în domeniu:  prof. Cristina Dima, prof. Grigoruţă Oniciuc, 
Coordonator program: profesor-metodist  Mioara Roşu 

III.Criterii economice 
Număr de cursanţi planificaţi 2 x 25 
Costul programului/ al activităţii 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 PLATFORMA DE E-LEARNING MOODLE 2 

2. Public- ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar
 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
- E-learningul este o alternativă la instruire interactivă şi formare permanentă în 

societatea actuală şi viitoare. Platforma Moodle oferă utilizatorilor (elevilor şi 

profesorilor) un mediu e-learning optim de socializare, comunicare şi învăţare în 

cooperare prin accesarea cursurilor, diverselor resurse TIC de documentare, 

oportunităţilor de evaluare şi autoevaluare în sistem electronic. 

- Platforma e-learning Moodle 2 se bazează pe resurse şi activităţi practice ce 

garantează derularea unui proces de învăţare dinamic, personalizat şi ataptat 

necesităţii cursantului (elevului), specificului mediului educaţional, disponibil la 

comandă şi poate fi parcurs în ritmul propriu. 

- Principala resursă de instruire este reprezentată de curs, ce poate fi elaborat pe 

bază de lecţii sau de activităţi săptămânale. Moodle aduce foarte multe avantaje 

unităţilor şcolare utilizatoare dacă resursele şi activităţile din tip aplicaţii sunt 

administrate corespunzător de către profesorii dezvoltatori de cursuri. 

- Succesul utilizarii platformei de e-learning Moodle 2 rezultă din accesul prietenesc 

şi eficient la informaţii şi cunoştinţe, formele cele mai evoluate de prezentare, 

posibilităţilor de asimilare şi de evaluare a cunoştinţelor. 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
40 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 
vizate 

1. capacitatea de a implementa platforma de e-learning în 
mediul preuniversitar; 
2.capacitatea de a posta lecţii, bibliografie, teme; 
3.capacitatea de a evalua şi autoevaluarea cunoştinţele; 
4.capacitatea de a crea clase virtuale de colaborare între licee; 
5.capacitatea de a organiza concursuri; 
6.capacitatea de a organiza cursuri comune în clasa virtuală; 
7. capacitatea de a realiza pregătiri pentru bacalaureat; 
8.capacitatea de a provoca la instruire asistată între licee; 
9.capacitatea de a dezvolta proiecte între licee; 

Planificarea 
modulelor 
tematice 

Modulul 1. Instalare, configurare, securitate – 8 ore 
  Modulul 2. Administrarea unui site Moodle – 8 ore  
  Modulul 3. Conţinut, pachete de lecţii, didactică – 10 ore  
  Modulul 4. Instrumente de evaluare – 10 ore 
                    Rapoarte referitoare la teste.-4 ore 

Calendarul 
programului 

Trimestrul  IV 2012 – 1  grupa 25 cadre didactice 
Trimestrul  II 2013 — 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Evaluare practică – elaborarea unui curs şi implementarea pe platformă 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu competente in domeniu: prof. Adriana Petrovici, prof. Grigoruță

 
Oniciuc 
Coordonator, prof. metodist Carmen Corlateanu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2 x 25 

Costul programului/ al activităţii 2x1850 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare participant 
1,85 
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G. EDUCATIE  CIVICA 

 
I. Criterii curriculare 
1. Denumirea 

programului 
DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ: PROJECT CITIZEN – în curs de acreditare 

2. Public- ţintă vizat Profesori din învăţământul gimnazial şi liceal 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Necesitatea formării şi dezvoltării competenţelor de relaţionare cu comunitatea 

locală şi de participare activă în calitate de cetăţeni la viaţa acesteia 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
89 ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1. Capacitatea de a utiliza coerent şi corect termenii şi noţiunile 

cheie din domeniul politicilor publice, autorităţilor publice, 

legislaţiei şi managementului de proiect comunitar ; 

2. Abilităţi de identificare a probleme publice şi a nevoilor 

comunităţii locale; 

3. Capacitatea de evaluare corectă şi influenţare a politicilor 

publice ; 

4. Abilităţi de muncă în grup şi de analiză a procesului şi 

produsului realizat prin această muncă. 

5. Capacitatea de relaţionare cu autorităţile publice precum şi  cu 

alte instituţii şi membrii ai comunităţii interesaţi de o participare 

activă la viaţa acesteia. 

