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Cuprins 2 

Argument 8 

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

Tehnici informationale computerizate-nivel I, inițiere 9 

Invățarea bazată pe proiecte 9 

Managementul  clasei de elevi 9 

Eficientizarea activității de secretariat 9 

Informatizarea bibliotecilor școlare 10 

Contabilitatea instituțiilor publice în context european 10 

Democrație participativă: Proiectul Cetățeanul 10 

Managementul proiectelor 
 

10 

Scrierea, implementarea şi evaluarea  proiectelor   
educaţionale 

10 

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

Curs de formatori 11 

Metodist *, cod cor: 214906  
(în curs de autorizare – program nou) 
 

11 

Program de instruire privind însușirea noțiunilor 
fundamentale de igienă 

11 

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

Abilităţi de viaţă la adolescenţi – prevenirea consumului de 
droguri  (Furnizor: Casa Corpului Didactic a Municipiului 
Bucureşti)  

12 

Intel Teach – Instruirea în societatea cunoașterii 
  

12 

Orientarea și consilierea în carieră  (furnizor C.C.D. Iași) 12 

TRANS- UNIVERSITARIA ( furnizor Universitatea 
Transilvania  din Brașov) 

12 

COMPAS –Management (furnizor Universitatea 
Transilvania din  Brașov) 

13 

TRANSVERSAL – Interactive - training (furnizor 
Universitatea Transilvania din  Brașov 

13 

Utilizarea avansată a instrumentelor TIC (furnizor 
S.C.SIVECO România) 

13 

Profesor evaluator de competențe profesionale ( furnizor 
C.N.D.I.P.T) 

14 

Profesor evaluator de competențe profesionale ( furnizor 
C.N.D.I.P.T) 

14 

IV. Alţi furnizori de formare 
 

Cursuri de dezvoltare pentru profesori limba engleză 
(furnizor British Bouncil) 

14 

Evaluator de competente profesionale (furnizor Aociatia 
Formare Studia Iaşi) 

14 

Inspector resurse umane (furnizor Aociatia Formare Studia 
Iaşi) 

14 

Expert achizitii publice (furnizor Aociatia Formare Studia 
Iaşi) 

14 

Animator socio-educativ (furnizor Aociatia Formare Studia 
Iaşi) 

15 
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cursuri de formare în metodologia alternativei educaţionale 
step by step – nivel preprimar (furnizor Centrul Step by 
Step Pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională) 

Cursuri de formare în metodologia alternativei 
educaţionale step by step – nivel preprimar (furnizor 
Centrul Step By Step Pentru Educaţie Şi Dezvoltare 

Profesională) 

15 

Cursuri de specializare pentru ocupatia mentor (furnizor 
A N M E D E P  - asociatia nationala a mentorilor de 
dezvoltare profesionala) 

15 

Director unitate de învațamant(furnizor Asociatia Zece 
Plus Brașov)  

16 

Mediator  școlar (furnizor Asociatia Zece Plus Brașov) 16 

Auditor intern (furnizor Asociatia Zece Plus Brașov) 16 

Dezvoltator  de e-learning (furnizor S.C.  Elearning 
&Software SRL) 

17 

Lucrator prin arte combinate (furnizor Eurostudies Center ) 17 

Controlul financiar preventiv. Implementarea şi evaluarea 
sistemului de control intern managerial în cadrul 
organizaţiei. (furnizor Afi Training Group S.R.L.) 

17 

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ DIN OFERTA DE PROGRAME ALE 
C.C.D. NEAMŢ, PROPUSĂ SPRE AVIZARE M.E.N. 

 

Domeniul Titlul programului  

Didactica specialităţii Parcursul integrării profesionale a cadrelor didactice debutante 18 

Didactica evaluării alternative 19 

Limba şi literatura română din perspectivă interdisciplinară 20 

Tehnici de dezvoltare a competenţelor de lectură 21 

Didactica predării limbilor moderne 22 

Metode interactive de predare-învățare-evaluare, în curs de 
acreditare 

24 

Activităţi integrate in grădiniţa de copii 26 

Jocul didactic între traditional si modern  27 

Metode de stimulare a creativităţii la preşcolari şi şcolarii mici 28 

Metodica predării limbii franceze pentru afaceri 29 

Creșterea motivației pentru învățare la elevii de liceu 32 

Strategii moderne de valorificare a folclorului în literatura pentru 
copii 

33 

Metode eficiente de învăţare   34 

Strategii eficiente de predare, învăţare, evaluare pentru 
profesorii din aria curriculară matematică şi ştiinţe  (matematică, 
fizică, chimie, biologie şi ştiinţe) 

35 

Strategii de predare, învăţare, evaluare pentru profesorii care 
predau discipline tehnice  

37 

Didactica disciplinelor economice   38 

Didactica şi tehnologii – în curs de acreditare  39 

Instruirea modulară –instrument pentru dezvoltarea 41 
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competenţelor tehnice generale 

Tehnici de instruire specifice laboratorului tehnologic 42 

Metode active pentru creşterea motivaţiei elevilor şi 
îmbunătăţirea calităţii în diferite medii de învăţare 

44 

Strategii didactice inovative pentru disciplinele tehnice 45 

Soluţii didactice alternative şi machete de proiectare 46 

Dinamica proiectării didactice 48 

Strategii de evaluare 49 

Lectura în societatea cunoaşterii – competenta transversala 50 

Comunicarea didactica – start spre o educaţie de succes 52 

Formarea de competenţe cheie, finalitate educaţională 
obligatorie pentru profilul elevului european 

53 

Noile educații 54 

Management 
educaţional/instituţional 

Managementul conflictelor 56 

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

57 

Management educaţional in sistem descentralizat 58 

Comunicare instituţională şi management şcolar 60 

Formarea responsabililor de cercuri pedagogice şi  comisii 
metodice 

61 

Comunicare şcolară:  profesori – elevi – părinţi – comunitate  62 

Managementul performant al formării continue şi legislaţie 
şcolară   

64 

Evaluator de competente profesionale  – în curs de acreditare  
 

65 

Management educaţional modern – în curs de acreditare –  
 

66 

Organizarea activităţilor CEAC; realizarea procedurilor specifice 
organizaţiei şcolare 

67 

Imaginea şi relaţiile publice ale instituţiei şcolare 68 

Managementul activităţilor de voluntariat 69 

Tehnici şi instrumente de lucru pentru responsabilii cu formarea 
continuă 

70 

Comunicare si leadership 72 

Managementul aplicat al unităţilor şcolare – în curs de 
acreditare 

73 

Managementul instituţiilor educative – în curs de acreditare 76 

Marketing. Cultura şi climatul organizaţional în învăţământul 
preuniversitar 

77 

Introducere în problematica mentoratului 78 

Management de proiect Accesarea  proiectelor educaţionale europene 79 

Metode de strângere de fonduri (FUNDRAISING) pentru 
proiecte educaţionale 

81 

Scrierea cererii de finanţare în context Erasmus + 82 
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Proiectul educațional si managementul activităţilor 
extracurriculare 

83 

Evaluarea programelor si proiectelor in domeniul educațional 84 

TIC şi utilizarea 
calculatorului 

Concepte fundamentale in utilizarea calculatorului (NELPAE) 86 

Utilizare avansata a instrumentelor TIC  87 

Resurse ICT pentru activitatea didactică (RIAD) 88 

Unelte software pentru creşterea motivaţiei în mediile de 
învăţare 

90 

Utilizarea tehnicilor şi instrumentelor multimedia în activitatea 
didactică 

81 

E- learning: realizarea materialelor didactice interactive, 
utilizarea platformelor educaţionale 

92 

Instrumente web pentru învăţarea prin colaborare 94 

Web design 95 

Platforma de e-learning Moodle 2 97 

 Profesorul dezvoltator și utilizator de E-learning 99 

Tehnici documentare în 
CDI 

Tehnici de documentare în CDI 100 

Educaţie pentru informaţie in medii rurale defavorizate. 
Promovarea inovaţiei pedagogice 

101 

Educaţie pentru 
drepturile omului 

Dialog cultural intre institutiile- parteneri educationali 102 

Educație pentru cetățenie democratică 103 

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului 104 

Educaţie pentru 
protecţia mediului 
 

Proiecte de mediu dezvoltate în spaţiul şcolar 106 

Să protejăm natura ! 107 

Educaţie pentru 
egalitatea de şanse 

A doua şansă 108 

Şcoala incluzivă – în curs de acreditare 109 

Educaţie timpurie – în curs de acreditare 

110 

Educaţie interculturală-multiculturală 111 

Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate 112 

Medierea învăţării  şi activarea funcţiilor cognitive ale elevilor , 
în contextul şcolii incluzive 

114 

Educaţie 
antreprenorială 

Antreprenoriat şi competenţe antreprenoriale 115 

Intraprenoriat şi inovare  118 

Formarea cadrelor didactice   pentru aplicarea metodei 
moderne interactive de învăţare - Firma de exerciţiu 

119 

Creşterea eficienţei organizaţionale în vederea valorificării 
oportunităţilor economice, în favoarea unui management 
educaţional european 

120 

Alte programe 
(Educatie pentru 
sanatate) 

Tehnici de acordare a primului ajutor 122 

Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale 
de igienă 

123 
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Sănătate, educație,  instruire - Opţiuni şi perspective in școala 
romaneasca 

124 

Educația pentru sănătate a preșcolarului și școlarului 125 

Alte programe 
(Educaţia adulţilor) 

Consilierea părinţilor 126 

Personalizarea în educaţia adulţilor – modele, strategii şi 
instrumente 

127 

Alte programe 
(Psihopedagogie) 

Strategii pentru prevenirea eşecului şi a abandonului şcolar 129 

Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale copiilor pentru o mai buna 
inserție sociala 

130 

Alternative educaționale 131 

Aspecte ale violenţei şcolare 132 

Strategii de lucru pentru copii cu probleme comportamentale şi 
hiperactivitate 

133 

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

134 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional – 
emotivă şi comportamentală  

135 

Educaţia nonformală - metode şi instrumente  – în curs de 
acreditare 

136 

Instrumente de dezvoltare a stimei de sine 138 

Consiliere și orientare 139 

Curs de dezvoltare personală  
 

141 

Alte programe (Limbi 
străine) 
 
 

Curs de limba engleză (NELPAE) 142 

Curs de limba franceză (NELPAE) 143 

Curs de limba spaniolă (NELPAE) 144 

Curs  de limba franceză, cu elemente de noi tehnologii si 
valorificarea folclorului si artelor tradiționale (THESAURUS) 

146 

Curs  de limba engleză, cu elemente de noi tehnologii si 
valorificarea folclorului si artelor tradiționale (THESAURUS) 

147 

Iniţiere în limba arabă 148 

Alte programe (Pentru 
personalul didactic, 
didactic  auxiliar/ adulţi 
din afara sistemului) 

Inițiere in contabilitate. Contabilitate primară 149 

Tehnici de lucru pe legislaţia modificată a evidenţei electronice 
a salariaţilor şi a codului muncii şi a legislaţiei bugetare 
existente 

150 

Alte programe 
(Iniţiere în mass-media 
) 

Iniţiere în realizarea publicaţiilor locale şi a revistelor şcolare 151 

Programe de formare 
la cererea cursanţilor în 
vederea desfăşurării 
activităţilor 
extracurriculare – 

Modalităţi de evaluare în educaţia estetică 152 

Valorificarea folclorului in activitățile extrașcolare cu preșcolarii 
si școlarii mici 

153 

Dansul popular și obiceiurile românești 154 
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(contra cost) Valorificarea  scenică  a  folclorului  tradiţional 155 

Cusături artizanale și aplicarea punctului oblic în coaserea de 
goblenuri  

156 

Aplicarea tehnicilor de lucru Origami și Quiling 158 

Educaţie alternativă prin tehnici teatrale 159 

Grupul vocal/ansamblul vocal in invatamantul preuniversitar 160 

Icoana pe lemn şi sticlă – curs practic 162 

Şcoala de vara 163 

Management educaţional / instituţional 
Formarea metodiştilor I.S.J. Neamţ 
 

164 
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    Argument 
 

Motto: ,, ... socotindu-ne datori să căutăm ceea ce 
nu ştim, devenim mai buni, mai curajoşi şi mai puţin 
leneşi decât dacă am crede că ceea ce nu ştim nici 
nu e cu putinţă să aflăm, nici nu suntem datori să 
căutăm ...”   (Platon) 

 
Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2013-2014 

a avut în vedere prioritățile identificate la nivel național, politicile europene în 
domeniul educației și formării și rezultatele demersului investigativ al C.C.D. Neamț privind nevoia de 
formare continuă a cadrelor didactice din județul Neamț. 
Demersul investigativ realizat la nivelul Casei Corpului Didactic Neamț a avut ca obiective: 
 identificarea nevoilor de formare și a impactului formării la nivelul cadrelor didactice; 
 identificarea punctelor tari și a punctelor slabe la nivelul sistemului de formare profesională continuă; 

 facilitarea dialogului și cooperării între actorii implicați și interesați de formarea profesională 
continuă. 

 principalele informații solicitate prin intermediul focus grupurilor au vizat următoarele aspecte: 
 tipurile de programe la care au participat; 
 nevoile de formare; 
 motivații privind participarea la formare (intrinseci/extrinseci) ; 
 surse de informare; 
 aprecieri ale cadrelor didactice cu privire la: condiții de acces; conținut; calitate; utilitate; 

eficiență; curriculum; raportul teorie – practică etc. ; sistemul de evaluare folosit pe parcursul 
programului de formare; sistemul de credite (număr de credite, număr de ore etc.); instituția 
care eliberează certificatele; forma și utilitatea diplomelor; resursele calitative și cantitative ale 
furnizorilor de formare profesională continua (financiare, material, umane); 

 impactul formării; 
 recomandări ale cadrelor didactice în vederea îmbunătățirii formării profesionale continue. 

 Interviurile colective cu reprezentanții furnizorilor de formare (parteneri ai C.C.D. Neamț, inclusiv 
O.N.G.-uri) și formatori au solicitat din partea respondenților: 

 aprecieri cu privire la programele de formare oferite (calitate, resurse umane și material 
disponibile/necesare, relația teorie-practică în cadrul programelor de formare, utilitatea și 
aplicabilitatea cunoștințelor și competențelor dobândite, accesul, curriculum, durata cursurilor, 
metode, strategii etc.); 

 aprecieri cu privire la strategiile, metodologiile de evaluare și acreditare a programelor de 
formare; 

 informații privind necesarul de formare a cadrelor didactice (identificarea, adecvarea ofertei la 
necesarul de formare); 

 inițiativa organizării și desfășurării programelor de formare; 
 modalități de promovare a ofertei de formare; 
 dificultățile întâmpinate de-a lungul organizării și desfășurării programelor de formare (lipsa 

motivației, nivelul de pregătire etc.); 
 modalități de evaluare a cursanților; 
 propuneri de soluții și recomandări privind ameliorarea programelor de formare. 

 Aceste interviuri au avut următoarele scopuri: 
 evidențierea percepției acestora cu privire la caracteristicile programelor de formare (oferta de 

formare, eficiența și impactul programelor de formare, sistemul de certificare și credite etc.); 
 dezvoltarea principalelor concluzii referitoare la programele de formare profesională continuă; 
Identificarea unor soluții, acțiuni, măsuri de politici educaționale în vederea îmbunătățirii calității 

programelor de formare profesională continuă 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        9                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

 

I. PROGRAME DE FORMARE ALE C.C.D. NEAMT, ACREDITATE 
D.G.M.R.U.R.S.N./D.F.C.P.I.P. (DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT, RESURSE 
UMANE SI RETEA ŞCOLARA NAŢIONALĂ – DIRECŢIA FORMARE  CONTINUA A 
PERSONALULUI DIN ÎNVATAMANTUL PREUNIVERSITAR, DIN CADRUL M.E.N.) 
 