6. Abilitatea de a formula şi susţine un discurs public în faţa unui 

auditoriu 
7. Competenţa didactică de a utiliza metodologia Proiectul 

Cetăţeanul pentru predarea educaţiei pentru cetăţenie 

democratică în conformitate cu cerinţele 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Metoda ―Proiectul Cetăţeanul‖  
Modulul 2: Politici publice şi participare civică într-o societate 
democratică 
Modulul 3: Strategii didactice active pentru predarea  educaţiei 
civice 
Evaluare - 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012 – o grupă / 25 de cadre didactice 

Trimestrul I  2013 – o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 
Realizarea unui portofoliu şi colocviul 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori :  profesor Daniela Mătăsaru ;profesor Beatrice Lăpuşneanu ;profesor 
Simona Huţu-Ailoae ; profesor Lăcrămioara Tincă ; 

Coordonator program formare:  profesor - metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2 x4100 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare participant 
1.85 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
 

EDUCAŢIE PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ 

2. Public- ţintă vizat Personalul didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Necesitatea formării copiilor, tinerilor şi adulţilor pentru a deveni cetăţeni activi şi 

responsabili. 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1.Capacitatea de a forma şi dezvolta abilităţi de bază şi specifice 

(participative,  de cooperare şi relaţionare, interculturale, 

argumentative şi critice, creative, de evaluare); 

2.Capacitatea de abordare critică şi constructivă cu privire la rolul 

educaţiei pentru cetăţenie democratică în şcoală şi în societate; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Conceptul de cetăţenie democratică   – 5 ore 
  Modulul 2: Perspective istorice ale cetăţeniei – 8 ore  
  Modulul 3: Obiectivele şi conţinutul ECD -4 ore  
  Modulul 4: Grupurile vulnerabile / defavorizate -4 ore  
Evaluare - 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012 – o grupă / 25 de cadre didactice 

Trimestrul I 2013 – o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 
Colocviu 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori:  profesor Daniela Mătăsaru ; profesor Lăcrămioara Tincă 

 
Coordonator program formare:  profesor - metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2 x 25 

Costul programului/ al activităţii 2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei ore de 
formare pentru fiecare participant 

2.10 lei 
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I. C.D.I. 

 
I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
EDUCAŢIE  PENTRU   INFORMAŢIE   IN   MEDII  RURALE DEFAVORIZATE. 

PROMOVAREA INOVAŢIEI PEDAGOGICE 

2. Public- ţintă vizat Personal de conducere, îndrumare şi control 

 
Personal didactic din învăţământul preuniversitar şi responsabili de CDI 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
Necesitatea dezvoltării activităţilor pedagogice specifice centrelor de documentare şi 

informare 

4. Durata (nr. total de ore 

de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1. Capacitatea de a dovedi noi abilităţi de formare şi informare, de 
     iniţiere în cercetarea documentară; 
2. Capacitatea de a utiliza unele activităţi de animaţie ştiinţifică,  

     pedagogică şi culturală; 

3. Capacitatea de a ameliora practicile pedagogice exploatând în  

    mod benefic resursele oferite de CDI; 

4. Capacitatea de a schimba mentalităţi, deschiderea şcolii către  

    un învăţământ modern; 
Planificarea 

modulelor 

tematice 

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

Calendarul 

programului 
Trimestrul IV 2012 - o grupă / 25 de cadre didactice ; 
 Trimestrul II 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare 
a cursanţilor 

Portofoliu- prezentarea unei teme 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator: prof. Marietta Lesovici, prof. Niculina Niță 
Coordonator program: profesor metodist Gabriela Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2x25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2x1250 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

2.10 
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I. ALTE PROGRAME 

 
EDUCATIA PENTRU SANATATE 
I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului OINA - TRADIŢIE ŞI ORIGINALITATE ÎN SPORTUL ROMÂNESC 