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: problemelordisciplinare.  
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 
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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 

 
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 

 
7.DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ: PROIECTUL CETĂȚEANUL 
Public - ţintă: profesori diriginți la gimnaziu și la liceu, profesori care predau discipline din ariile 
curriculare ,,Om și societate’’ , ,,Limbă și comunicare” 
Durata: 89 de ore, 25 credite 
Planificarea modulelor tematice:  
Modulul 1: Metoda ,,Proiectul Cetățeanul; 
Modulul 2: Politici publice și participare civică într-o societate democratică; 
Modulul 3: Strategii didactice active pentru predarea educației civice. 
Coordonatorul programului de formare, profesor- metodist Lăcrămioara Tincă 
 
8.MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
Public - ţintă: personalul din învăţământul preuniversitar 
Durata: 60 de ore, 15 credite 
Planificarea modulelor tematice: 
Modulul 1:  Management de proiect. Funcţiile managementului de proiect 
Modulul 2: Ciclul de viaţă al unui proiect: iniţiere, planificare, implementare, încheiere  
Modulul 3: Oportunităţi de finanţare 
Coordonator program formare, Profesor - metodist Mihaela POPA 
 
9. SCRIEREA, IMPLEMENTAREA ŞI EVALUAREA  PROIECTELOR   EDUCAŢIONALE: 
Public ţintă: personal didactic din învăţământul preuniversitar; 
Durata: 99 ore, 25 credite  
 
Planificarea modulelor  tematice: 
Modulul  1: Conceptul de proiect; definirea domeniului,  scopul și obiectivele proiectului ; 
Modulul 2: Proiectul în activitatea  didactică; 
Modulul 3: Planificarea  resurselor  în cadrul proiectului ; 
Modulul 4: Interdependența echipă – strategii de implementare a proiectului; managementul  
                  comunicării în cadrul proiectului ; 
Modulul 5: Strategii, tehnici și instrumente de configurare și  implementare a proiectelor ; 
Modulul 6: Riscurile – monitorizarea și evaluarea proiectului 
Coordonator program formare, profesor – metodist Mioara Roşu 
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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 NAŢIONALE 
 

1.CURS DE FORMATORI, , cod COR  242401 
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.METODIST , Cod COR: 214906  
(ÎN CURS DE AUTORIZARE – PROGRAM NOU) 
 
 
Public - ţintă: persoane interesate să-şi însuşească    activităţile specifice ocupaţiei de metodist 
Durata: 60 ore 
Planificarea modulelor tematice: 
M1. Dezvoltarea personala continua; 
M2. Comunicarea pe flux de proces; 
M3. Organizarea locului de munca; 
M4. Identificarea contextului organizational al desfasurarii proceselor; 
M5. Identificarea criteriilor de care depind performantele proceselor; 
M6. Gestionarea cunostintelor pentru proiectarea proceselor; 
M7. Proiectarea proceselor; 
M8. Organizarea proceselor. 
Coordonator program formare, profesor metodist Gabriela Curpănaru 
 
 
3. 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.  
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Coordonator program formare, profesor-metodist Carmen Corlățeanu 
 
III. PROGRAME ACREDITATE ALE ALTOR INSTITUŢII, DERULATE PRIN C.C.D NEAMŢ 
 
1.ABILITĂŢI DE VIAŢĂ LA ADOLESCENŢI – PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI  
(FURNIZOR: CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)  
Public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar,profesori din cabinetele de asistenta 
psihopedagogica 
Durata/ perioada: 44 ore 
Număr credite profesionale transferabile: 11 
Acreditat prin O.M.Ed.C.T.S nr. 4736/ 12.07.2012  
Coordonator program de formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 
 
2.INTEL TEACH – INSTRUIREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII (FURNIZOR SIVECO ROMÂNIA  
S.A.) 
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 
Modulul 7: Facilitarea cu ajutorul tehnologieie  
Modulul 8 : Prezentarea portofoliilor unităţilor de învăţare 
Coordonator program formare, profesor-metodist Mioara Roşu 
 
 
3.ORIENTAREA SI CONSILIEREA IN CARIERA (FURNIZOR C.C.D. IASI) 
Public - ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar titulare, diriginti la clasele VI-VIII 
Durata: 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 
 
 
4 . TRANS-UNIVERSITARIA (FURNIZOR UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV) 
Public - ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar 
Durata: 190 ore, 64 credite profesionale transferabile; 
MI – Formarea competenţelor IT 
Discipline: 
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; 

4.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; 
6.Ghid complet de realizare a prezentărilor profesionale; 
7.Tehnologii avansate pentru accesul la informaţie şi comunicarea cu suport electronic; 
MII – Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţă 
Discipline: 
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1.Curriculum centrat pe competenţă; 
2.Design-ul curriculum-ului la decizia şcolii; 
3.Metodologia cercetării educaţionale; 
4.Tehnici de lectură şi scriere a textului ştiinţific; 
5.Specialitate; 
6.Didactica specialităţii; 
Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu 
 
5. COMPAS-MANAGEMENT (FURNIZOR UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV) 
Public - ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar 
Durata: 50 ore, 13 credite profesionale transferabile 
MI – Managementul clasei – gestionarea situaţiilor de criză 
Discipline: 
1.Managementul clasei şi gestionarea situaţiilor de criză; 
2.Managementul conflictului,  stressului,  schimbării,  riscului,  comunicării în clasele de 
elevi.Managementul proiectelor educaţionale; 
3.Educaţia inteligenţei emoţionale; 
Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu 
 
6. TRANSVERSAL - INTERACTIVE TRAINING (FURNIZOR UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN 
BRAŞOV) 
Durata: 50 ore, 13 credite profesionale transferabile 
MI – Metode interactive de predare-învăţare 
Discipline 
1.Tehnici de învăţare prin cooperare; 
2.Orientări actuale în teoria şi practica predării; 
3.Corp şi comunicare; 
Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu 
 
 
 
7. UTILIZAREA AVANSATĂ A INSTRUMENTELOR TIC (FURNIZOR S.C.SIVECO ROMÂNIA) 
Public - ţintă: personalul didactic din învăţământul preuniversitar 
Durata: 89 de ore, 25 de credite 
Planificarea modulelor tematice: 
Modul 1 Utilizarea avansată a calculatorului pentru pregătirea lecțiilor în predare și evaluare  

1.1.Noţiuni avansate de utilizare a calculatoarelor şi Internetului   
1.2.Funcţii avansate de birotică  
 1.3.Utilizarea avansată a Internetului în procesul de predare  

Modul 2 Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educațional 
2.1.Realizarea, adaptarea şi publicarea de resurse educaţionale multimedia interactive avansate 
2.2.Utilizarea aplicaţiilor tip eLearning pentru optimizarea strategiilor şi activităţilor didactice 
Coordonator program formare, profesor-metodist Mihaela Popa 

 
 
 

8.PROFESOR EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE ( FURNIZOR C.N.D.I.P.T.) 
Public țintă: cadre didactice  din învățământul profesional și tehnic 
Durata: 42 ore 
 
M1. Evaluarea – parte integrantă a strategiei didactice 
M2. Proiectarea şi organizarea evaluării 
M3. Realizarea şi aplicarea/ administrarea instrumentelor de evaluare 
M4. Asigurarea calităţii procesului de evaluare 
M5: Evaluare 
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Coordonator program de formare: profesor-metodist Carmen Corlățeanu 
 
 
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.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 
 
4.EXPERT ACHIZITII PUBLICE(FURNIZOR ASOCIATIA FORMARE STUDIA IAŞI) 
Public - ţintă: cadre didactice, adulți din afara sistemului de învăţământ 
Durata: 58 ore 
Planificarea modulelor tematice: 
Modulul  1. Comunicarea interpersonal – 2 ore 
Modulul 2. Perfecționarea pregătirii profesionale – 2 ore 
Modulul 3. Utilizarea calculatorului – 2 ore 
Modulul 4. Coordonarea muncii in echipa – 4 ore 
Modulul 5. Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire – 6 ore 
Modulul 6. Elaborarea documentelor de specialitate – 6 ore 
Modulul 7. Analizarea legislației aplicabile specific – 6 ore 
Modulul 8. Acordarea consultantei de specialitate – 6 ore 
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Modulul 9. Planificarea achizițiilor publice – 8 ore 
Modulul 10. Derularea procedurilor de atribuire – 10 ore 
Modulul 11. Finalizarea procedurilor de atribuire – 6 ore 
Coordonator program de formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 
 
5.ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV(FURNIZOR ASOCIATIA FORMARE STUDIA IAŞI) 
Public - ţintă: cadre didactice, adulți din afara sistemului de învăţământ 
Durata:  60 ore 
Planificarea modulelor tematice: 
Modulul 1. Comunicarea interactive-4 ore 
Modulul 2. Munca în echipă-6 ore 
Modulul 3. Dezvoltare profesională proprie-6 ore 
Modulul 4. Elaborarea proiectelor de animaţie-6 ore 
Modulul 5. Asigurarea securităţii participanţilor la activităţi-4 ore 
Modulul 6. Promovarea activităţii şi a imaginii organizaţiei-6 ore 
Modulul 7. Coordonarea echipei pluridisciplinare de animaţie-7 ore 
Modulul 8. Implementarea activităţilor de animație-7 ore 
Modulul 9. Implementarea proiectelor complexe de animaţie-8 ore 
Modulul 10. Dezvoltarea comportamentului pro –social-6 ore 
Coordonator program de formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 
 
6.CURSURI DE FORMARE ÎN METODOLOGIA ALTERNATIVEI EDUCAŢIONALE STEP BY STEP – 
NIVEL PREPRIMAR (Furnizor Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională) 
Public - ţintă: personal didactic din învățământul preșcolar 
Durata: 3 zile/modul 
2 Module 
Coordonator program de formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 
 
 
7. CURSURI DE SPECIALIZARE PENTRU OCUPATIA MENTOR (FURNIZOR ANMEDEP - 
ASOCIATIA NATIONALA A MENTORILOR DE DEZVOLTARE PROFESIONALA) 
Public - ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Durata: 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 
 
 
9. 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 ; 
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3. Management educational; 
4. Organizare educaţională 
Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu 
 
10. MEDIATOR  ȘCOLAR (FURNIZOR ASOCIATIA ZECE PLUS BRAȘOV) 
Public – ţintă vizat: personalul didactic din învăţământul preuniversitar 
Durata: 60 de ore 15 credite 
Plan de pregătire: 
1. Dezvoltarea profesională 
2. Elemente de psihologie organizaţională 
3. Medierea şcolară 
4. Tehnologia activităţii de mediere şcolară; 
Coordonator program de formare: profesor metodist Mioara Roșu  
 
11. 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 
 
 
12. DEZVOLTATOR  DE E-LEARNING (FURNIZOR S.C. ELEARNING&SOFTWARE SRL) 
Grup Tintă:cadre didactice, traineri 
Durata : 40 ore 
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 
 
 

13.LUCRATOR PRIN ARTE COMBINATE ( FURNIZOR EUROSTUDIES CENTER ) 
Public țintă : personal didactic din învățământul preuniversitar 
Durata: 21 de ore 
Plan de pregătire:  
Modulul 1: Modalități de abordare a domeniului stimulări prin Arte Combinate (teorie) 
Modulul 2: Tehnici de stimulare prin Arte Combinate 
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Modulul 3: Rolul lucratorului prin Arte Combinate asupra persoanelor cu dizabilități 
Modulul 4: Beneficiile utilizării artelor combinate 
Modulul 5: Evaluarea activităților de stimulare prin arte combinate 
Coordonator program de formare: profesor metodist Carmen Corlățeanu 
 
14.CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV. IMPLEMENTAREA ŞI EVALUAREA SISTEMULUI DE 
CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI. CONTROLOR FINANCIAR (Cod 
COR 121121) (FURNIZOR: AFI TRAINING GROUP ) 
Public țintă : personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi adulţi din afara sistemului 
Durata: 28 de ore 
Controlul financiar preventiv 

 Organizarea controlului financiar preventiv 

 Conţinutul controlului financiar preventiv 

 Procedura de control financiar preventiv propriu. Exemple practice 

 Norme proprii privind executarea controlului financiar preventiv 

 Cadrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv stabilit la nivelul entităţii  
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PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ DIN OFERTA DE PROGRAME ALE C.C.D NEAMŢ, 
PROPUSĂ SPRE AVIZARE M.E.N.  

   

   

1.  DIDACTICA SPECIALITĂŢII 

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

PARCURSUL INTEGRĂRII PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE 
DEBUTANTE 

2. Public- ţintă 
vizat (necesitate, 
utilitate) Cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  
Pregătirea 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 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 a 
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 2013 - 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                 
Trimestrul I 2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                     
Trimestrul II 2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                   
Trimestrul III 2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice,                                                                                                 
Școala de vară 

6. Modalităţi de 
evaluare a 

Portofoliul personal al cadrului didactic debutant 
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cursanilor 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori abilitați în domeniu                                                                                                                                                                          
Coordonator program formare: profesor metodist Lăcrămioara Tincă 

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 

   

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului DIDACTICA EVALUĂRII ALTERNATIVE 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 

3. Justificare  
Necesitatea de a ajuta profesorii să realizeze evaluarea internă a elevilor pe criterii 
obiective, utilizând instrumente corespunzătoare 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Identificarea obiectivelor evaluabile, favorizate de 
conținuturi;                                                                                  
2. Creșterea competențelor cadrelor didactice de utilizare 
a metodelor și instrumentelor specifice activității de 
remediere;                                                                                                                                                           
3. Formarea abilităților privind metodele alternative de 
evaluare 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Tipurile de evaluare și funcțiile acestora - 6 
ore                                                                                     
Modulul 2: Instrumente de evaluare. Analiza și 
interpretarea rezultatelor evaluărilor - 8 ore                                          
Modulul 3: Activități de evaluare - 8 ore                                                                                                                
Evaluare: 2 ore 
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Calendarul programului 

Trimestrul IV 2013 - 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                         
Trimestrul I 2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                         
Trimestrul II 2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                             
Trimestrul III 2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice,                                                                                            
Școala de vară 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentarea unui proiect  pentru cultivarea competenţelor de lectură 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori abilitați în domeniu                                                                                                                                                                          
Coordonator program formare: profesor metodist Lăcrămioara Tincă 

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 

   

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ 

2. Public- 
ţintă vizat  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Încurajarea schimbului de idei și bune practici în proiectarea și desfășurarea unor 
activități interdisciplinare 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Dezvoltarea tehnicilor de stimulare a imaginației 
elevilor, a gândirii divergente și a creativității                                            
2. Formarea competențelor privind abordarea în învățare 
a conceptelor comune mai multor discipline și a modului 
în care fiecare disciplină contribuie la conturarea 
noțiunilor și a specificității acestora                                                                  
3. Realizarea unor modele de lecții interdisciplinare în 
echipa de profesori 
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Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Conceptele de interdisciplinaritate, 
pluridisciplinaritate și transdisciplinaritate - 4 ore                        
Modulul 2: Perspectiva abordării interdisciplinare a limbii 
și literaturii române - 8 ore                                                           
Modulul 3: Rolul echipei de profesori în realizarea lecției 
de sinteză - 4 ore                                                                           
Modulul 4: Realizarea unui proiect de curriculum 
interdisciplinar - 6 ore                                                                 
Evaluare: 2 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul IV 2013 - 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                  
Trimestrul I 2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                     
Trimestrul II 2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                   
Trimestrul III 2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice,                                                                                                 
Școala de vară 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Modele de proiecte de curriculum interdisciplinar (produse) 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori abilitați în domeniu                                                                                                                                                                          
Coordonator program formare: profesor metodist Lăcrămioara Tincă 

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 

   

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului TEHNICI DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR DE LECTURĂ 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) 

Personalul didactic din învăţământul preşcolar şi primar, profesori din învăţământul 
gimnazial şi liceal 

3. Justificare  
Necesitatea formării şi dezvoltării personale a elevilor prin activităţi de promovare a 
lecturii  
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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 2013 – o grupă / 25 de cadre didactice                                                                                            
Trimestrul I 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice                                                                                                
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice                                                                                               
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul I 2013 – o grupă / 25 de cadre didactice 
Școala de vară 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentarea unui proiect  pentru cultivarea competenţelor de lectură 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori abilitați în domeniu                                                                                                                                                                          
Coordonator program formare: profesor metodist Lăcrămioara Tincă 

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 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului DIDACTICA PREDĂRII LIMBILOR MODERNE 
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2. Public- ţintă 
vizat  cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau limba engleză/franceză 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Rolul profesorului astăzi, comunicarea didactică în cadrul orelor de predare-învăţare, 
modalităţile originale de motivare a elevilor pentru învăţarea limbii engleze/franceze, 
sunt doar câteva dintre argumentele care demonstrează necesitatea adaptării 
cadrelor didactice la schimbările din învățământul european. 