2. Public- ţintă vizat 

(categoria, nivelul) 
Cadre didactice, profesori de educatie fizica din invatamantul preuniversitar care 

doresc sa cunoasca tainenle sportului nostru national oina 

3. Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Necesitatea dezvoltării abilităţilor cadrelor didactice   în utilizarea şi promovarea 

ramurii de sport – oina in toate unitatile de invatamant.Oina sportul nostru national 

este un joc sportiv de echipa, indragit de copii,dinamic, usor de practicat deoarece 

costurile  materiale  sunt  minime  Despre  oina marele  nostru  scriitor  mihail 

sadoveanu spunea:”este un sport cu o istorie aparte, care daca il descoperi este 

imposibil ca roman sa nu-l indragesti”.oina este un sport cu vechi traditii in judetul 

neamt el fiind practicat din cele mai vechi timpuri,marele nostru povestitor ion 

creanga era un spectator fidel al jocurilor de oina practicat de tineri din seminariile 

teologice din Tg Neamt. 
4. Durata (nr. Total de ore 

de formare) 
24 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Curriculum-ul 

programului 

Competenţe vizate 

Prin derularea acestui  program de formare se vor 

dezvolta urmatoarele capacitati: 
1. Cunostinte istorice ale jocului de oina, scrieri alese  

     despre sportul nostru  national 

2. Competente tehnice despre regulamentul jocului de 

     oina 

3.Competente  tactice  despre  desfasurarea  jocului  de  

   oina 
4.Capacitatea  de  a  valorifica  metode  si  tehnici  de 

   cunoastere si activizare a elevilor.pentru practicarea  

   jocului  de oina,  dezvoltarea spiritului  de fair-play   

    intre tinerii  sportivi 

5.Competente  de management  capacitatea  de a  

   manifesta deschidere fata de tendintele novatoare  

   necesare dezvoltarii  acestui sport 

Planificarea modulelor 

tematice 

Modulul 1: File din istoria oinei  6 ore;-Concepte,  
                 competenţe, ale jocului de oina ;-Scrieri alese  
                 despre oina ;-Personalitati romane care au  
                  practicat oina 
Modulul 2: Epoca moderna a oinei  6 ore- Primele reguli si  
                regulamente de oina ;-Spiru Haret –parintele  
                 oinei scolare ;-Campionatele nationale scolare 

Modulul 3: Oina in epoca contemporana 6 ore;-Mutatii in  

                  practicarea oinei dupa 1944;-Primele  

                  campionate nationale pe categorii de varsta.- 

                  Jocuri  demonstrative  de  oina  cu  echipe   

             din  Gheraesti 

Modulul 4: Vizionari de jocuri de oina 3 ore 
-comentarii despre jocul de oina 

Evaluare  – 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trim I  2012 – 1 grupa / 25 cadre didactice 

Trim II 2013 – 1 grupa / 25 cadre didactice 
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6. Modalităţi de evaluare a 

participanţilor 

Evaluarea participantilor se va face prin: 
A. Portofoliu (50%). Portofoliul va contine: 
– proiecte concepute pentru antrenamente aplicate si evaluate de catre participanti 
in cadrul celor 21 de ore de stagiu. Proiectele  vor fi evaluate in conformitate cu 
urmatorii termeni de referinta: 
– justificare (va fi identificata nevoia de invatare a jocului de oina, explicata 
necesitatea practicarii acestuia 
–  fundamentare  (va  fi  mentionata  baza  teoretica  si/  sau  metodologica  care 
constituie fundamentul conceptual al demersului ce urmeaza a fi intreprins); 
– grup tinta (va fi mentionat grupul implicat in implementarea proiectului, de 

exemplu, echipa scolii ); 

– obiective (tintele pe care si le propune proiectul pentru a realiza practicarea 

jocului de oina in scoala ); 

– criterii de evaluare (masura in care obiectivele sunt atinse); 
– plan de actiune (actiuni+calendar) (calendarul activitatilor la care urmeaza sa 

participe); 

– rezultate aşteptate (concretizarea obiectivelor în produse rezultate în urma 
activităţilor derulate); 

– impact (schimbare generata) (reactii ale participantilor la proiect); 
– posibilitati de continuare (noi perspective pentru proiect); 
– fise de autoevaluare; 
– fisa de evaluare din partea formatorului desemnat; 
– alte produse realizate pe parcursul stagiului practic. 
B. Probă practică (50%). Proba constă într-o secvenţă de 15 minute în care se 

simulează pe calculator un joc de oina (candidatul este profesorul, ceilalţi cursanţi 

sunt elevii practicanti, evaluată pe baza următoarelor criterii:-fiecare activitate 

prestată sprijină dezvoltarea unei competenţe/ capacităţi specificate de un obiectiv 

de referinţă din programa clasei;-cerinţele sunt clar formulate în raport cu nivelul 

de vârstă al elevilor;-cerinţele sunt diferenţiate în raport cu varsta elevilor;- 

activităţile sunt interesante/ atrăgătoare pentru elevi;-sunt folosite cel puţin două 

forme de antrenament al echipei-sunt monitorizate activităţile individuale/ de grup. 

II. Resurse umane 

Formatori implicati (nivelul 

de pregatire) 

Formatori:   profesor cu competente in domeniu Blaj Sebastian, prof. Magda 

Melinte 
Coordonator program de formare: profesor – metodist Mihaela Popa 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2x 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 ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR 

2. Public - ţintă vizat cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Necesitatea asigurării interventiilor de prim ajutor în primele minute după accident 

sunt de multe ori hotărâtoare pentru supravieţuirea accidentatului şi pentru 

limitarea urmărilor accidentului. 

4. Durata 24  de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1. Capacitatea de a recunoaşte şi analiza semnele şi simptomele 
     specifice urgenţelor medicale, 
2.Capacitatea de a evalua elementele de gravitate. 

  3.Capacitatea de a aplica măsurile de urgenţă. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modul 1: Suportul vital de bază-Managementul căilor aeriene- 
6ore; 

Modul 2: Primul ajutor în hemoragii -  6 ore;  
Modul 3: Primul ajutor în traumă - 8 ore 
 Evaluare - 4 ore. 

Calendarul 

programului 
Trimestrul   I  2013–  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare Prezentarea în plen a unei teme din portofoliu. 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator: asistent medical Silvia Luca 

 
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 

Costul Programului/ al 

activităţii 
1250 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2.10 lei 
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EDUCATIA ADULTILOR 

 
I. Criterii curriculare 

1. Denumirea programului CONSILIEREA PĂRINŢILOR 

2. Public - ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Necesitatea pregătirii teoretice si abilitarea cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar să consilieze părinţii în unităţi şcolare 

4. Durata 24 ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1. Capacitatea de a organiza cursuri cu părinţii pentru a 

elimina anumite disfuncţii în educaţia copilului si stabilirea 

unor relaţii pozitive 

2. Capacitatea de a dezvolta atitudini stimulative şi suportive 

în rândul cadrelor didactice, asistenţi sociali, 

3. Capacitatea de a consilia şi relaţiona cu familia, îndeosebi 

cu familii în situaţii de criză etc. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Cunoaşterea şi acceptarea propriului copil – 6 ore 
Modulul 2: Abordarea pozitivă a trăsăturilor personalităţii 

copilului- 4 ore 
Modulul 3: Procesul de educaţie al copilului -11 ore 
Evaluare – 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  I 2013 – 1  grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare Prezentarea în plen a unui studiu de caz 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori cu competenţe în domeniu: 
Asistent  social Eliza VENTANIUC ;Profesor pentru învăţământul preşcolar Ana 
Hîrţan ; Profesor pentru învăţământul preşcolar Rodica Savu ; Profesor pentru 
învăţământul primar Daniela Mitu ; Profesor  metodist Elena-Roxana IRINA ; 
Profesor metodist Mihaela Popa 
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 

Costul Programului/ al 

activităţii 
1250 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2.10 lei 
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EDUCATIE ANTREPRENORIALA 

 
I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
FORMAREA   CADRELOR DIDACTICE  DIN  IPT  PENTRU APLICAREA 

METODEI MODERNE INTERACTIVE DE ÎNVĂŢARE - FIRMA DE EXERCIŢIU 

2. Public- ţintă vizat Profesori ingineri, profesori economişti 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
Cursul îşi  propune dezvoltarea  spiritului  antreprenorial,  formarea 

competenţelor   profesionale   necesare   implementării   metodei   interactive   de 

învăţare  -  firma  de  exerciţiu,  eficientizarea  procesului  de  învăţământ  prin 

utilizarea unor metode atractive de predare-învăţare 

4. Durata (nr. total de 

ore de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1.Capacitatea de a elabora documentaţia necesară 
   înfiinţării unei firme de exerciţiu; 
2.Capacitatea de a organiza activitatea pe 
   departamente; 
3.Capacitatea de a iniţia şi a efectua tranzacţii; 
4.Capacitatea de a elabora planul de afaceri al unei firme. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:  Organizarea procesuală şi structurală a firmei de 
                    exerciţiu - 3 ore 
Modulul 2:  Derularea tranzacţiilor cu alte firme deexerciţiu - 3  
                   ore 
Modulul 3:  Evidenţa operativă a operaţiilor derulate 3 ore 
Modulul 4: Participarea la evenimente - expoziţii, târguri 3 
                    ore 
Modulul 5: Planul de afaceri - 3 ore 
Modulul 6: Marca de calitate - 3 ore 
Modulul 7: Încheierea activităţii în FE - 3 ore 
Evaluare - 3 ore. 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV  2012  -  o  grupă  /  25  de  cadre  didactice 