4. Durata ( nr. 
total de ore de 
formare) 24 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 de 
comunicare;                                                                                                  
3. Capacitatea de a evalua progresul elevilor 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulu1. Motivaţia învăţării limbilor străine în spaţiul 
european  
1.1 Perspectivă generală - 1 oră 
1.2 Modalităţi de creştere a motivaţiei învăţării limbilor 
străine – 2 ore 
Modulul 2.  Comunicarea didactică în predarea limbilor 
străine-limba franceză/engleză 
2.1 Comunicarea  didactică în istoria învăţării limbii 
străine - rolul profesorului - 2 ore 
2.2 Comunicarea didactică – tradiție și modernitate – 2 
ore                            
2.3 O perspectivă modernă în conceperea mesajului 
didactic – 2 ore 
2.4 Particularităţi ale comunicării în lecţia de limbă 
franceză/engleză - 4 ore 
2.5  Dificultăţi în predarea - învăţarea limbii 
franceze/engleze – 2 ore 
Modulul 3. Strategii didactice utilizate în activităţile 
didactice - 3 ore 
Modulul 4. Dezvoltarea abilităţilor pentru  evaluarea  
progresului elevilor - 3 ore 
Evaluare – 3 ore 

Calendarul programului Trimestrul  I 2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul   II  2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de 
evaluare a 
cursanilor Susținerea unei teme din portofoliul  cadrului didactic 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) formatori cu abilități în domeniu,  coordonator: prof. metodist Carmen Corlățeanu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 2X25 
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planificaţi   

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2X1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2,10 lei 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului METODE INTERACTIVE DE PREDARE- ÎNVĂȚARE- EVALUARE 

2. Public- 
ţintă vizat 
(categoria, 
nivelul) Personal didactic din învățământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Imperativul calităţii în educaţie obligă la o reconsiderare a demersului educaţional al 
profesorului, astfel încât strategiile didactice elaborate să fie centrate pe învăţare şi, 
respectiv, pe cel care învaţă. 
Strategiile didactice interactive promovează o învăţare activă, implică o colaborare 
susţinută între elevi care, organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru 
realizarea unor obiective prestabilite. Cadrul didactic plasează accentul nu pe rolul de 
difuzor de mesaje informaţionale, ci pe rolurile de organizator, facilitator şi mediator al 
activităţilor de învăţare.  
Demersul didactic este conceput astfel încât nu îl mai are în centru pe profesor, ci pe 
elev.  
Rolul profesorului rămâne unul capital, însă, renunţând la vechile practici educaţionale 
rigide şi uniforme, el devine organizator al unui mediu de învăţare adaptat 
particularităţilor şi nevoilor beneficiarilor, facilitând procesul învăţării şi dezvoltarea 
competenţelor. Proiectând şi realizând activităţi de predare-învăţare-evaluare bazate pe 
strategii didactice interactive, cadrul didactic oferă elevilor multiple ocazii de a se 
implica în procesul propriei formări, de a-şi exprima în mod liber ideile, opiniile şi de a le 
confrunta cu cele ale colegilor, de a-şi dezvolta competenţele metacognitive. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 42 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

Prin  derularea  acestui program  de formare se vor 
dezvolta urmatoarele capacităţi:                                                                                                    
În plan teoretic:  
Ø formarea capacităţilor de asimilare şi înţelegere, 
interpretare, argumentare a metodelor interactive de 
predare-învățare-evaluare; 
Ø descrierea modului de utilizare a diverselor metode 
interactive specifice în practica şcolară pe baza 
cunoaşterii obiectivelor propuse; 
În plan acţional/operaţinal: 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        25                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

Ø aplicarea cunoştinţelor însuşite în identificarea, 
descrierea şi alegerea metodei optime fiecărei situaţii 
pedagogice;  
Ø schimbarea mentalităţii în raport cu rolul cadrului 
didactic şi importanţa comunicării cu elevii;  
Ø utilizarea cu succes a metodelor adecvate și crearea 
unor situaţii instructiv-educative pe baza procedurilor 
învăţate, la diverse teme de specialitate; 
Ø utilizarea unor metode variate şi flexibile de 
individualizare pentru clasa de elevi; 
În plan creativ:  
Ø stimularea creativităţii cadrelor didactice și elevilor;  
Ø cooperarea în vederea rezolvării unor aspecte 
specifice disciplinelor, adaptarea la teme diverse și la 
specificul vârstelor; 
Ø identificarea principalelor strategii de intervenţie în 
situaţii particulare. 

Planificarea modulelor 
tematice 

MODULUL I. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 
12 ore 
1.1. Metodologia didactica între traditie si inovatie   
1.2. Complementaritatea avantajelor si limitelor 
metodelor expozitive si metodelor interactive   
1.3. Rolul strategiilor didactice interactive în procesele de 
predare, învatare, evaluare 
MODULUL II. PREDAREA – ÎNVATAREA – 
EVALUAREA INTERACTIVA 28 ore    
2.1. Invățarea interactiv-creativă  
2.2. Inventar metodologic interactiv de predare-învățare 
2.3. Evaluarea interactivă  
Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul    IV    2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul     II     2014 –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul     III     2014 –  1 grupă / 25 cadre didactice -
ȘCOALA DE VARĂ 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanților 

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 
implicați 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela POPA 
 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

 2 x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2 x 2500 lei 
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Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.38 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

ACTIVITĂŢI INTEGRATE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII 

2. Public - 
ţintă vizat 

Cadre didactice din învăţământul preşcolar 

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

4. Durata 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Capacitatea de a crea un echilibru între curriculum şi 
potenţialul  copilului pentru a realiza cu succes 
obiectivele propuse                                                                                                                                                              
2. Capacitatea de a structura conţinutul învăţării într-o 
viziune modernă 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Consideraţii introductive - 3 ore                                                                                                            
Modulul 2: Tipuri de activităţi integrate - 6 ore                                                                                                       
Modulul 3: Caracteristicile definitorii ale unei  activităţi 
integrate – 6 ore                                                                 
Modulul 4: Activităţi integrate-aplicaţii practice - 6 ore                                                                                           
Evaluare - 3 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul  IV  2013 – 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                
Trimestrul al III-lea 2014- 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                                                   

6. Modalităţi 
de evaluare 

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

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
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 

2.10 lei 
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formare 
pentru fiecare 
participant 

   
 
 
 
 
   

   

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 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  2014– 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                       
Trimestrul al III-lea 2014- 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                                                          

6. Modalităţi 
de evaluare Culegere de jocuri didactice 

II. Resurse 
umane  

Formatori cu abilități in domeniu 
 Coordonator program formare:profesor metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   2x25 

Costul 2x1250 lei 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        28                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

Programului/ 
al activităţii 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

 2.10 lei 

   

   
 
   

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 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 2013 – 1  grupă / 25 cadre didactice                                                                                      
Trimestrul   I  2014 – 1grupă /25 cadre didactice                                                                                              
Trimestrul al III-lea 2014- 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare 

Realizarea unui ghid de bune practici 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program formare: profesor metodist Elena–Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 3 x 25 
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planificaţi   

Costul 
programului/ 
al activităţii 3 x 1250 lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant  2.10 lei 

   

   
 
 
   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

METODICA PREDĂRII LIMBII FRANCEZE PENTRU AFACERI  

2. Public- 
ţintă vizat 

Cadre didactice care predau limba franceză la clasele de învăţământ profesional şi 
tehnic (pe specialităţi).  

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Cursul se adresează cadrelor didactice şi altor persoane  care doresc să se 
perfecţioneze în cadrul unui program care vizează dezvoltarea profesională continuă - 
în general şi metodica predării limbii franceze - în special (particularizat la clasele cu 
învăţământ profesional)  

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

41  ore de formare  

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de a  cunoaşte  strategiile  didactice 
specifice acestui tip  de învăţare şi rolul lor în 
eficientizarea procesului de predare-învăţare; C2: 
Capacitatea de a aplica strategiile  didactice specifice; 
C3: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici de învăţare 
interactiv-creative; C4: Capacitatea de a utiliza metode şi 
tehnici bazate pe experienţă; C5: Capacitatea de a 
elabora metode, tehnici şi instrumente moderne de 
evaluare; C6: Capacitatea de a realiza  corelaţii inter, 
intra şi pluridisciplinare; C7:  Capacitatea de însuşire a 
unor tehnici de lucru menite să stimuleze participarea 
activă a cursanţilor la asimilarea cunoştinţelor; C8: 
Capaciatatea de formare/dezvoltare a  abilităţilor de 
învăţare;  C9:  Capacitatea  de stimulare a structurilor 
motivaţionale, afective, operatorii şi atitudinale ale 
cursanţilor; C9:  Capacitatea  de stimulare a structurilor 
motivaţionale, afective, operatorii şi atitudinale ale 
cursanţilor; C10: Capacitatea de a dezvolta abilităţi de a 
exercita controlul, evaluarea şi reglarea activităţii de 
învăţare a cursanţilor cu intenţia de ameliorare continuă;  
C.11: Capacitatea de a identifica modalităţie eficiente de 
dezvoltare a competenţelor de relaţionare în cadrul 
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activităţilor didactice specifice,etc.  

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Lumea contemporana, educatia, scoala, 
educatorii. Nevoia de formare continuă a cadrelor 
didactice – 5 ore 
Modulul 2: Programul de instruire privind predarea-
invatarea notiunilor fundamentale in franceza pentru   
afaceri  - 5 ore 
                          1.Introducere in programa cursului 
                          2.Principii promovate 
                          3.Dimensiuni ale comunicarii 
                          4.Roluri si competente ale cadrului 
didactic 
                          5.Dificultati de invatare 
Modulul 3: Principii in predarea limbii franceze pentru 
afaceri – 5 ore  
 1. Educatie interdisciplinara (teorie si relevanta practica) 
 2. Educatia interculturala(o noua provocare a societatii,      
necesitatea ei in contexul UE si al mondializarii)  
 3. Educatia pentru diversitate (aria conceptuala a    
  diversitatii, tipuri specifice de diversitate, atitudini,             
  aspecte, reactii) 
 4. Educatie centrata pe elev (context, semnificatie,  
  sensuri, cerinte educationale, avantaje) 
Modulul 4: Predarea limbii franceze la clasele de turism 
si gastronomie, mecanica, comert, panificatie, electro, 
protectia mediului, informatica, etc. – 5 ore  
    1. Definiţii de bază a terminologiei tehnice şi o imagine 
de  
 ansamblu a aspectelor cheie.  
                         2. Trunchi comun 
                         3. Adaptari curriculare si interventii 
specializate 
                         4. Strategii de invatare 
                         5. Animarea clasei de elevi 
                         6. Intelegerea si exprimarea scrisa si 
orala in franceza  
                              pentru afaceri 
                          7. Alte aspecte 
Modulul 5: Utilizarea calculatorului / noilor tehnologii  in 
studiul francezei pentru afaceri – 6  ore  
                          1.Invatarea asistata pe calculator  
                          2.Site, blog, pagina web… 
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                          3.Terminologie specifica internetului  in 
limba franceza 
Modulul 6: Planificarea materiei – 5 ore  
                         1.Programa scolara 
                         2. Modele de planificare a materiei  
Modulul 7: Proiectarea lectiilor – 6 ore  
                         1.Proiectarea lectiei -generalitati 
                         2. Exemple de proiecte de lectie in 
franceza pentru afaceri 
                         3. Surse de documentare in proiectarea 
lectiilor  
 Modulul 8: Evaluare in franceza pentru afaceri   - 4 ore  
                        1. Scurta introducere in evaluare 
                        2. Criterii de evaluare si aspecte specifice 
                        3. Teste, aplicatii, etc. 

Calendarul programului 

Trimestrul I   2014 - 1 grupă / 25 de cadre didactice;                                                                                              
Trimestrul II  2014 -  1 grupă / 25 de cadre didactice;                                                                                              
Trimestrul III 2014 - 1 grupă / 25 de cadre didactice – 
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Chestionar, Portofoliu  

 

II. Resurse umane  
 

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                      
Coordonator program formare:  profesor – metodist  Gabriela Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
programului/ 

2x1250 
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al activităţii 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

CRESTEREA MOTIVATIEI PENTRU INVATARE LA ELEVII DE LICEU 

2. Public – 
ţintă vizat 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar secundar (liceu) 

3. Justificare 
Necesitatea  de  a creste motivatia pentru invatare  in randul elevilor de liceu.  Liceele 
se confrunta astazi cu absenteism scolar ridicat , cu esec scolar  si probleme care 
conduc la fenomene sociale engative (delicventa, suicid, violenta, etc.) 

4. Durata 24 de ore 

5. 
Curriculum–
ul 
programului 

Competenţe vizate 

1.Capacitatea de a organiza, desfăşura şi programa 
   procesul instructiv- educativ în mod inovativ şi în   
   concordanţă cu particularităţile de vârstă, scop şi tip  
   de activitate. 
2.Capacitatea   de   a   aplica   metode   pentru   
stimularea 
   creativităţii  şi creşterea interesului în  sistemul        
  activităţilor  la clasa 
3.Capacitatea de optimiza procesul instructiv educativ 
,etc. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Conceptul de motivatie a invatarii şi 
argumente privind posibilitatea cresterii motivatiei pentru 
invatare a liceenilor, istoric, etc.  – 8 ore 
Modulul 2:  Factorii care favorizeaza 
invatarea.Factoriicare diminueaza interesul pentru 
invatare – 8 ore 
Modulul 3: Metode pentru cresterea motivatiei invatarii  – 
5 ore 
Evaluare:  3 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul I 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice                                                                                                      
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice  
Trimestrul IV 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice – 
„Şcoala de vară” 

6. 
Modalităţi de 
evaluare 

Studiu de caz sau portofoliu 

 

II. Resurse umane 
 

1. Formatori 
implicaţi 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                     
Coordonator program formare:  profesor – metodist  Gabriela Livia Curpănaru 
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(nivelul de 
pregatire) 

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 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

STRATEGII MODERNE DE VALORIFICARE A FOLCLORULUI ÎN LITERATURA 
PENTRU COPII  

2. Public- 
ţintă vizat  cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Necesitatea formării şi stimulării în rândul cadrelor didactice a interesului pentru 
valorificarea folclorului, ca parte integrantă a literaturii autohtone.  

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Capacitatea de a conştientiza şi valorifica contribuţia 
folclorului în formarea unei gândiri reflexive 
2. Capacitatea  de a transfera valori estetice ale 
folclorului din literatura pentru copii, în viaţa socială 
3. Capacitatea de a aplica metode active pentru a 
dezvolta exprimarea prin şi despre folclorul tradiţional în 
învăţământul preuniversitar 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modului l. Delimitări conceptuale-4 ore 
Modulul ll. Aspecte ale vehicularii si interpretarii 
folclorului in literatura pentru copii-8 ore 
Modulul lll. Utilizarea metodelor alternative în vederea 
stimulării interesului pentru păstrarea valorilor folclorului 
tradiţional în literature pentru copii-10 ore 
Evaluare-2 ore 

Calendarul programului Trimestrul II 2014-1 grupă/25 cursanţi                                                                                                         
Trimestrul al III-lea 2014- 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Sustinerea unei teme din portofoliu 

II. Resurse umane  
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Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formator cu abilități în domeniu                                                                                                                                                                    
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 

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 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

METODE EFICIENTE DE ÎNVĂŢARE  

2. Public- 
ţintă vizat 

Personal didactic din învăţământul preuniversitar de stat şi particular  

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă 
relaţie cu mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, 
utilizarea unor metode eficiente de învăţare condiţionează opţiunea pentru o anumită 
strategie didactică.  

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

24 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Capacitatea de a cunoaşte metodele eficiente de 
învăţare  utilizate în sistemul de învăţământ 
preuniversitar; 
2. Capacitatea de a clasifica  metodele eficiente de 
învăţare; 
3. Capacitatea de a utiliza  metodele eficiente de 
învăţare; 
4. Capacitatea de a adapta metodele  eficiente de 
învăţare proprii nivelurilor de învăţământ: preşcolar, 
primar, gimnazial, liceal, profesional şi tehnic, postliceal 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Metode eficiente de învăţare – fundamente teoretice; - 
4 ore 
2. Clasificarea metodelor eficiente de învăţare; - 4 ore 
3. Principalele metode eficiente de învăţate; aplicaţii; - 8 
ore 
4. Sisteme de metode eficiente de învăţare proprii 
nivelurilor de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial, 
liceal, profesional şi tehnic, postliceal – 5  ore 
Evaluare    - 3 ore 
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Calendarul programului 

Trimestrul IV 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice                                                                                              
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

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

 

II. Resurse umane  
 

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                     
Coordonator program formare:  profesor – metodist  Gabriela Livia 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 lei 

   

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

STRATEGII EFICIENTE DE PREDARE, ÎNVĂŢARE, EVALUARE PENTRU 
PROFESORII DIN ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE (matematică, 
fizică, chimie, biologie şi ştiinţe) 

2. Public- 
ţintă vizat 

Personal didactic din  învăţământul preuniversitar de stat şi particular 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

În  contextul  necesităţii optimizării instruirii, strategiile didactice interactive reprezintă 
„instrumentele” ce pot fi valorificate de către profesorii din  învăţământul preuniversitar 
de stat şi particular  pentru a asigura eficienţa  procesului educaţional  

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

24 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        36                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de a  cunoaşte strategiile  didactice 
interactive şi rolul lor în eficientizarea procesului de 
predare-învăţare; 
C2: Capacitatea de a aplica strategiile  didactice 
interactive  
bazate pe învăţarea prin colaborare; 
C3: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici bazate pe 
rezolvarea de probleme; 
C4: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici de 
dezvoltare a gândirii critice; 
C5: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici de învăţare 
interactiv-creative; 
C6: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici bazate pe 
experienţă; 
C7: 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 – 3 ore  
Modulul 2: Strategii didactice interactive  
bazate pe învăţarea prin colaborare – 3 ore 
Modulul 3: Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de 
probleme  - 3 ore 
Modulul 4: Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii 
critice – 3 ore  
Modulul 5: Metode şi tehnici de învăţare interactiv-
creative – 3 ore  
Modulul 6: Metode şi tehnici bazate pe experienţă – 3 
ore  
Modulul 7: Metode, tehnici şi instrumente moderne de 
evaluare – 3 ore  
 Evaluare - 3 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul I 2014  - o grupă / 25 de cadre didactice  
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Prezentarea în plen a unei secvenţe  la alegere din modulele studiate 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                    
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 

2.10 lei 
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unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

STRATEGII DE PREDARE, ÎNVĂŢARE, EVALUARE PENTRU PROFESORII CARE 
PREDAU DISCPLINE TEHNICE 

2. Public- 
ţintă vizat 

Profesori,  ingineri, maiştri instructori 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 din gimnazii şi licee  pentru a 
asigura eficienţa  procesului de învăţământ. 

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

24  ore  

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de a  cunoaşte strategiile  didactice 
interactive şi rolul lor în eficientizarea procesului de 
predare-învăţare; 
C2: Capacitatea de a aplica strategiile  didactice 
interactive  
bazate pe învăţarea prin colaborare; 
C3: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici bazate pe 
rezolvarea de probleme; 
C4: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici de 
dezvoltare a gândirii critice; 
C5: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici de învăţare 
interactiv-creative; 
C6: Capacitatea de a utiliza metode şi tehnici bazate pe 
experienţă; 
C7: 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 – 3 ore 
Modulul 2: Strategii didactice interactive  
bazate pe învăţarea prin colaborare – 3 ore  
Modulul 3: Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de 
probleme  - 3 ore  
Modulul 4: Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii 
critice – 3 ore  
Modulul 5: Metode şi tehnici de învăţare interactiv-
creative – 3 ore 
Modulul 6: Metode şi tehnici bazate pe experienţă – 3 
ore  
Modulul 7: Metode, tehnici şi instrumente moderne de 
evaluare – 3 ore  
 Evaluare    - 3 ore 
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Calendarul programului 

Trimestrul I 2014  - o grupă / 25 de cadre didactice  
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Prezentarea în plen a unei secvenţe  la alegere din modulele studiate 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori abilitaţi în domeniu                                                                                                                                                                                    
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 lei 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

DIDACTICA DISCIPLINELOR ECONOMICE   

2. Public- 
ţintă vizat 

Cadre didactice care predau discipline de specialitate – discipline economice 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Alegerea şi utilizarea de către cadrele didactice  a  metodelor  potrivite  pot  uşura  
învăţarea şi motiva elevul.  Profesorul  trebuie  să  utilizeze metode diverse şi să 
asigure, ori de câte ori este cazul, metode de individualizare a învăţării disciplinelor 
economice. 

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

24 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de  analiză a  disciplinelor economice ; 
C2: Capacitatea de a aplica  metodele  şi strategiile 
didactice specifice disciplinelor economice; 
C3: Capacitatea de a elabora metode, tehnici şi 
instrumente moderne de proiectare – predarea– învăţare  
-  evaluarea în cadrul disciplinelor economice; 
C4 : Capacitatea de a evalua şi a recunoaşte 
performanţa şcolară la  disciplinele economice. 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        39                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Disciplinele  economice  în  sistemul de 
învăţământ  preuniversitar; 
Modulul 2: Metode şi strategii didactice specifice 
disciplinelor economice; 
Modulul 3: Proiectarea – predarea – învăţarea -  
evaluarea în cadrul disciplinelor economice; 
Modulul 4: Metode de evaluarea a performanţei şcolare 
la disciplinele economice. 
Evaluare    - 3 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul IV 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Prezentarea în plen a unei secvenţe  la alegere din  modulele  studiate 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori abilitaţi în domeniu                                                                                                                                                                                    
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 lei 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

DIDACTICA  ŞI TEHNOLOGII  - în curs de acreditare 

2. Public- 
ţintă vizat 

Cadre didactice care predau  Discipline Tehnice  în  învăţământul liceal, precum  şi 
cadre didactice care predau disciplina  „ Educaţie tehnologică”  în învăţământul 
gimnazial 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Abordări moderne în didactica Disciplinelor Tehnice şi Educaţie Tehnologică 

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

89 ore ( 25 credite profesionale transferabile) 
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5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de  analiză a  Disciplinelor Tehnice şi a 
Educaţiei Tehnologice; 
C2: Capacitatea de a aplica  proiecta, organiza, 
desfăşura şi evalua  activităţile  didactice; 
C3: Capacitatea de a comunica eficient; 
C4 :Capacitatea de a dezvolta, consolida şi perfecţiona 
deprinderile  tehnice, a capacităţile  cognitive şi motrice 
specifice; 
C5: Capacitatea de a stimula creativitatea 
C6: Capacitatea de a organiza  şi desfăşura  activităţi 
extra – curriculare şi  extra-şcolare cu caracter tehnic şi 
educaţional 
C7: Capacitatea de a consilia, orienta şi integra elevii 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Necesitatea şi importanţa studierii 
Disciplinelor Tehnice şi a Educaţiei Tehnologice – 6 ore; 
Modulul 2. Proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi 
evaluarea  activităţilor didactice în cadrul  Disciplinelor 
Tehnice şi Educaţiei Tehnologice – 16 ore; 
Modulul 3. Comunicarea didactică şi educaţională 
eficientă specifică Disciplinelor Tehnice şi Educaţiei 
Tehnologice – 12 ore; 
Modulul  4. Dezvoltarea, consolidarea şi perfecţionarea 
deprinderilor tehnice, a capacităţilor cognitive şi motrice 
specifice  Disciplinelor Tehnice şi Educaţiei Tehnologice 
– 14 ore; 
Modulul 5. Stimularea creativităţii tehnice şi a învăţării de 
tip formativ la Disciplinelor Tehnice şi Educaţiei 
Tehnologice – 12 ore; 
Modulul  6. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi 
extra – curriculare şi  extra-şcolare cu caracter tehnic şi 
educaţional –  8 ore; 
Modulul  7. Consilierea, orientarea şi integrarea socio-
psiho-pedagogică  a  elevilor  în cadrul Disciplinelor 
Tehnice şi Educaţiei Tehnologice – 12 ore;  
Evaluare    -  9  ore 

Calendarul programului 
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Realizarea unui portofoliu didactic  

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori abilitaţi în domeniu                                                                                                                                                                                    
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
programului/ 

2x1250 
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al activităţii 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

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

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 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

Prin  derularea  acestui program  de formare se vor 
dezvolta urmatoarele capacităţi:                                                                                                    
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 
Modulul 3: Documentele curriculare specifice instruirii  
modulare -  6 ore; 
Modulul 4: Principiul interdisciplinarităţii în  organizarea 
modulară a conţinuturilor - 6 ore; 
Evaluarea – 2 ore; 
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Calendarul programului 
Trimestrul    IV    2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul     I     2014 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursantilor 

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 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela POPA 

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 lei 

   

   

   

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 ore 
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5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

Prin  derularea  acestui program  de formare se vor 
dezvolta urmatoarele capacităţi:                                               
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 – 5 ore   
Modulul 2: Metode de explorare aplicabile în contextul  
laboratorului tehnologic – 6 ore 
Modulul 3: Metode bazate pe acțiune; metode de 
rezolvare de probleme – 5 ore 
Modulul 4: Strategii de optimizare a actului pedagogic 
prin laboratorul tehnologic – 6 ore 
Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul    IV    2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul     II     2014 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanților 

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 
implicați 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela POPA 
 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

 2 x25 

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 

METODE ACTIVE PENTRU CREȘTEREA MOTIVAȚIEI ELEVILOR ȘI 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ÎN DIFERITE MEDII DE ÎNVĂȚARE 

2. Public- 
ţintă vizat  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Cursul propus este rezultatul participării la programul de formare omonim Grundtvig, 
desfășurat în perioada 14 – 22 aprilie 2012 în Lisabona, Portugalia. Necesitatea 
deprinderii de către cadrele didactice a unor competențe în vederea creșterii nivelului 
motivației elevilor în diferite situații de învățare și a îmbunătățirii calității în diferite medii 
de învățare este o condiție sine qua non a profesionalizării carierei didactice în 
societatea bazată pe cunoaștere. Acest program de formare vine în întâmpinarea 
nevoilor emergnte de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.  

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. capacitatea de a crește nivelului motivației elevilor în 
diferite medii de învățare prin: crearea unui climat pozitiv 
pentru învățare; clarificarea obiectivelor învățării; 
organizarea resurselor de învățare; realizarea unui 
echilibru între componenta intelectuală și emoțională a 
învățării; împărtășirea sentimentelor și a gândurilor cu 
educabilii, dar nu prin dominare.                                                                                                         

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Rolul exercițiilor de spargere a gheții, a 
exercițiilor de intercunoaștere și a exercițiilor pentru 
formarea grupurilor pentru creșterea motivației și 
îmbunătățirea calității în diferite medii de învățare                                                              
Modulul 2: Motivarea, emoția și cunoașterea                                                                                                      
Modulul3: Learning cafe                                                                                                                                    
Modulul 4. Exerciții de team building/de creștere a 
coeziunii grupurilor; 

Calendarul programului 

Trimestrul  IV 2013  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  III   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice;                                                                                    
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea unui proiect didactic în care să fie utilizate exercițiile și metodele învățate în 
timpul cursului 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

 Formatori   cu competenţe în domeniu; 
Responsabil program: profesor - metodist Mioara Roşu 
                                                                         

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

3x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

3x1250 
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Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE ABORDATE  IN PREDAREA DISCIPLINELOR 
TEHNICE 

2. Public- 
ţintă vizat  

Personal didactic din învăţământul preuniversitar profesional şi tehnic 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Suntem tentati atunci când facem referire  la domeniul tehnic  să asociem domeniului o 
raportare rece si exacta la procese, tehnici, operatii, produse. Când ne referim însă la 
predarea disciplinelor, ce compun acest domeniu,  lucrurile se schimbă  deoarece 
transferul cunoştinţelor şi a abilităţilor specifice presupune activităţi cu substrat 
psihologic şi pedagogic  ceea ce generează o  continuitate şi o coeziune între uman şi 
tehnic; 
   Programul îşi propune să ofere deschideri, prin explicaţiile teoretice şi practice 
dezvoltate în cadrul programului, cadrelor didactice care predau discipline tehnice. Fără 
o îmbinare armonioasă între disciplina de specialitate şi metodica predării  eficienţa 
învăţării este mult diminuată; 

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 1.capacitatea de a structura strategii didactice inovative 
specifice;                                                                                      
2. capacitatea de a utiliza metode şi strategii de predare 
adecvate particularităţilor individuale/ de grup ale 
elevilor;       3. capacitatea de a manifesta o conduită 
inovativă în plan profesional;                                                                                  
4. capacitatea de a proiecta şi realiza procesul instructiv-
educativ;                                                                                      
5. capacitatea de a proiecta si utiliza strategii adecvate 
de evaluare individuală/ de grup;                                                    
6.  capacitatea de a elabora instrumente de evaluare în 
funcţie de scop şi particularităţile individuale/ grup;                             
7. capacitatea de a utiliza metode şi tehnici de 
cunoaştere şi de antrenare a elevilor in procesul 
instructiv-educativ; 
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Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Strategii didactice 
inovative;premise,concepte, finalităţi; – 4 ore  
Modulul 2: Demersuri  de proiectare  nevoi, priorităţi,  
obiective; -7 ore  
Modulul 3: Proiectarea, desfăşurarea  şi evaluarea unei 
unităţi de învăţare pentru disciplinele tehnice; proiecte 
didactice realizate prin aplicarea cunoştinţelor şi a 
metodologiei dobândite în domeniul specialităţii – 6 ore;      
Modulul 4:  Diferenţierea  instruirii în funcţie de 
particualrităţile  individuale ale elevilor  în vederea 
realizării competenţelor - cheie stabilite la nivel european 
– 4ore                  
Evaluare   – 3 ore;   

Calendarul programului Trimestrul  IV 2013  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea unui scenariu didactic inovativ pentru disciplina predată de către cursant; 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

 Formatori   cu competenţe în domeniu; 
Responsabil program: profesor - metodist Mioara Roşu 
                                                                         

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului SOLUŢII 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 
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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 
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.cunoasterea nevoilor fiecarui elev in parte privind 
educatia; 
2. adaptarea metodelor de lucru in functie de 
personalitatea  fiecarui copil; 
3. adaptarea resurselor materiale si umane in functie de 
profilul  psihologic al fiecarui elev; 
4. evalurea competentelor elevilor in raport cu progresul  
individual . 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1 :Managementul activitatilor centrate pe 
nevoile copilului-6 ore; 
Modulul 2: Scopurile si programele alternative-6 ore; 
Modulul 3:Implementarea programelor- 6 ore 
Modulul 4:Evaluarea activitatilor alternative- 5 ore; 
Evaluare: 2 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul  IV 2013  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea unei proiectari didactice pentru o alternativa educationala conform 
machetelor propuse prin program 

II. Resurse umane  
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Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

 Formatori   cu competenţe în domeniu; 
Responsabil program: profesor - metodist Mioara Roşu 
                                                                         

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

DINAMICA PROIECTĂRII  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 

Modulul 1. Proiectarea pedagogică a activităţilor 
didactice şi  educative la nivelul unităţilor de învăţământ - 
6 ore; 
Modulul 2. Planificarea globală a activităţii de 
educaţie/orei de dirigenţie - 8 ore; 
Modulul 3: Modalităţi de evaluare: orientativă, 
stimulativă, pozitivă; Planificarea globală a activităţii de 
educaţie/orei de dirigenţie - 8 ore;                                                                                                                                           
Evaluare - 2 ore 
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Calendarul programului Trimestrul  IV 2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea  proiectării didactice pentru  orele  educative  ţinând cont de aspectele 
dezvoltate la curs; 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

 Formatori  cu competenţe în domeniu; 
Responsabil program: profesor - metodist Mioara Roşu 
                                                                         

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

STRATEGII DE EVALUARE 

2. Public- 
ţintă vizat  

Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

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 ( nr. 
total de ore 
de formare) 

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. 
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Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Complexitatea relaţiei dintre curriculum  şi 
evaluare-  3 ore;  
Modulul 2:    Etapele 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    2013 –  1 grupă/25                  
Trimestrul    II    2014 –    1 grupă/25 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Chestionar 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

 Formatori  cu competenţe în domeniu; 
Responsabil program: profesor - metodist Mioara Roşu 
                                                                         

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului  LECTURA ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII - COMPETENȚĂ TRANSVERSALĂ 

2. Public- 
ţintă vizat  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Lectura în societatea cunoașterii - competență transversală este un curs de formare 
care vizează îmbunătățirea competențelor de lectură, înțeleasă atât în sens tradițional, 
cât și ca alfabetizare în înțelegerea textului, una dintre acțiunile prioritare MEN, care ar 
trebui să contribuie la sporirea accesului tuturor copiilor la o educație de calitate și la o 
creștere a ratei de succes școlar.                                                                                                                                           
Elevii acuză lipsa de atractivitate a textelor literare propuse în programa școlară, 
afirmând necesitatea reformării acestui domeniu. Perspectiva pe care o propunem prin 
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acest curs are drept obiectiv deprinderea de către cadrele didactice a unor competențe 
care să le permită dezvoltarea gândirii critice a elevilor prin transpunerea lor în situaţii 
creative, inventive, propice manifestării fiecărei subiectivităţi în funcţie de inteligențele 
multiple dominante.  

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

24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. capacitatea de a optimiza lectura - competență 
transverală și de a mediatiza conceptul de literație 
științifică;                         2. capacitatea de a proiecta 
demersuri didactice și de aplica strategii și instrumente 
pentru atât pentru stimularea lecturii, cât și pentru 
evaluarea acesteia;                                                                                                               
3. capacitatea de a proiecta, organiza și desfăşura CDŞ-
uri de aprofundare a competenţelor de lectură/scriere 
sau a unor activităţi extracurriculare sub forma atelierelor 
de lectură / scriere (cercurilor de lectură) 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Lectura - concept proteic/ competență 
transversală. Literația științifică  -4 ore                         
Modulul 2.Tipuri de lectură - Prelectura. Lectura propriu-
zisă. Postlectura     -8 ore                                       
Modulul 3. Tehnici de stimulare a lecturii      -6 ore                                                                                            
Modulul 4. Metode alternative de evaluare a lecturii: 
jurnalul de lectură, jurnalul metacognitiv, jurnalul de 
reflecție, The Student Journal Handout, lectura rețea, 
lectura ecou etc. - 3 ore                                                               
Modulul 5. Atelierul de lectură/scriere. Cercul de lectură-
2 ore;                                                                  Evaluare 
- 2 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul  IV 2013  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                                                                                                                                                                         
Trimestrul  III   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea design-ului unui curs de formare personalizat la nivel de bază, mediu sau 
avansat 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

 Formatori   cu competenţe în domeniu; 
Responsabil program: profesor - metodist Mioara Roşu 
                                                                         

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

3x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

3x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 

2,08 
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formare 
pentru fiecare 
participant 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

COMUNICAREA DIDACTICA - START CATRE O EDUCATIE DE SUCCES. 

2. Public- 
ţintă vizat  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Educaţia îşi extinde permanent sfera de cuprindere, însă în centrul său va sta 
întotdeauna comunicarea. Între comunicare şi educaţie există o relaţie reciprocă, din ce 
în ce mai complexă. Practica educaţională solicită ca, în permanenţă, cunoaşterea 
teoretică să fie în mod firesc şi necesar îmbinată cu înţelegerea şi semnificarea 
psihologică şi pedagogică a procesului instructiv-educativ, cu posibilităţile sau limitele 
lui fireşti, şi, nu în ultimul rând, cu ştiinţa comunicării eficiente şi cu experienţa la 
catedră. Importanţa acordată procesului de comunicare în mediul şcolar este justificată 
de faptul că acesta se află la baza altui proces important: cel de învăţare. 