Trimestrul II 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de 
evaluare a cursanţilor 

Chestionare, teste, activităţi practice, portofoliu 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori: prof. Berza Ana Maria, prof. Ailincai Maria, prof. Ciorsac Mihaela, prof. 

Panţiru Teodora, prof.  Ciobănucă Liliana, prof. Curpănaru Gabriela Livia 
Coordonator program: profesor metodist Gabriela Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2x25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2x1250 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

2.10 

 



 

61 

 

PROGRAME PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR/ADULTI DIN AFARA 

SISTEMULUI 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
 

CURS DE LIMBA ENGLEZĂ (NELPAE) 

2. Public- ţintă vizat 

(necesitate, utilitate) 
Personal didactic şi nedidactic/adulţi din afara sistemului de învăţământ care 

solicită parcurgerea programului 
 

3. Justificare 
Formarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare comunicării într–o limbă străină şi 

succesului profesional 

4. Durata ( nr. total de 

ore de formare) 
 
60 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Curriculum-ul 

programului 

 

 
Competenţe 

vizate 

1.Formarea abilitaţilor de comunicare in limba engleză 

2. Formarea abilităţilor de utilizare a lexicului de bază 

3. Formarea abilităţilor de adresare in situaţii uzuale 

4. Formarea abilităţilor de redactare de text 
 
 
 
 
Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1  NELPAE Engleza pentru public adult - nivelul A1- 

                  13 ore 

Modulul 2 NELPAE Engleza pentru public adult - nivel A1-  

                 A2-13 ore 

Modulul 3  NELPAE Engleza pentru public adult - nivelul A2- 

                  16 ore 

Modulul 4  NELPAE Engleza pentru public adult - nivelul B1- 

                  16 ore 

Evaluarea-2 ore 

 Calendarul 

programului 

 

Trimestrul I 2013-2 grupe/50 cursanţi 

6. Modalităţi de 

evaluare a cursanilor 

 

Prezentare portofoliu 

II. Resurse umane 

 
 
Formatori implicati 

(nivelul de pregatire) 

Formatori: Inspector şcolar profesor limba engleză Gabriela Puşcalău 

Profesor limba engleză Iosif Francisc Gille 

profesor de limba engleză Alina Talpalaru 

profesor de limba engleză Loredana Pintilie 

Coordonator program formare: profesor metodist Elena–Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 

 

2x25 

Costul Programului/ al 

activităţii 

 

2X2800 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

 

 
1,87 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
 
CURS DE LIMBA FRANCEZĂ (NELPAE) 

2. Public- ţintă vizat 

(necesitate, utilitate) 
Personal didactic şi nedidactic/adulţi din afara sistemului de învăţământ care 

solicită parcurgerea programului 

 

3. Justificare 
Formarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare comunicării într–o limbă străină şi 

succesului profesional 
4. Durata ( nr. total de 

ore de formare) 
60 ore 
 

  
 
 
 
 
5. Curriculum-ul 

programului 

 
Competenţe 

vizate 

1.Formarea abilitaţilor de comunicare in limba engleză 

2. Formarea abilităţilor de utilizare a lexicului de bază 

3. Formarea abilităţilor de adresare in situaţii uzuale 

4. Formarea abilităţilor de redactare de text 

 
Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Limba franceză pentru public adult – nivel A1-13 ore; 

Modulul 2. Limba franceză pentru public adult – nivel A1-A2-13 ore; 

Modulul 3. Limba franceză pentru public adult – nivel A2-16 ore; 

Modulul 4. Limba franceză pentru public adult – nivel A2-B1 -16 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

 

Trimestrul I 2013-2 grupe/50 cursanţi 

6. Modalităţi de 

evaluare a cursanilor 

 

Prezentare portofoliu 

II. Resurse umane 

 
 