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Capacitatea de relationare cu elevii astfel  incat  sa se 
atinga obiectivele propuse in activitatea cu elevii;                                 
2.  Capacitatea de a utiliza diverse modalitati  si resurse 
de comunicare  (verbala/nonverbala, comunicare 
virtuala, prelegere), in situatii variate de lucru cu elevii si 
in contexte diferite;                                                                                        
3. Abilitati de recunoastere, exprimare, gestionare 
sanatoasa  a emotiilor in spatiul clasei;                                                            
4.  Capacitatea de captare a atentiei elevilor;                                                                                                       
5. Capacitatea de a diagnostica obiectiv si cu precizie  
caracteristicile unui grup si de a se raporta la grup in 
functie de caracteristicile acestuia; 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1 Comunicarea – concept, structură, 
particularităţi, repere metodologice 
Modulul 2 Forme ale comunicării didactice şi 
comportamentale adecvate 
Modulul 3. Comunicare didactică  şi negociere 

Calendarul programului Trimestrul  IV 2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                                                                                                                                                                        
Trimestrul  III  2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea unui eseu cu tema " Reperele mele in comunicarea didactica" 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 

 Formatori  cu competenţe în domeniu; 
Responsabil program: profesor - metodist Mioara Roşu 
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(nivelul de 
pregatire) 

                                                                         

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

FORMAREA DE COMPETENȚE CHEIE, FINALITATE EDUCAȚIONALĂ 
OBLIGATORIE PENTRU PROFILUL ELEVULUI EUROPEAN 

2. Public- 
ţintă vizat  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

În respectarea programei școlare a fiecărei discipline, obligatorii sunt competențele și 
conținuturile învățării, ca mijloace de formare a competențelor. Programa ne lasă 
libertatea de a alege metodologia de abordare și de formare de atitudini și valori, 
activitățile de învățare, dar mai ales a modalității de evaluare. Cu toate aeste libertăți, 
profesorul trebuie sa se asigure că elevii  posedă suficiente cunoștințe, deprinderi și 
atitudini necesare integrării lor sociale și angajării pe piața muncii. Preocupați de 
transferul de conținuturi, profesorii uită că finalitatea demersului didactic este  de a 
forma competențe la elevi, și anume acele 8 competențe cheie necesaredezvoltării unui 
cetățean activ al unei societăți moderne bazată pe cunoaștere. 

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1.Cunoașterea celor 8 competențe cheie recomandate la 
nivel european din perspectiva învățării pe tot parcursul 
vieții și a modalităților de formare a acestor competențe 
în cadrul disciplinelor de predare.                                                    
2.Capacitatea de a planifica activități de învățare și 
instrumente de evaluare capabile să faciliteze formarea 
competențelor cheie la elevi. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Proiectarea pedagogică a activităţilor 
didactice şi educative la nivelul unităţilor de învăţământ 
din perspectiva competențelor cheie - 8 ore; 
Modulul 2. Crearea de itemi de evaluare după modelul 
testelor europene de tip TIMSS,  PIRLS, PISA - 8 ore. 
Modulul 3. Formarea de competențe crosscurriculare la 
elevi prin activități de învățare/evaluare moderne prin 
proiecte și portofoliu - 6 ore 
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Evaluare - 2 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul  IV 2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                               
Trimestrul  III   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Proiectarea unui demers didactic cu alegerea celor mai potrivite activități de învățare ce 
ating toate cele 8 competențe cheie. 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

 Formatori   cu competenţe în domeniu; 
Responsabil program: profesor - metodist Mioara Roşu 
                                                                         

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

NOILE EDUCAŢII 

2. Public- 
ţintă vizat 

Cadre didactice din   învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Cursul se adresează cadrelor didactice care doresc să parcurgă stagii de perfecţionare 
în cadrul unui program complex organizat care vizează: stăpânirea de sine şi echilibrul 
comportamental în toate situaţiile educaţionale; dezvoltare profesională continuă; 
comunicarea didactică / pedagogică / educaţională;  stimularea creativităţii şi a învăţării 
de tip formativ; 

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

24 ore de formare  
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5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Capacitatea de a realiza  corelaţii inter, intra şi 
pluridisciplinare; 
2. Capacitatea de însuşire a unor tehnici de lucru menite 
să stimuleze participarea activă a cursanţilor la 
asimilarea cunoştinţelor; 
3. Capaciatatea de formare/dezvoltare a  abilităţilor de 
învăţare; 
4. Capacitatea  de stimulare a structurilor motivaţionale, 
afective, operatorii şi atitudinale ale cursanţilor; 
5. Capacitatea de a dezvolta abilităţi de a exercita 
controlul, evaluarea şi reglarea activităţii de învăţare a 
cursanţilor cu intenţia de ameliorare continuă; 
6. Capacitatea de conştientiza importanaţa formativă a 
dezvoltării competenţelor psihorelaţionale în predarea şi 
învăţarea disciplinelor socio-umane, conform exigenţelor 
noului Curriculum şcolar naţional; 
7. Capacitatea de a cunoaşte elementele structurale ale 
acestui tip de competenţe; 
8. Capacitatea de a identifica modalităţie eficiente de 
dezvoltare a competenţelor de relaţionare în cadrul 
activităţilor didactice curente. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Educaţia şi provocările lumii contemporane - 
4 ore  
Modulul  2: Noile educaţii vs. Educaţia tradiţională -   4 
ore 
Modulul 3: Noile educaţii în contextul educaţiei 
contemporane (Educaţia pentru mediu/educaţia 
ecologică; Educaţia pentru comunicare şi mass-media; 
Educaţia pentru participare, democraţie şi drepturile 
fundamentale ale omului; Educaţia interculturală; 
Educaţia civică; Educaţia axiologică;  Educaţia medicală; 
Educaţia pentru sănătate; Educaţia demografică; 
Educaţia economică şi casnică modernă; Educaţia 
pentru viaţa de familie;  Educaţia pentru timpul liber 
(loisir); Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare; 
Educaţia pentru pace şi cooperare; Educaţia pentru o 
nouă ordine internaţională; Educaţia comunitară; 
Educaţia pentru tehnologie şi progres; Educaţia pentru 
inovaţie, invenţie, iniţiativă;)    - 12 ore 
 Evaluare - 4 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul IV 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice  
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Chestionar, Portofoliu 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi  

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                          
Coordonator program: profesor- metodist Gabriela Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de 2x25 
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cursanţi 
planificaţi   

Costul 
programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

   

   

   

   

2. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL 

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului MANAGEMENTUL CONFLICTELOR 

2. Public- 
ţintă vizat  

personal didactic,personal didactic auxiliar  din învățământul preuniversitar, adulți din 
afara sistemului 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Conflictul este o componentă  a realităţii şcolare. În intervenţiile lor în situaţiile de 
indisciplină, violenţă, cadrele didactice sunt puse în situaţia de a demonstra abilităţi şi 
strategii de management al conflictului, ţinând cont de faptul că nu educă numai de la 
catedră sau în clasă, ci prin fiecare contact relaţional cu copiii. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

Capacitatea de a aplica metodele si tehnicile de 
management al conflictelor 
Capacitatea de a gestiona conflictele 
Capacitatea de a analiza starea de conflict 
Capacitatea de a solutiona  conflictul 
Capacitatea de a identifica situatii conflictuale 
Capacitatea de a alege strategia optima rezolvarii 
conflictelor 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul I.Delimitări conceptuale-2 ore                                                                                                         
Modulul II.Metode de soluționare a conflictelor-6 ore                                                                                   
Modulul III.Cauzele conflictelor -5 ore                                                                                                        
Modulul IV.Stiluri de abordare a conflictelor.Aplicatii 
practice-9 ore                                                                                        
Evaluare-2 ore 

Calendarul programului Trimestrul  I 2014 – 1  grupă / 25 cadre didactice                                                                                                  
Trimestrul al II-lea  2014 -1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                         
Trimestrul  al III-lea 2014- 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursantilor Susținerea unei teme din portofoliu 

II. Resurse umane  
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Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formator cu abilități în domeniu                                                                                                                                                                                                                                                     
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 

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 

   

   

   

   

   

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 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 
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de provenienta - (4 ore);                                                                
Evaluare: - 2 ore 

Calendarul programului Trimestrul  I 2014 – 1  grupă / 25 cadre didactice                                                                                                  
Trimestrul al II-lea  2014 -1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                          
Trimestrul al III-lea 2014- 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare 

Sustinerea unei teme din portofoliu (realizat individual sau in grup) in plen  

II.Resurse umane 

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formator cu abilități în domeniu                                                                                                                                                                                                                                                     
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   3x 25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 3 x 1250 lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2.10 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL IN SISTEM DESCENTRALIZAT 

2. Public- 
ţintă vizat 

Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Îmbunătăţirea   calităţii   managementului   educaţional   din învăţământul preuniversitar 
prin revizuirea politicii în domeniu şi formarea competenţelor 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 ore  
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5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de a elabora planuri operaţionale în 
managementul educaţional preuniversitar în concordanţă 
cu priorităţile strategice actuale ale sistemului; 
C2: Capacitatea   de   a   realiza   un   studiu privind 
managementul    preuniversitar   în    context actual; 
C3: Capacitatea de a revizui profilul ocupaţional şi 
profesional al funcţiilor manageriale din învăţământul 
preuniversitar; 
C4: 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 - 3ore  
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 II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Prezentarea în plen a unei secvenţe  la alegere din modulele studiate 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                               
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Livia 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 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ ŞI MANAGEMENT ŞCOLAR 

2. Public- 
ţintă vizat 

Personal didactic din învăţământul preuniversitar  

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Oportunitatea de dezvoltare a resurselor de formare continuă a cadrelor didactice pe 
dimensiunile specifice domeniului asumarea de responsabilități privind organizarea, 
conducerea și îmbunătățirea performanței strategice a grupurilor profesionale, 
autocontrolului și analiza reflexivă a propriei activități 

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

24 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de a organiza activitățile extracurriculare 
și extrașcolare din unitățile de învățământ; 
C2: Capacitatea de a participa la proiecte naționale și 
international; 
C3: Capacitatea echipelor de management de a 
comunica; 
C4: Capacitatea de a optimiza comunicarea 
organizațională în unitățile de învățământ; 
C5: Capacitatea de a evalua comunicarea inter și intra 
organizatională; 
C6: Capacitatea de a dezvolta strategii de comunicare 
managerială; 
C7: Capacitatea de a utiliza aplicațiile online în 
comunicarea instituțională şi managementul şcolar; 
C8: Capacitatea de a utiliza  comunicarea  în rezolvarea 
conflictelor la nivel instituțional. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1:  Planificarea strategică şi operaţională a 
activităţilor extra-şcolare şi extra-curriculare 
Modulul 2:  Managementul iniţierii şi participării la 
proiecte naţionale şi internaţionale 
Modulul 3:  Tehnici de comunicare pentru  echipele de 
management 
Modulul 4:  Optimizarea comunicării organizaţionale în 
instituţiile de învăţământ 
Modulul 5:  Evaluarea calităţii comunicării inter şi intra - 
organizaţionale 
Modulul 6:  Dezvoltarea strategiilor de comunicare 
internă şi adaptare la evoluţia instituţiilor şcolare 
Modulul 7:   Utilizarea noilor tehnologii în comunicarea 
instituţională 
Modulul 8:  Rolul comunicării în rezolvarea conflictelor 
inter şi intra-instituţionale 
Evaluare - 3 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 
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6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Realizarea unui portofoliu 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                                                   
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Livia 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 lei 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

FORMAREA RESPONSABILILOR DE COMISII METODICE ŞI CERCURI 
PEDAGOGICE  

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  ore  

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de a cunoaşte  cadrul  legal  de  
organizare   şi   desfăşurare  a Cercurilor pedagogice şi 
a Comisiilor metodice; 
C2: Capacitatea de a aplica  cadrul  legal  de  organizare   
şi   desfăşurare  a Cercurilor pdagogice şi a Comisiilor 
metodice; 
C3: 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; 
C4: Capacitatea de a  participa   activ   la   propria   
formare  profesională ,  printr - o  colaborare  eficientă şi 
( auto) evaluare  obiectivă. 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        62                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Cerc pedagogic. Comisie metodică - Cadru 
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; 
Modulul 5: Calităţile  responsabilului coordonator al 
comisiei metodice, 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; 
Modulul 9: Comunicarea intra şi interinstituţională şi în 
cadrul comunităţii locale. 
Evaluare    - 3 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul IV 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Prezentarea în plen a unei secvenţe  la alegere din modulele studiate 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                                                  
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Livia 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 lei 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

COMUNICARE ŞCOLARĂ:  PROFESORI – ELEVI – PĂRINŢI – COMUNITATE  

2. Public- Personal didactic din învăţământul preuniversitar 
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ţintă vizat 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Actualizarea şi dezvoltarea sistemului conceptual referitor la familie şi relaţia ei cu 
şcoala  şi comunitatea şi conştientizarea necesităţii colaborării dintre şcoală, familie şi 
comunitate  pentru eficientizarea activităţilor şcolare. 

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

24  ore  

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de a dezvolta  abilităţi de comunicare cu 
elevii, părinţii şi reprezentaţii comunităţii locale pentru 
stabilirea parteneriatelor educaţionale; 
C2: Capacitatea de a  relaţiona cu părinţii în cadrul 
prgramelor de formare a părinţilor; 
C3: Capacitatea de a dezvolta  abilităţi de auto-evaluare 
adecvată şi fundamentată a activităţilor  în cadrul 
parteneriatului educaţional; 
C4: Capacitatea de a manifesta o  conduită  
metodologică inovative în plan profesional didactic. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Familia. Sprijinirea copilului în familie – 4 ore 
Modulul 2: Parteneriatul educaţional – 4 ore 
Modulul 3: Programe de formare a părinţilor – 4  ore 
Modulul 4: Rolul comunităţii în dezvoltarea şcolii  - 4  ore  
Modulul 5: Egalizarea şanselor prin educaţie şcolară – 5 
ore 
Evaluare - 3 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

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

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                                                  
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Livia 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 lei 

   

   

I. Criterii curriculare 
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1. Denumirea 
programului 

MANAGEMENTUL PERFORMANT AL FORMĂRII CONTINUE ŞI LEGISLAŢIE 
ŞCOLARĂ   

2. Public- 
ţintă vizat 

Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Cunoaşterea şi aplicarea cadrului conceptual şi legislativ în domeniul formării continue. 

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

24 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de a cunoaşte cadrul conceptual şi 
legislativ în domeniul formării continue; 
C2: Capacitatea de a gestiona formare continuă în 
instituţiile de învăţământ preuniversitar; 
C3: Capacitatea de a identifica oportunităţile în domeniul 
formării continue; 
C4: Capacitatea de a dezvolta un Sistem de  
Management al Calităţii Formării continue; 
C5: Capacitatea de a realiza o analiză de impact  în 
domeniul formarii continue. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Formarea continuă – cadru conceptual şi 
legislativ – 3 ore; 
Modulul 2: Managementul formării continue în instituţiile 
de învăţământ preuniversitar – 3 ore; 
Modulul 3: Metodologia formării continue. Legislaţie 
şcolară – 3 ore; 
Modulul 4: Gestionarea formării continue. Eficientizarea 
comunicării – 3 ore; 
Modulul 5:  Identificarea oportunităţilor în domeniul 
formării continue – 3 ore; 
Modulul 6:  Sistemul de  Management al Calităţii Formării 
continue – 3 ore 
Modulul 7: Analiza de impact în domeniul formării 
continue – 3 ore 
Evaluare - 3 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul I 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice  
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Prezentarea în plen a unei secvenţe  la alegere din modulele studiate 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                   
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
programului/ 

2x1250 
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al activităţii 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE – ÎN CURS DE ACREDITARE  

2. Public- 
ţintă vizat  

Personal didactic din învățământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Evaluatorul de competenţe profesionale deține toate competențele necesare efectuării 
proceselor de evaluare a competențelor profesionale și a proceselor de evaluare a 
organizațiilor care solicită autorizarea/acreditarea ca organisme de evaluare, ca centre 
de evaluare și sau ca furnizori de formare profesională, precum și competențe în 
domeniul asigurării calității în formarea profesională continuă, conform legislației în 
vigoare. 

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

60 ore  ( 15 credite profesionale transferabile) 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate C1: Planificarea si organizarea evaluării; 
C2: Înregistrarea si raportarea rezultatelor evaluării; 
C3: Efectuarea evaluării; 
C4: Elaborarea intrumentelor de evaluare; 
C5: Analizarea informatiilor si luarea deciziei privind 
competenţa; 
C6: Verificarea internă a proceselor de evaluare; 
C7: Verificarea externă a proceselor de evaluare; 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1:Certificarea competentelor profesionale – 5 
ore 
Modulul 2:Profilul evaluatorului de competente 
profesionale -  5 ore  
Modulul 3:Metode de evaluare – 16 ore  
Modulul 4:Etapele procesului de evaluare a 
competentelor profesionale  - 16 ore  
Modulul 5: Elaborarea instrumentelor de evaluare – 12 
ore  
Evaluare finală - 6 ore 

Calendarul programului Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea unui  portofoliu individual / proiect metodico-ştiinţific de minim 15 pagini. 
Conţinutul portofoliului va fi discutat cu participanţii în cadrul sesiunilor de formare. 

II. Resurse umane  
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Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu;                                                                                                                                                                                  
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela  Livia 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 lei 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL MODERN – în curs de acreditare 

2. Public- 
ţintă vizat 

Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Managementul educaţional modern  implică  accente pe idei, pe abordare sistematică, 
pe schimbare, pe strategie şi pe  inovare în domeniu. 

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

60 ore (15 credite profesionale transferabile) 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de analiză a procesului educaţional; 
C2: Capacitatea de adaptare a structurilor manageriale 
la cerinţele logicii performanţei; 
C3: Capacitatea de proiectare a instrumentelor 
manageriale; 
C4: Capacitatea de aplicare a managementului strategic; 
C5: Capacitatea de a realiza o perspectivă vizionară. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Procesul educaţional - 6 ore  
Modulul 2: Adaptarea structurilor manageriale la cerinţele 
logicii performanţei - 6 ore  
Modulul 3: Analiza SWOT – 8 ore 
Modulul 4: Vectorii schimbării – 6 ore 
Modulul 5: Echilibrul între tradiţie şi modernitate - 6 ore  
Modulul 6: Filosofia managerială modernă -  8 ore; 
Modulul 7: Management strategic  -  8 ore 
Modulul 8: Profilul managerului modern – 6 ore  
Evaluare - 6 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 
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6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Prezentarea în plen a unei secvenţe  la alegere din modulele studiate 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu;                                                                                                                                                                                 
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela  Livia 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 lei 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR CEAC; REALIZAREA PROCEDURILOR 
SPECIFICE ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Membri ai Comisiilor de Asigurare și Evaluare a Calității, personal didactic 

3. Justificare  

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 

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 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        68                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

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 programului 
trimestrul IV 2013 - o grupa/25 persoane,                                                                                                                    
trimestrul II 2014 - o grupa/25 persoane 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Portofoliu din care vor face parte : un RAEI, o procedură specifică organizației din care 
face parte cursantul și a un plan de îmbunătățire 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori abilitați cu competențe în domeniu 
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 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

IMAGINEA SI RELATIILE PUBLICE ALE INSTITUŢIEI ŞCOLARE 

2. Public- 
ţintă vizat 

Personalul didactic implicat în imaginea şi relatiile publice ale instituţiei şcolare: 
directori, consilieri educativi, cadre didactice care fac parte din comisia de promovare a 
imaginii şcolii 

3. Justificare  Necesitatea de a realiza activitati extrascolare motivante atat pentu cadrul didactic cat 
si pentru elevi  

4. Durata 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 1. capacitatea de a realiza o strategie de promovare a 
imaginii instituției școlare;                                                                        
2. capacitatea de a realiza instrumente necesare pentru 
promovarea școlii;                                                                       
3. capacitatea de a elabora o strategie de dezvoltare 
instituțională și de a dezvolta parteneriate 
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Planificarea modulelor 
tematice 

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

Calendarul programului Trimestrul IV 2013 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II  2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare 

Portofoliu care sa cuprinda o strategie de promovare a imaginii instituției școlare și 
instrumentele necesare 

II. Resurse 
umane  

 Formatori abilitați cu competențe în domeniu, coordonator program: prof. metodist 
Carmen Corlăţeanu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activitatii 

2 x 1250 lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR DE VOLUNTARIAT 

2. Public- 
ţintă vizat  personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată de persoane fizice denumiţi 
voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de munca si 
raportul juridic civil de prestare a unei activităţi remunerate. Voluntariatul este 
reglementat prin Legea nr.195/20.04.2001 modificata si completata prin Ordonanţa 
nr.58/22.08.2002 si Legea nr.629/19.11.2002.  
Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învăţare, atunci când există atât dorinţa 
de a învăţa din partea voluntarului, cât şi preocupare pentru motivaţia voluntarului din 
partea organizaţiei la care acesta activează. Implicându-se în diverse proiecte şi 
activităţi, lucrând în echipă sau de unii singuri, confruntându-se cu diverse situaţii şi 
probleme, voluntarii dobândesc implicit noi abilităţi şi competenţe, noi cunoştinţe, noi 
atitudini, dezvoltarea personalităţii. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 
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5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

Prin  derularea  acestui program  de formare se vor 
dezvolta următoarele capacităţi:                                               
1.dezvoltare personală prin completarea educaţiei 
formale şi informale;  
2.îmbunătăţirea calităţii muncii de voluntar, ca pas 
premergător pentru realizarea de activităţi mai complexe 
de voluntariat 3.valorizarea şi valorificarea competenţelor 
formate în contexte de voluntariat în alte contexte, 
simultan sau ulterior programului de voluntariat 

Planificarea modulelor 
tematice 

I. Voluntariatul - concept si beneficii 
II. Voluntariat ecologic şi civic 
III. Voluntariat în domeniu cultural şi în sănătate 
IV. Social – Drepturile Copilului 

Calendarul programului 
Trimestrul  IV 2013 - 1 grupă 
Trimestrul   I  2014 -1 grupă 
Trimestrul  III 2014 - 1 grupă  -ȘCOALA DE VARĂ 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentarea în plen a unei propuneri de activități de volunariat 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela POPA 
 

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 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE LUCRU PENTRU RESPONSABILII CU FORMAREA 
CONTINUĂ 

2. Public- 
ţintă vizat 
(categoria, 
nivelul) personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Responsabilul cu formarea continuă, fiind o persoană desemnată de conducerea 
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(necesitate, 
utilitate) 

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 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

Prin  derularea  acestui program  de formare se vor 
dezvolta următoarele 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 

Modulul 1: Îndrumare pentru dezvoltarea profesională și 
evoluția în carieră. Comunicare şi relaţionare eficientă. 
Tehnici de consiliere - 5 ore; 
Modulul 2: Analiza nevoilor de formare: instrumente de 
identificare a nevoii de formare în şcoală  - 5 ore; 
Modulul 3: Atribuţiile responsabilului cu formarea 
continuă în şcoli. Componenţa portofoliului 
responsabilului cu formarea continuă în şcoli - 6 ore; 
Modulul 4: Completare registru electronic cu evidenţa 
formării/ perfecţionării cadrelor didactice din şcoală 
(format Excel) - 6 ore; 
Evaluare : 2 ore. 
 
 

Calendarul programului 
Trimestrul  IV 2013 
Trimestrul   I,II  2014  

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursantilor 

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

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela POPA 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

3 x 25 
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Costul 
Programului/ 
al activităţii 

3 x 1250 lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului COMUNICARE ȘI LEADERSHIP 

2. Public- 
ţintă vizat  personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Prezentul program vizează  pregătirea în domeniul comunicării şi al leadership-ului a 
cadrelor didactice, nu numai prin dezvoltarea competenţelor de comunicare clasice, ci 
şi prin dezvoltarea competenţelor de lider. Leadership-ul este direct legat de rezultate şi 
de capacitatea  de a le obţine cu ajutorul celorlalţi, imprimând o direcţie, inspirând spre 
acţiune, aliniind resursele şi dezvoltând abilităţile echipei. ”Leadershipul reprezintă 
abilitatea unei persoane de a exercita un tip de influenţă, prin intermediul comunicării, 
asupra altor persoane, orientându-le spre îndeplinirea unor obiective.” Un leader 
eficient promovează întotdeauna o viziune, adoptă un stil democratic de conducere, ia 
decizii corecte şi la timp, are capacitate de a gândi în perspectivă, este un bun 
coaching, om al viziunii, conduce eficient discuţiile, dinamizează grupul, stabilind  
obiective realiste, e pretenţios în ceea ce priveşte calitatea, îşi înţelege şi îşi 
controlează propriile emoţii, are încredere în forţele proprii, este uşor adaptabil, 
optimist, ambiţios, disponibil să acţioneze şi să profite de oportunităţi, deleagă sarcini 
de rutină, creează cadrul necesar pentru o activitate eficientă, comunică clar, 
încurajând feedback-ul, sprijină membrii echipei, formează echipa în adevăratul sens, 
menţine integritatea grupului, foloseşte tactici de persuasiune, prezintă empatie şi 
stimulează abilităţile celor din jur prin feed-back şi îndrumare. 

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:                                                  
Cunoaştere şi înţelegere a conceptelor cheie în procesul 
de comunicare; 
Explicare şi interpretare a diferitelor mesaje de 
comunicare generate în spaţiul de interacţiune  
Instrumental-aplicative: 
Abilităţi de control al imaginii personale;  
Abilităţi de ascultare activă în  vederea unei relaţionări 
corecte şi eficiente; 
Abilităţi de antrenare a capacităţii de  a diagnostica 
obiectiv şi cu precizie caracteristicile unui grup şi de  a se 
raporta la grup în funcţie de aceste caracteristici; 
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Planificarea modulelor 
tematice 

1. Introducere, cunoaștere (2h)  
2. Liderii și semnele lor (2h)  
3. Modele de leadership (2h) 
4. Lideri și manageri între status și rol (4 h) 
5. Comunicarea - fundament în exersarea rolurilor de 
lideri (2h) 
6. Igienă relațională și comunicare - pedagogia ESPERE 
(4h) 
7. Pregătirea pentru rolul de leadership - o perspectivă 
calitativă (2h) 
8. Utilizarea modelelor explicative în viața profesională. 
Realizare de activități, evaluare, reflecție (4h) sau  
Managementul conflictului (2h) și Conducerea activităților 
de grup și dinamica echipelor.(2h) 
9. Evaluare, încheiere (2h) 

Calendarul programului 
Trimestrul  IV 2013 - 1 grupă 
Trimestrul   I  2014  - 1 grupă 
Trimestrul  III 2014  - 1 grupă  - ȘCOALA DE VARĂ 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanților  susținerea unei teme din portofoliul de evaluare finală. 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela POPA 
 

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 

   

   

   

   

I. 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 Realizarea marilor obiective presupune rezolvarea a nenumărate probleme mici. Pe 
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(necesitate, 
utilitate) 

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) 

30 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. 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 
1.1. Funcţiile manageriale în sistemul educaţional 
1.2. Domenii funcţionale 
1.3. Roluri manageriale 
1.4. Competenţele şi atribuţiile managerului şcolar 
1.5. ªcoala ca organizaţie 
2. Comunicarea managerialã, climatul organizaţional şi 
soluţionarea conflictelor - 7ore 
2.1. Comunicare managerialã. Definire. Componentele 
comunicãrii 
2.2. Tipuri de comunicare 
2.3. Cerinţe ale unei comunicãri manageriale eficace. 
Bariere în comunicare şi remedii pentru înlãturarea lor 
2.4. Rolul comunicãrii în asigurarea unui climat 
organizaţional   adecvat 
2.5. Conflictele şcolare. Tipuri de conflicte 
2.6. Negocierea conflictelor 
3. Planificarea şi organizarea. Documente de planificare 
-7 ore 
3.1. Rolul şi funcţiile planificãrii 
3.2. Documente de planificare 
3.3. Organizarea activitãţii în şcoalã 
3.4. Mapa directorului unitãţii de învãţãmânt 
4. Un management eficient -7 ore 
4.1. Eficienţa managerului şcolar 
4.2. Proiectul de dezvoltare şcolarã. Criterii de evaluare 
a Proiectului de dezvoltare şcolarã 
4.3. Raportul general privind starea şi calitatea 
învãţãmântului din şcoalã 
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5. Evaluare finalã - 2 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul  IV 2013- 1 grupă/25 cursanti 
Trimestrul   I  2014- 1grupa/25 cursanti  
Trimestrul  III 2014- 1 grupă/25 cursanti 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

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

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   3x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 3x1560 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 2,08 
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pentru fiecare 
participant 

   

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR EDUCATIVE 

2. Public- 
ţintă vizat  

personalul  de  conducere,  îndrumare  şi  control  din  învăţământul; cadre didactice din 
invatamantul preuniversitar aspirante la functii de conducere; 
preuniversitar. 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Managementul educational  este stiinta si arta de a pregati resursa umana  de a pregati 
personalitati potrivit unor finalitati solicitate  de societate . Acesta poate fi  analizat  in 
sens actional,  operational, tactic, practic, procesualo, teoretic, global, general, 
strategic, stiintific. Sunt aspecte pe care le propune spre analiza acest program. 

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

30 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. 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; 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1 Management educational;                                                                                                           
Modulul 2 Comunicare si curriculum 

Calendarul programului Trimestrul  III 2014- 1 grupă/25 cursanti 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Elaborarea unui portofoliu cu aplicatiile realizate la  curs 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   1x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 1x1560 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 2,08 
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participant 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

MARKETING.  CULTURA ŞI CLIMATUL ORGANIZAŢIONAL ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

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) 

30 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

5. Curriculum-ul 
programului  

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  1: Tehnici de marketing educaţional; 
Modulul  2; Demersul de marketing 
Modulul  3: Optica sau orientarea de marketing; 
Modulul  4: Marketingul şi puterea de convingere care  
vine din puterea unităţii şcolare 

Calendarul programului Trimestrul  I 2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  III   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea unui plan de marketing 
Prezentarea unei tehnici eficiente de marketing  folosite de scoala  din care provine  
formabilul 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 
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III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA MENTORATULUI 

2. Public- 
ţintă vizat  

Mentori, metodiști, responsabili de resurse umane din școală, responsabili de comisii 
metodice, alte cadre didactice din învăţământul preuniversitar interesate de 
problematica mentoratului. 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Deși Corpul Mentorilor s-a constituit în urmă cu ceva timp, proiectul mentoratului nu a 
devenit încă funcțional în România. Una dintre cauzele acestui blocaj pare să fie 
confuzia dintre rolurile pe care ar trebui să le îndeplinească mentorul, respectiv 
metodistul, în procesul de inducție a debutanților. Cursul  își propune să clarifice 
distincția dintre mentor și metodist, să analizeze locul și rolul mentorului într-un program 
de inducție. Premisa de la care pornește acest program de formare este aceea că 
înțelegerea sarcinilor de rol face posibilă îndeplinirea optimă a responsabilităților care 
revin membrilor cheie ai unui program de inducție pentru profesori debutanți. Proiectul 
mentoratului trebuie să-și identifice un traseu firesc și coerent în școala românească 
iar, în acest context, cursul Introducere în problematica mentoratului propune 
reflecții, aplicații și analize necesare unei canalizări corecte. Exercițiile și reflecțiile 
propuse pe durata cursului se bazează pe conținuturile la care formatorul a avut acces 
în cadrul programului european  Induction and Guidance of Newly Appointed Teachers. 

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

Sunt vizate competențe personale care sprijină 
managementul resurselor umane din școală: 
1.abilități de analiză diferențiată a statusurilor de mentor 
și metodist; 
2.competențe de comunicare și relaționare optimizată cu 
resursele umane ale școlii; 
3.capacitatea de a oferi sprijin pentru integrarea în 
mediul instituțional a profesorilor debutanți. 
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Planificarea modulelor 
tematice 

1. Mentor versus metodist. 
2. Locul și rolul mentorului într-un program de inducție. 
3. Modele europene de inducție. România în context 
european. 
4. Metode și tehnici elementare pentru practicarea 
mentoratului. 
5. Mijlocirea reflecției și a autoreflecției – exerciții. 
6. Elaborarea unui program personalizat de inducție 
pentru profesori debutanți. 
7. Evaluare 

Calendarul programului 
Trimestrul  II - 2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice;                                                                                                                                                                                                                                                          
Trimestrul  III - 2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Prezentarea unui plan de inducție pentru profesorii debutanți, adaptat instituției de 
proveniență 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

   

3. MANAGEMENT DE PROIECT 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului ACCESAREA PROIECTELOR EDUCAŢIONALE EUROPENE 

2. Public- 
ţintă vizat  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Școala românească este în plin proces de modernizare și conturare a valorilor 
tradiționale în contextul raportării rezultatelor elevilor la sisteme europene cu tradiție în 
evaluare. Tot mai mulți elevi români, din rural sau urban, trebuie să facă față cerințelor 
școlilor din diferite țări europene unde ajung cu familiile lor în căutarea unor locuri de 
muncă. Mobilitatea crescută a populației în contextul globalizării trebuie să găsească 
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școlile românești, implicit cadrele didactice, pregătite să furnizeze elevilor săi informații 
corecte și actualizate despre cerințele educaționale din diferite țări, să-i motiveze pentru 
învățarea limbilor străine, geografiei și istoriei, dar și a științelor pământului. Un 
prestigiu aparte pe plan local și regional il vor avea școlile ce pot oferi elevilor săi 
proiecte educaționale cu parteneriate și desfășurare europeană. Este absolut necesar 
ca fiecare școală să aibă o echipă de cadre didactice cu competențe sporite în 
comunicare în limbi străine și accesarea de informații pe Internet, în scrierea/ 
implementarea de proiecte cu finanțare europeană. Vizibilitatea europeană a școlii prin 
proiecte și schimbul de bune practici în domenii educaționale sunt un deziderat major al 
fiecărei școli și a comunității din care aceasta face parte, de aceea cât mai mulți dascăli 
trebuie să depășească granița discilinei predate și să se formeze în acest sens. 

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1.Capacitatea de a accesa diferite surse de finantare 
pentru proiecte educaționale, de a cunoaște rigorile/legile 
europene în accesarea fondurilor comunitare.  
2.Capacitatea de a gestiona corect și prompt problemele 
ce pot apărea în managerizarea unui proiect finanțat; 
3.Capacitatea de a comunica cu comunitatea locală și cu 
partenerii europeni despre obiective propuse, rezultatele 
obținute, specificul național al școlii, printr-o bună 
cunoaștere a documentelor cadru europene și a unei 
limbi de circulație europeană. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Exemple de bună practică în urma derulării 
de parteneriate în perioada 2007-2013 
Modulul 2. Accesarea de proiecte-activitate laborioasă 
de echipă menită să aducă elevi și profesori la masa de 
lucru; 
Modulul 3. Prezentarea pașilor necesari implementării 
unui proiect, planificarea succesului; 
Modulul 4. Prezentarea noii generații de proiecte 
educaționale pentru elevi și formare profesori. 