 
 
Formatori implicati 

(nivelul de pregatire) 

Formatori: 

Inspector şcolar profesor limba franceză Cristina Grigori 

profesor limba franceză Carmen Corlăţeanu 

profesor limba franceză Alexandru Mîţă profesor 

limba franceză Constantin Tiron profesor limba 

franceză Alina Emanuela Moraru profesor limba 

franceză Ramona Mocanu 

Coordonator program formare: profesor metodist Elena–Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 

 

2x25 

Costul Programului/ al 

activităţii 

 

2X2800 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

 
1.87 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
 

CURS DE LIMBA SPANIOLĂ (NELPAE) 

2. Public– ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi adulţi din afara sistemului 

3. Justificare Cursul răspunde nevoilor de formare prin furnizarea tuturor achiziţiilor prin care 

cursanţi vor atinge nivelurile de înţelegere orală, înţelegere scrisă, exprimare orală 

şi exprimare scrisă A1-A2-B1, conform Cadrului Comun European de Referinţă 

pentru  Limbi;cursul  urmăreşte  şi  dezvoltarea  competenţelor  TIC,  în  contextul 

folosirii suportului de curs special – fişiere multimedia, metode dinamice şi tehnici 

de evaluare inovatoare. 

4. Durata 40 ore 

5. Curriculum–ul 

programului 
Competenţe 

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

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: NELPAE- Limba spaniolă pentru public adult nivel 

A1; înţelegere orală,   exprimare orală,  înţelegere scrisă, 

exprimare scrisă– 9 ore 

Modulul 2: NELPAE- Limba spaniolă pentru public adult nivel 

A1-A2; înţelegere orală,   exprimare orală,  înţelegere scrisă, 

exprimare scrisă– 9 ore 

Modulul 3:  NELPAE- Limba spaniolă pentru public adult nivel 

A2; înţelegere orală,   exprimare orală, înţelegere scrisă, 

exprimare scrisă– 10 ore 

Modulul 4: NELPAE- Limba spaniolă pentru public adult nivel 

A2-B1 înţelegere orală,   exprimare orală,  înţelegere scrisă, 

exprimare scrisă– 10 ore 

Evaluare:  – 2 ore 
Calendarul 

programului 
Trimestrul  I 2013 – 1  grupă / 25 cadre didactice 

Trimestrul   II  2013 –  1 grupă /  25 cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare 
Prezentarea în plen unei teme din portofoliul realizat (individual sau în grup) 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator: profesor limba spaniolă Gabriela Tofan 
Coordonator program formare: profesor – metodist Elena–Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2x25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2x1850 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

1.85 
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INITIERE IN MASSMEDIA 

 
I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
INIŢIERE IN REALIZAREA PUBLICAŢIILOR LOCALE ŞI A REVISTELOR 

ŞCOLARE 

2. Public- ţintă vizat Personal de conducere, îndrumare şi control 
Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, utilitate) 

Necesitatea  dobândirii  de  bune  practici  în  comunicarea  reală  dintre şcoală  şi 

reprezentanţii  comunităţii,  precum  şi  cunoaşterea  reciprocă  a  expectanţelor  şi 

posibilităţilor  de  acţiune  comună  pentru  realizarea  parteneriatului  şcoală  — 

comunitate. 

4. Durata (nr. total de 

ore de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1.Capacitatea de a realiza publicaţii locale şi reviste şcolare; 
2.Capacitatea de a distinge cele mai importante dintre 
aspectele concrete ale realizării publicaţiilor locale şi a 
revistelor; 
3.Capacitatea de a dezvolta un set de instrumente şi tehnici 
pentru realizarea publicaţiilor locale şi a revistelor şcolare; 
4.Capacitatea  de  a  aplica  bunele  practici   din  domeniul 
comunicării interne şi externe; 
5.Capacitatea de a dezvolta abilităţi de lucru în echipă prin 
aplicarea creativităţii 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 publicaţiilor şcolare şi locale — 9 ore 

Modulul 4: Mass—media şcolară la nivel local — 5 ore 
Evaluare — 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul IV 2012 - o grupă / 25 de cadre didactice Trimestrul 

II 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 
Prezentarea unei secvenţe din procesul de realizare a unei reviste şcolare 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori: prof. Dan Agrigoroae, prof. Cristea Monica 
Coordonator program: profesor metodist Gabriela Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2x25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2x1250 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