Calendarul programului 

Trimestrul  I 2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  III  2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Completarea unei cereri de finanțare pentru mobilitate europeană. 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2x1250 
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Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2,08 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

METODE DE STRÂNGERE DE FONDURI (FUNDRAISING) PENTRU PROIECTE 
EDUCAŢIONALE  

2. Public- 
ţintă vizat  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat si particular  

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Multe activităţi şcolare şi extra-şcolare, precum şi proiecte educaţionale necesită 
finanţare sau co-finanţare. Din acest motiv multe cadre didactice renunţă la derularea 
lor sau selectează elevi care îşi pot permite să contribuie financiar pentru a participa. 
Cursul oferă idei, metode şi strategii de strângere de fonduri într-o manieră atractivă, 
care încurajează participarea activă şi demolează prejudecăţi faţă de acest tip de 
activitate. 

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

24 de ore  

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1.Capacitatea de a descrie categorii de metode şi 
strategii de strângeri de fonduri   
2.Capacitatea de a elabora şi identifica riscuri posibile şi 
soluţii în funcţie de diferitele metode de fundraising  
3.Capacitatea de a planifica, implementa şi evalua 
metode şi evenimente de fundraising 

Planificarea modulelor 
tematice 

1. Strângerea de fonduri – sursă de satisfacţii şi cheia 
către proiecte fără restricţii financiare  - 2 ore 
2. Metode şi strategii de strângere de fonduri – 8 ore  
3. Evaluarea riscurilor - 4 ore 
4. Studii de caz - lucru în echipă - 4 ore 
5. Evaluare – portofolii: propuneri concrete de strângere 
de fonduri - 2 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Prezentarea unei propuneri de strângere de fonduri (realizate individual) în plen 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                   
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 
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Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului SCRIEREA CERERII DE FINANTARE IN CONTEXT ERASMUS + 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  
Dezvoltarea cooperării în educaţie prin participarea în programele europene de 
educaţie şi formare profesională. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 

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 - 3 ore                                                                
Modulul 2.Dezvoltare Personală prin Stagii de Formare 
Continuă - Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii 
: mobilități individuale - 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  2013  –  1 grupă/25 cadre didactice 
Trimestrul I 2014 –  1 grupă/25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor portofoliu, prezentarea unui proiect  

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) Formatori cu abilități în domeniu;  coordonator, prof. metodist Carmen Corlateanu 
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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 

   

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

PROIECTUL EDUCATIONAL SI MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR 
EXTRACURRICULARE 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  

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 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

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

Modului 1. Designul proiectului educațional - 6 ore;                                                                                               
Modulul 2  Planificarea și mangemnetul proiectelor 
educaționale - 8                                                                       
Modulul 2. Managementul activităților extracurriculare – 4 
ore; 
Modulul 3. Folosirea metodelor nonformale pentru 
realizarea activităților extracurriculare – 4 ore; 
Evaluare  – 2 ore 

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

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentarea  proiectului unei activități extracurriculare 

II. Resurse umane:  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

formatori cu abilități în domeniu  
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 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului EVALUAREA PROGRAMELOR ȘI PROIECTELOR ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic auxiliar 

3. Justificare  

Cursul se adreseaza persoanelor care vor sa dobandeasca compețente de evaluator, 
cadre didactice interesate de  proiectele finanțate din fonduri europene, tuturor celor 
care elaborarează și implementează  proiecte în cadrul instituțiilor din învățământul 
preuniversitar. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 
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5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. pregătirea personală pentru evaluare  ;                                                              
2. capacitatea de a organiza  procesul de evaluare;                                                                                                
3. capacitatea de a folosi instrumentele și tehnicile 
evaluării și de a identifica metoda de evaluare specifică;                              
4. capacitatea de a evalua practic un proiect /program 
derulat în propria instituție utilizând instrumente si tehnici 
adecvate  

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: De la concepte la practici curente în 
evaluarea de proiect/program educational: definiţii, 
contexte, actori.  – 6 ore. În acest modul încercăm, 
pornind de la experiențele curente ale cursantilor,  să 
răspundem la întrebarea de ce este nevoie de evaluare 
si care este profilul unui evaluator de programe/proiecte 
educaționale?                                     Modulul 2: Etapele, 
conținutul și rezultatele așteptate ale unui unui proces de 
evaluare – 8 ore. În acest modul încercăm să răspundem 
la întrebarea: când și ce evaluăm?      
Modulul 3: Instrumente și tehnici utilizate în activitatea de 
evaluare (surse de date, indicatori, instrumente de lucru)  
– 4 ore   În acest modul încercăm să răspundem la 
întrebarea: cum evaluăm?              
Modulul 4: Activitate practică: evaluarea unui 
proiect/program derulat în școala mea utilizând 
instrumente si tehnici adecvate și analiza rezultatelor de 
evaluare  – 4 ore. În acest modul urmărim să dezvoltam 
abilități practice de evaluare pornind de la un context 
concret cât si de la valorificarea a rezultatelor obținute 
(inițierea unor măsuri corective, dezvoltarea unor noi 
activități în cadrul proiectului evaluat, inițierea unor 
activități de follow-up etc.). 
Evaluarea finală   – 2 ore 

Calendarul programului Trimestrul IV 2013– o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II   2014 – o grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentarea evaluării unui proiectul derulat  în școală/liceu  

II. Resurse umane:  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

formatori cu abilități în domeniu  
coordonator program, prof. metodist Carmen Corlăţeanu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   2 x 25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2 x 1250 lei 
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Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2.10 lei 

   

   

   

   

4. TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI 

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului CONCEPTE FUNDAMENTALE IN UTILIZAREA CALCULATORULUI (NELPAE) 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) cadre didactice din învăţământul preuniversitar  

3. Justificare  

Dupa parcurgerea prezentului curs oferit ca urmare a derularii 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 ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 

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).  
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Calendarul programului 
Trimestrul  IV  2013 -  1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                                
Trimestrul al III-lea 2014- 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Prezentarea în plen a unei teme din portofoliu. 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu  
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 

   

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului UTILIZAREA AVANSATĂ A INSTRUMENTELOR TIC 

2. Public- 
ţintă vizat  personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Prin tematica modulelor dezvoltate, programul de formare îşi propune dezvoltarea de 
competenţe digitale avansate cadrelor didactice, de utilizare a tehnologiei informaţiei 
pentru cunoaştere şi rezolvarea de probleme, inclusiv competenţe axiologice sau de 
valorizare, care să ofere cadrelor didactice toate atributele necesare unui profesor al 
secolului XXI. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 42 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea de competenţe digitale avansate de utilizare 
a tehnologiei informaţiei 
Creşterea nivelului de utilizare a tehnologiei informaţiei în 
procesul de predare - învăţare - evaluare 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        88                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modul 1 Utilizarea avansată a calculatorului pentru 
pregătirea lecțiilor în predare și evaluare                    
1.1.Noţiuni avansate de utilizare a calculatoarelor şi 
Internetului                                                                            
1.2.Funcţii avansate de birotică                                                                                                                           
1.3.Utilizarea avansată a Internetului în procesul de 
predare                                                                                   
Modul 2 Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului 
educațional 
2.1.Realizarea, adaptarea şi publicarea de resurse 
educaţionale multimedia interactive avansate 
2.2.Utilizarea aplicaţiilor tip eLearning pentru optimizarea 
strategiilor şi activităţilor didactice 

Calendarul programului 
Trimestrul  IV 2013 - 1 grupă 
Trimestrul   I 2014 -1 grupă 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanților 

Teste formative - chestionare orale şi scrise  
Observarea curentă a activităţii individuale şi  de grup 
Un proiect propriu cu aplicarea conceptelor învăţate 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela POPA 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

 2 x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2 x 2500 lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.38 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

   RESURSE ICT PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICĂ (RIAD) 

2. Public- 
ţintă vizat  

 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar;  Alte tipuri de personal implicate în 
activități didactice/de formare/ 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Cursul pe care îl propunem vizează achiziționarea de competențe și abilități IT pentru 
persoanele care utilizează în mod frecvent computerul și mediul on-line în activitatea 
profesională.  
Abordarea va fi preponderant practică, axată pe implicarea activă a participanților în 
toate tipurile de activități. Softurile și platformele în discuție vor fi puse la dispoziția 
participanților în mod gratuit, urmărindu-se utilizarea lor în activitatea profesională pe 
care aceștia o desfășoară. 
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4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 

 24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 1.       Îmbunătățirea competențelor TIC. 
2.       Utilizarea mediului on-line pentru prezentarea 
portofoliului profesional personal 
3.       Descoperirea și utilizarea de noi instrumente de 
soft în activitatea profesională 
4.       Web design și editare web 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul I (4 ore)  -  Blog – Crearea unui blog / Publicarea 
portofoliului personal /  Enciclopedia WIKIS 
Modulul II (4 ore) -  Proiectarea unui proiect WIKI /  
CMC: Comunicarea prin intermediul computerului  
Modulul III (4 ore) -  Crearea unui Chat Room /  Crearea 
unui avatar  
Modului IV (4 ore) -  Descărcarea și editarea materialelor  
video și audi /  Pod-casting – distribuția fișierelor 
multimedia  
Modulul V (4 ore) -  Înregistrarea activității de pe 
computer /Google Earth și călătoriile virtuale 
Modulul VI (4 ore) -  Generatoare de exerciții și text 
reading / Crearea unei prezentări animate 

Calendarul programului Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Portofoliu digital 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

 Formatori cu abilită ţi în domeniu;                                                                                                                                                                                                                                                            
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Livia 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 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

UNELTE SOFTWARE PENTRU CRESTEREA MOTIVATIEI IN MEDIILE DE 
INVATARE. 

2. Public- 
ţintă vizat  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Cursul propus este rezultatul a doua proiecte europene de mobilitate individuala si al 
aplicarii acestora la clasa. Cresterea motivatiei elevilor pentru invatare este posibila in 
contextul folosirii de noi metode utilizand calculatorul ca suport pentru dezvoltarea 
creativitatii. Uneltele software propuse sunt foarte usor de asimilat atat pentru profesori 
cat si pentru elevi cu varste intre 6 si 20 de ani.       

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 1.Capacitatea de utilizare de software specific in 
realizarea de filme educationale. 
2.Imbunatatirea calitatii actului educational prin aplicarea 
la clasa de noi metode de crestere a creativitatii elevilor 
si implicit cresterea motivatiei pentru invatare. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Introducere in realizarea de benzi desenate-7 
ore; 
Modulul 2. Aplicatii software pentru realizarea de benzi 
desenate si desene animate - 8 ore; 
Modulul 3. Photo Story, Movie Maker, Prezi, unelte 
software in realizarea de filme educationale-7 ore.                        
Evaluare - 2 ore 

Calendarul programului Trimestrul  IV 2013  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice;                                                                                              
Trimestrul  III 2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea  proiectării didactice pentru  orele  educative  ţinând cont de aspectele 
dezvoltate la curs; 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

 
Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 
 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

3x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

3x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 
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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 invatamantul 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. 
Integrarea tot mai amplă a noilor tehnologii IT şi de comunicare în procesul de 
învăţământ, au determinat schimbări profunde în didactica contemporană, noul context 
educaţional creat cu ajutorul tehnologiilor digitale diferă fundamental de predarea si 
învăţarea  tradiţională din sala de clasă. Pornind de la analiza specificului acestor noi 
tehnologii, şi a funcţiilor multiple pe care le pot ele îndeplini: funcţii de comunicare, 
demonstraţie, soluţionare de probleme, de aprofundare, simulare, evaluare, şi chiar de 
sensibilizare şi creştere a motivaţiei, este necesar să  valorificăm mijloacele informatice 
pentru rezolvarea unor sarcini de lucru specifice fiecărei discipline. 
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 aplicaţiilor multimedia;Formate 
media:Identificarea formatelor grafice, audio, 
video;Convertirea formatelor;Compresii: grafice,  audio, 
video - 4 ore; 
Modulul 2: Surse gratuite pentru formate multimedia:  
Prezentarea aplicaţiilor grafice, audio, video - 5 ore; 
Modulul 3: Tehnici de prelucrare multimedia:Utilizarea  
aplicaţiilor grafice, audio, video - 5 ore; 
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Modulul 4: Realizarea unui proiect multimedia - 8 ore;                                                                                                              
Evaluare - 2 ore 

Calendarul programului 

 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea unui  scurt film sau a unei prezentări PPT 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   1x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 1x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2,08 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

E-LEARNING: REALIZAREA MATERIALELOR DIDACTICE INTERACTIVE, 
UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCATIONALE 

2. Public- 
ţintă vizat  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

 In ultimii ani, prin utlizarea metodelor de predare active, rolul sistemului e-learning a 
capatat noi valente, devenind o metoda didactica indispensabila in societatea actuala. 
Prin eLearning ne îndreptăm spre o noua etapa  a educatiei; rolul  profesorului   actual  
acela de intermediar al cunoaşterii se va transformaintr-un rol de profesor tutore, care 
asigură managementul clasei virtuale. Tutorele planifică activitatea grupului de 
participanţi ai clasei virtuale, supune dezbaterii acestora aspecte ale lecţiei în forumuri 
de discuţii, furnizează resurse auxiliare pentru înţelegere, comentează temele, indicând 
fiecărui membru al clasei unde trebuie să mai insiste. 
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4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1.capacitatea de a  crea produse educationale 
multimedia si de a utiliza aceste produse in activitatea 
didactica ; 
2.capacitatea de a  utiliza in demersul didactic sistemul 
e-learning si noile tehnologii TIC;                                         
3.capacitatea de a utiliza platformele educationale atat in 
activitatea de predare, dar in special in evaluare, prin 
crearea testelor interactive.                                            

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Prezentarea  soft-urilor multimedia necesare 
in demersul didactic: Windows Live Movie Maker si 
Articulate Storyline- 6 ore;                                                                                                                      
Modulul 2. Editarea unei aplicatii interactive, tip suport 
de curs, cu ajutorul soft-urilor studiate- 6 ore;                    
Modulul 3. Prezentarea unei  platforme educationale si 
modul de accesare a resurselor - 6 ore;                                       
Modulul  4. Crearea testelor on-line de evaluare - 5 ore;                                                                               
Evaluare - 2 ore      

Calendarul programului 

Trimestrul  I 2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                     
Trimestrul  III 2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  II   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Crearea unui suport didactic multimedia si incarcarea acestuia pe o platforma 
educationala; 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   3x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 3x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2,08 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului INSTRUMENTE WEB PENTRU ÎNVĂȚAREA PRIN COLABORARE 

2. Public- 
ţintă vizat  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, nivel pre-școlar, primar, gimnazial sau 
liceal, indiferent de disciplina predată. Cunoștințele elementare în domeniul TIC (de 
exemplu, utilizează e-mail, redactează documente word sau ppt, folosește Facebook în 
comunicarea privată, etc.), precum și interesul / disponibilitatea pentru utilizarea 
computerului - sunt pre-condiții necesare ale participării la curs. 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Sintagme precum "clasa virtuală" sau „predare - învățare cu suport web” sunt, încă, 
pentru multe dintre cadrele didactice, abstracte. Acest lucru se petrece în contextul în 
care se preconizează că secolul XXI va fi marcat de schmbări majore în ceea ce 
privește utilizarea instrumentelor web pentru învățare. Cursul Instrumente web pentru 
învățarea prin colaborare propune un set de aplicații practice pe platforme web dotate 
cu mijloace didactice colaborative și interactive. Scopul programului de formare este 
exersarea deprinderilor de utilizare a unor instrumente digitale special concepute pentru 
activități de învățare, pentru managementul informațiilor din mediul școlar sau pentru 
realizarea de proiecte educaționale. Cursul pornește de la premisa că instrumentele 
web sunt foarte ușor de utilizat și aduc beneficii reale în proiectarea și realizarea 
activităților de predare-învățare, cu condiția ca profesorii din învățământul primar, 
gimnazial sau liceal să cunoască funcțiile unor platforme colaborative accesibile și să 
exerseze utilizarea lor în situații concrete. Cursul se bazează pe competențele formate 
în cadrul programului european “ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and 
Learning” și pe experiența eTwinning a formatorului. 

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

Sunt vizate competențe didactice și TIC necesare 
profesorului secolului XXI: 
1. capacitatea de a crea situaţii de învăţare cât mai 
favorabile pentru atingerea obiectivelor pedagogice 
proiectate; 
2. abilități de proiectare a unor activități de învățare pe 
suport web; 
3.  competențe de coordonare a activităților de învățare 
de tip proiect; 
4. capacitatea de a dezvolta parteneriate educaționale 
instituționale, naționale, europene; 
5. competențe de proiectare și coordonare a activităților 
de învățare prin colaborare; 
6. competențe de selectare și utilizare adecvată a unor 
instrumente specifice noilor tehnologii pentru 
îmbunătățirea managementului informațional. 
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Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Învățarea în mediul virtual - prezentare 
generală. (2 ore);  
Modulul 2. Realizarea materialelor suport pentru lecție – 
pachetul Microsoft (Word, Publisher, ppt) - funcții 
avansate pentru realizarea de afișe, pliante, broșuri (4 
ore); 
Modulul 3.  Instrumente Google pentru colaborare (6 
ore)Google Docs - crearea de chestionare on-line; 
colectarea datelor cu ajutorul formularelor ;Blogger -
crearea unui blog;                                                                    
Modulul 4. Prezentări profesionale dinamice - Prezi, 
Photostory, Windows Movie Maker, Gloogster. (6 ore);  
Modulul 5. Platforma Wikispace - colaborarea clasei în 
mediul virtual (2 ore);  
Modulul 6. Platforma eTwinning - proiecte și 
parteneriate educaționale europene (2 ore);  
Evaluare  (2 ore). 