2.10 
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EDUCATIE ARTISTICA 
 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
 EDUCATIE ALTERNATIVĂ PRIN TEHNICI TEATRALE  
 

2. Public- ţintă vizat Personalul  didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
Necesitatea de a realiza activităţi extraşcolare motivante atât pentu cadrul didactic 

cât şi pentru elevi 

4. Durata (nr. total de 

ore de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe vizate capacitatea de a folosi abilităţile dramaturgice (instrumentarul 

şi bibliografia necesare declanşării impulsului creator în 

relaţia cu copilul)ș capacitatea de a utiliza abilităţile regizorale
 

(instrumentarul şi bibliografia necesare în lucrul la scenă); 

capacitatea de a transfera abilităţile 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 (ilustraţie muzicală);Regie  
                    (caiet de regie) 
   Modulul 3 Improvizaţia în teatru - 3 ore:Relaţia profesor 
                     /învăţător – copil Exerciţii şi jocuri 
Evaluare - 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul IV 2012 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II  2013 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 
Prezentarea dramatizării şi a punerii în scenă a unui text literar 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator cu competente in domeniu: teatrolog Gheorghe Hibovki 
Coordonator program: prof. metodist Carmen Corlăţeanu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
2x25 

Costul programului/ al 

activităţii 
2 x 1250 lei 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

2,10 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
VALORIFICAREA FOLCLORULUI ÎN ACTIVITÃŢILE EXTRAŞCOLARE CU 

PREŞCOLARII ŞI ŞCOLARII MICI 

2. Public - ţintã vizat Cadre didactice din învãţãmântul preuniversitar 

3. Justificare Necesitatea cunoaşterii costumului popular(componenta), a cântecelor , dansurilor , 

obiceiurilor şi tradiţiilor din zona Moldovei şi transmiterea corectã a valorilor autentice . 

4. Durata 24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

 
vizate 

1.Capacitatea de a identifica cântece populare, obiceiuri si  tradiţii din 

zona 
2.Capacitatea de a identifica obiceiuri si tradiţii din zona 
3.Capacitatea de a valorifica folclorul in activitãţile extracurriculare 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul I:  Costumul popular din Moldova-3 ore 
Modulul II: Repertorii şi genuri folclorice-10 ore 
Modulul III:Cantecul popular în interpretarea solistului şi a grupului 
vocal-6 ore 
Modulul IV:Dansul popular singular şi suita-4 ore 
Evaluare-1 ora 

Calendarul 

programului 
Trimestrul IV 2012 – 1 grupã / 25 cadre didactice Trimestrul   I 

2013– 1 grupã / 25 cadre didactice 

6. Modalitãţi de evaluare Culegere de folclor 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator cu competenţe în domeniu: Profesor pentru învatamantul preşcolar Codruta 

SAVA, Profesor pentru învatamantul preşcolar Ionescu Nadia Gina 
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 

III.Criterii economice 

Numãr de cursanţi 2 x 25 

planificaţi  

Costul Programului/ al 

activitãţii 
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 
 

OBICEIURI, TRADIŢII ŞI DANS POPULAR ROMÂNESC 

2. Public– ţintă Cadre didactice din invatamintul preuniversitar 

3. Justificare Cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor şi dansului popular românesc autentic 

4. Durata 40 ore 

5.Curriculum–ul 

 
programului 

Competenţe 

vizate 
1.Capacitatea de a transmite obiceiuri şi tradiţii populare româneşti 
2.Capacitatea de a instrui formaţii de copii, tineret şi adulţi 
3.Capacitatea de a utiliza noţiuni legate de ritm, mãsura, tempou, 

specifice dansului popular românesc 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:Prezentarea  obiceiurilor si traditiilor populare din zona 

Neamtului  -12 ore 
Modulul 2: Initiere si aprofundare de jocuri specifice obiceiurilor 

traditionale  -12 ore 

Modulul 3: Notiuni referitoare la ritm, masura si tempou, specifice 

dansului popular romanesc-13 ore Evaluare – 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trim I 2013 1 grupa  25 cadre didactice 
Trimestrul   II  2013  1 grupã / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare Demonstraţie a deprinderilor dobândite 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formatori:Profesor specialist Ioan Luchian; Profesor specialist Claudiu Luchian 
Coordonator program formare:profesor metodist Elena–Roxana Irina 

III.Criterii economice 
 
 Numãr de cursanţi 

planificaţi 
2 x 25 

Costul programului/ al 

activitãţii 
2 x 1850 lei 

Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

1.85 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
MODALITĂŢI DE EVALUARE ÎN EDUCAŢIA ESTETICĂ VIZUALĂ 

2. Public- ţintă vizat Personalul didactic din învăţământul preşcolar şi primar, profesori din învăţământul 

gimnazial şi liceal 

3. Justificare 

(necesitate, utilitate) 
Necesitatea ameliorării tehnicilor de evaluare diferenţiată a elevilor 

4. Durata (nr. total de 

ore de formare) 
24 de ore 

5. Curriculum-ul 

programului 
Competenţe 

vizate 
1. Capacitatea de evalure corectă; 
2. Capacitatea de a înţelege scopul evaluării diferenţiate; 
3. Capacitatea de a sprijini dezvoltarea personală a elevilor; 
4. Capacitatea de a sensibiliza, motiva şi a implica părinţii în 

activităţile şcolii 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Istoria picturii universale – 5 ore 
Modulul 2: Proiectarea scenariilor didactice adecvate învăţării 
active şi a metodelor active de educaţie estetică; activităţi 
demonstrative –8 ore 
Modulul 3: Activităţi de identificare a elevilor cu aptitudini pentru 
pictură; evaluarea diferenţiată- 8 ore 
Evaluare - 3 ore 

Calendarul 

programului 
Trimestrul  IV 2012 – o grupă / 25 de cadre didactice 

Trimestrul I 2013 – o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 
Prezentarea unei activităţi de evaluare diferenţiată 

II. Resurse umane 

1. Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 
Formator :  profesor Gheorghe Cuciureanu 
Coordonator program formare:  profesor - metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2 x 25 

Costul programului/ al 

activităţii 
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 
GRUPUL  VOCAL/ ANSAMBLUL CORAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

2. Public- ţintă vizat 
(necesitate, utilitate) 

 

 
cadre didactice care predau în învățământ primar 

 

 
 
3. Justificare 

Cadrele didactice din învătământul primar organizează frecvent activităti 
extracurriculare ce au la bază teme artistice - muzicale.  Cele mai cunoscute 
forme sunt grupul vocal  sau ansamblul coral. Fiind activităti practice, 
învătătorii trebuie să  cunoască metodele si tehnicile vocale specifice, să 
aleagă un repertoriu în funcţie de posibilităţile vocale ale elevilor şi de 
festivitătile  la care trebuie să participe corul. 

4. Durata ( nr. total de ore de 
formare) 

 
24 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Curriculum-ul programului 

 
 
 
 
Competenţe 
vizate 

1.  Capacitatea de a comunica propriile idei, atitudini, 
sentimente în legătură cu tema programului 
2.Capacitatea de a prezenta propriile idei ti sentimente în 
legătură cu activitătile didactice adiacente temei prezentate. 
3. Capacitatea de a opera cu tehnici ti metode vocale 
specifice acestei activităti. 
4. Capacitatea de a oferi modele de analiză muzicală, de 
repertorii  adecvate vârstei, tipului de voce si tipului de 
activitate, tehnici de dirijare. 

 
 

 
Planificare
a 
modulelor 
tematice 

Modulul 1.Modalităti de pregătire vocală la elevii de ciclu primar          
         -  6 ore 
Modulul 2. Tipuri de coruri  ( grup vocal, ansamblu coral ) 4  
                    ore 
Modulul 3. Tehnici dirijorale adaptate pentru elevii de vârstâ 
                    scolară mică - 8 ore 
Modulul  4. Alegerea repertoriului adecvat vârstei  scolare mici 
                  - 4 ore 
Evaluare -2 ore 

Calendarul 
programul
ui 

 

Trimestrul IV 2012 – o grupă/ 25 persoane 

6. Modalităţi de evaluare a 
cursanilor 

 

Portofoliu/activităti practice 

II. Resurse umane 

Formatori implicati (nivelul 
de pregatire) 

formator cu competente in domeniu, prof.dr. Fanel Gelu Pojoga, 
coordonator curs, prof. metodist Carmen Corlăteanu 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 25 
Costul Programului/ al 
activităţii 

 

1x1250 

Costul estimat al unei ore de 
formare pentru fiecare 
participant 

 
2,10 

 