Calendarul programului 
Trimestrul  I - 2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice;                                                                                      
Trimestrul  III- 2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice;  

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Proiectarea unei secvențe de lecție în care să fie două instrumente colaborative 
distincte dintre cele învățate la curs. 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

WEB  DESIGN 

2. Public- 
ţintă vizat  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Prin WEB DESIGN sau WEBDESIGN se înţelege în general realizarea de site-uri web, 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        96                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

(necesitate, 
utilitate) 

de la momentul conceperii structurii şi interfeţei grafice şi până la finalizarea programării 
şi introducerea propriu-zisă a datelor - imagini, text, fişiere şi alte elemente - care 
alcătuiesc conţinutul site-ului. 
În prezent preocuparea pentru aspectul grafic al site-urilor, devenite puternice 
instrumente publicitare şi comerciale, justifică în întregime denumirea de WEB 
DESIGN, iar tehnologiile utilizate s-au diversificat şi au devenit din ce în ce mai 
complexe și se constata un interes crescut în acest domeniu.                                                                                                         

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Valorificarea termenilor şi conceptelor specifice 
proiectarii paginilor web; 
2. Utilizarea aplicaţiilor software specifice lucrului în 
reţea; 
3. Proiectarea aplicaţiilor pentru rezolvarea unor 
probleme utilizând instrumente specifice de comunicare; 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Utilizarea operaţiilor de bază necesare 
realizării unei pagini web-4 ore;                                                      
Modulul 2: Folosirea elementelor de bază pentru 
adăugarea obiectelor grafice şi multimedia în paginile 
Web -4 ore;                                                                                                                                                                
Modulul 3:  Machetarea şi proiectarea cu Dreamweaver 
a paginilor web - 4 ore;                                                      
Modulul 4:  Inserţia scripturilor şi a acţiunilor 
Dreamweaver în paginile Web -5 ore;                                                    
Modulul 5: Colectarea datelor de la utilizatori cu ajutorul 
formularelor-5 ore;                                                                                     
Evaluare - 2 ore; 

Calendarul programului 

Trimestrul  II   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                        
Trimestrul  III   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

 Realizarea unui pagini  web; 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2,08 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului PLATFORMA DE E-LEARNING MOODLE 2 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

3. Justificare  

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 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  Competenţe vizate 

 - capacitatea de a implementa platforma de e-learning în 
mediul B9; 
 - capacitatea de a posta lecţii, bibliografie, teme; 
 - capacitatea de a evalua şi autoevaluarea cunoştinţele; 
 -  capacitatea de a crea clase virtuale de colaborare 
între licee; 
 - capacitatea de a organiza concursuri; 
 - capacitatea de a organiza cursuri comune în clasa 
virtuală; 
 - capacitatea de a realiza pregătiri pentru bacalaureat; 
 - capacitatea de a provoca la instruire asistată între 
licee; 
 - capacitatea de a dezvolta proiecte între licee 
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Planificarea modulelor 
tematice 

Modul 1. Instalare, configurare, securitate – 8 ore 
- Instalare.  
- Configurare. 
- Securitate. 
Modul 2. Administrarea unui site Moodle – 8 ore  
- Structura de bază a unui site Moodle.  
- Administrarea utilizatorilor de pe un site Moodle.  
- Customizarea interfeţei.  
- Backup-ul şi restaurarea.  
- Metode de comunicare în cadrul site-ului Moodle.  
- Extinderea standardelor Moodle. 
Modul 3. Conţinut, pachete de lecţii, didactică – 10 ore 
- Resurse.  
- Activităţi. 
Modul 4. Instrumente de evaluare – 10 ore 
- Tipuri de activităţi oferite de platforma Moodle.  
- Testul - aspecte generale.  
- Construirea categoriilor de întrebări.  
- Tipuri de întrebări.  
- Punctajul întrebărilor şi a testului. 
- Verificarea întrebărilor.  
- Feedback.  
- Importul şi exportul întrebărilor.  
- Rapoarte referitoare la teste. 

Calendarul programului Trimestrul  I 2014 —  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

  
Evaluare practică – elaborarea unui curs şi implementarea pe platformă 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) formatori cu abilități în domeniu; coordonator, prof. metodist Carmen Corlateanu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   1 x 25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 1850 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 1.85 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului  PROFESOR DEZVOLTATOR ȘI UTILIZATOR DE E-LEARNING 

2. Public- 
ţintă vizat  

 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar  Alte tipuri de personal implicate în 
activități didactice/de formare/ 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

 Cursul pe care îl propunem vizează achiziționarea de competențe și abilități IT pentru 
persoanele care utilizează computerul și mediul on-line în activitatea profesională. 
Abordarea va fi preponderant practică, axată pe implicarea activă a participanților în 
toate tipurile de activități. Softurile și platformele în discuție vor fi puse la dispoziția 
participanților în mod gratuit, urmărindu-se utilizarea lor în activitatea profesională pe 
care aceștia o desfășoară. Se va asigura suportul de curs printat și în format electronic 
(DVD) 

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

 24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Îmbunătățirea competențelor TIC. 
2. Utilizarea mediului on-line în activitatea didactică 
curentă. 
3. Descoperirea și utilizarea de noi instrumente IT în 
activitatea profesională 
4. Construirea și utilizarea unei unități de învățare prin 
intermediul platformelor e-learning 

Planificarea modulelor 
tematice 

   Modulul I (4 ore)  -  Specificul și importanța utilizării 
platformelor educaționale e-learning în contextul școlii 
moderne 
   Modulul II (4 ore) -  Proiectarea unei activități didactice 
pe platforma eFront 
   Modulul III (4 ore) -  Proiectarea unei activități didactice 
pe platforma Moodle 
   Modului IV (4 ore) -  Proiectarea unei activități didactice 
pe platforma ATutor 
   Modulul V (4 ore) -  Proiectarea unei activități didactice 
pe platforma Docebo LMS 
   Modulul VI (4 ore) -  Proiectarea unei activități didactice 
pe platforma Open Conference Systems 
   Modulul VII (4 ore) -  Proiectarea unei activități 
didactice pe platforma ILIAS 
   Modulul VIII (4 ore) -  Proiectarea unei activități 
didactice pe platforma OLAT 

Calendarul programului 

Trimestrul  IV 2013  – o grupă / 25 cadre didactice 
 Trimestrul    I  2014 –  o grupă / 25 cadre didactice 
  Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor  Proiectarea unei activități de învățare pe platformele e-learning studiate 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

 Formatori cu abilită ţi în domeniu;                                                                                                                                                                  
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela Livia Curpănaru 
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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 lei 

   

   

   

   

5. TEHNICI DOCUMENTARE ÎN C.D.I. 

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

TEHNICI DE DOCUMENTARE IN CDI 

2. Public- 
ţintă vizat  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Într-o perioadă în care elevii au acces neîngrădit la informaţie, se impune implicarea 
cadrelor didactice în procesul de consultanţă în vederea informării. Învăţarea acestor 
tehnici de documentare în CDI au ca scop dezvoltarea abilităţilor de informare, 
comunicare, cercetare şi documentare într-un cadru informaţional modern şi educarea 
prin informare, realizată prin lectura documentară şi prin utilizarea noilor tehnologii. 

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1.capacitatea de abordare interdisciplinară a unei teme 
propuse; 
2.capacitatea de a aplica tehnici de muncă individuală şi 
de muncă în echipă în realizarea unor proiecte; 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Proiectarea activităţilor în CDI - 8 ore; 
Modulul 2. Etapele realizării unui proiect - 8 ore; 
Modulul 3. Modalităţi de evaluare. Metode 
complementare evaluării - 6 ore;                                                              
Evaluare  - 2 ore 

Calendarul programului Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea  unui proiect interdisciplinar  ţinând cont de aspectele dezvoltate la curs; 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 

Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 
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(nivelul de 
pregatire) 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

1x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

1x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru 
fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

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 

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 
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Calendarul programului 
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Portofoliu - prezentarea unei teme 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                       
Coordonator program: profesor metodist Gabriela Livia 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 lei 

   

   

   

   

   

6. EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului DIALOG CULTURAL INTRE INSTITUTIILE - PARTENERI EDUCATIONALI 

2. Public- 
ţintă vizat  Cadre didactice din invatamanatul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Programul inlesneste comunicarea eficienta, in favoarea elevilor, intre institutiile cu 
oportunitati de dialog in vederea formarii competentelor  relationale in context 
educational. 

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

24 de ore 
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5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Sensibilizarea profesionale fata de diferitele ipostaze 
si expresii culturale din  campul scolar pluricultural;                     
2. Costiintizarea necesitatii de a intelege si valorifica 
potentialurile culturale diferite ale elevilor;                               
3. Abilitarea profesorilor pentru identificarea si analiza 
dificultatilor pe care copiii de diferite apartenente 
culturale le pot intampina in adaptarea scolara;                                                                                                                     
4. Abilitarea in constructi aunor strategii de interventie 
educativa in clasa pluriculturala;                                                
5. Stapanirea unor strategii de transformare a 
diferentelor culturale in resurse pedagogice; 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Comunicarea intre institutiile care vizeaza 
educatia interculturala  -12 ore;                                                      
Modulul 2. Rolul profesorului in medierea dialogului 
cultural - institutional - 10 ore;                                                      
Evaluare 2 ore 

Calendarul programului Trim I  20123– 1 grupă / 25 cadre didactice 
Trim II 2014– 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor portofoliu ce contine aplicatiile rezolvate pe parcursul derularii modulelor; 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2,08 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului EDUCAŢIE PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar 
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3. Justificare  
Necesitatea formării copiilor, tinerilor şi adulţilor pentru a deveni cetăţeni activi şi 
responsabili.  

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 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 2013 – o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul I 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice, 
Școala de vară 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursantilor Colocviul 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori abilitați în domeniu                                                                                                                                                                           
Coordonator program formare: profesor metodist Lăcrămioara Tincă 

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 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

DREPTURILE  ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI 
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2. Public- 
ţintă vizat  

cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat si particular 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Dupa parcurgerea prezentului curs, beneficiarii vor fi capabili să opereze cu unele 
concepte din sfera drepturilor omului și să aplice în activitatea didactică principiile 
fundamentale ale acestui concept. 

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1.Capacitatea de a utiliza norme și principii civice în 
activitatea profesională 
2. Conștientizarea importanței educației pentru drepturile 
omului în contextul actual. 
3. Realizarea corespondenței între drepturi și îndatoriri. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1-  Educația pentru cetățenie în contextul 
European; obiectivele naţionale ale educaţiei civice. 
Modulul 2- Educaţia pentru drepturile omului. Raportul 
între drepturile şi îndatoririle cetăţeanului. 
Modulul 3- Drepturi şi responsabilităţi ale cetățeanului. 
Modulul 4- Încălcarea drepturilor omului. 
Modulul 5- Modalități de protective a drepturilor omului. 
 Modulul 6- Drepturile fundamentale ale copilului. 
 Evaluare  - 3 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul I  2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Susținerea unei teme din portofoliul (realizat individual) in plen 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu;                                                                                                                                                                                        
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela  Livia Curpănaru 

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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7. EDUCAŢIE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

PROIECTE DE MEDIU DEZVOLTATE ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR 

2. Public- 
ţintă vizat  

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

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

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Capacitatea de a scrie, susţine,  coordona  şi 
implementa cu succes proiecte de mediu; 
2. Capacitatea de a folosi tehnicile managementului de 
proiect pentru a obţine rezultatele aşteptate; 
3. Capacitatea de a dovedi cunoştinţe şi comportamente 
responsabile faţă de mediu. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1 Voluntariatul pentru mediu – Serviciul 
european de voluntariat – 5 ore 
Modulul 2: Ciclul de viaţă al unui proiect: iniţiere, 
planificare, implementare – 5 ore 
Modulul 3: Management de proiect. Funcţiile 
managementului de proiect – 5 ore 
Modulul 4: Parteneriatele pentru mediu,  punţi între 
activităţile ecologice şi de tineret, – 6 ore 
Evaluare – 3 ore; 

Calendarul programului 

Trimestrul  IV  2013  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul   I    2014 –   1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Prezentarea în plen a unei secvenţe de  proiect 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2x1250 
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Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2,08 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului SĂ PROTEJĂM NATURA! 

2. Public- 
ţintă vizat  Personal didactic/didactic auxiliar din sistemul de învăţământ preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Protejarea naturii este fundamentală în zilele noastre. Trebuie să ne gândim atât la noi, 
cât şi la nevoile viitoarelor generaţii. În ultimii 20 de ani, Europa a înţeles că trăieşte 
peste posibilităţile sale reale şi că modul nostru de viaţă pune planeta la încercare. 
Consumăm tot mai mult din resursele naturale şi punem în pericol sistemele de mediu 
(apa, solul şi aerul). Aceasta nu poate continua la nesfârşit, cu atât mai mult cu cât 
populaţia lumii continuă să crească. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore  

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de a cunoaşte mediul înconjurător;                                                                                              
C2: Capacitatea de a şti cum să protejăm natura;                                                                                                  
C3: Capacitatea de a aplica Sistemele de Management 
de Mediu. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1:  Mediul înconjurător - aspecte teoretice - 4 ore                                                                                 
Modulul 2:  Despre poluare şi protejarea mediului 
înconjurător- 4 ore                                                                                     
Modulul 3:  Omul prieten sau duşman al naturii - 4 ore                                                                                          
Modulul 4:  Efectele influienţei omului  asupra  mediului 
înconjurător - 4 ore                                                           
Modulul 5:  Sisteme de Management de Mediu - 5 ore                                                                                         
Evaluare - 3 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Realizarea unui miniproiect  

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) Formatori cu abilităţi în domeniu  

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   25 
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Costul 
Programului/ 
al activităţii 1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2.10 lei 

   

   

   

   

   

 
 
 
8. EDUCAŢIE PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE 

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului A DOUA ȘANSĂ 

2. Public- 
ţintă vizat  cadre didactice din învățământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Necesitatea formării la cadrelor didactice a competențelor pentru  sprijinirea 
copiilor/tinerilor/adulţilor pentru recuperarea învăţământului obligatoriu şi inserţia socială 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1.Capacitatea de a facilita tranziția elevilor (adolescenți 
și adulți) de la școală la locul de muncă; 
2.Capacitatea de a facilita integrarea elevilor pe piața 
muncii; 
3. Dezvoltarea unor servicii de orientare și consiliere de 
calitate pentru elevi; 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul I. Metodologia programului A doua şansă-3 ore 
Modulul II. Curriculum specific programului A doua 
şansă: programele şcolare şi ghidurile de lucru-6 ore  
Modulul III. Evaluarea în programul A doua şansă-6 ore 
Modulul VI.Certificarea modulelor promovate în 
programul A doua şansă-  7 ore                                                                                      
Evaluare-2 ore 

Calendarul programului Trimestrul  II  2014 -  1 grupă / 25 cadre didactice 

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

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 

Formatori cu abilități în domeniu  
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 
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(nivelul de 
pregatire) 

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 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

ŞCOALA INCLUZIVĂ – în curs de acreditare 

2. Public- 
ţintă vizat 

Personalului didactic din învăţământul preuniversitar care lucrează la clase/grupe de 
elevi cu nevoi educative speciale sau din medii dezavantajate 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

 Şcoala Incluzivă accentuează necesitatea dezvoltării şcolii, pentru a oferi acces 
necondiţionat şi a răspunde adecvat nevoilor educaţionale diferite ale tuturor copiilor, 
astfel încât să armonizeze diferenţele de învăţare, diferenţele între grade de reuşită 
şcolară, să asigure o educaţie eficientă pentru toţi. 

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

41 ore (11 credite profesionale transferabile) 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Capacitatea de a defini educaţia incluzivă; 
2. Capacitatea de a cunoaşte metodele active de 
predare în mediul incluziv; 
3. Capacitatea de învăţare diferenţiată în mediul incluziv; 
4. Capacitatea de a educa adulţii în mediul incluziv; 
5. Capacitatea de a realiza parteneriatul între scoala  
incluzivă şi comunitate; 
6. Capacitatea de a utiliza curriculum-ul şcolii incluzive 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Educaţie incluzivă; 
Modulul 2: Metode active de predare; 
Modulul 3: Învăţarea diferenţiată; 
Modulul 4: Educaţia adulţilor; 
Modulul 5: Şcoala şi comunitatea; 
Modulul 6: Curriculum la decizia şcolii 
Evaluare    - 4 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 
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6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Realizarea unui portofoliu 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                       
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela  Livia Curpănaru 

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 lei 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

EDUCAŢIE TIMPURIE – ÎN CURS DE ACREDITARE 

2. Public- ţintă 
vizat 

Personalului didactic din învăţământul pre-primar 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Incluziunea nu este un simplu concept care să poată fi readus la plasarea, respectiv la 
integrarea copilului cu cerinţe educative în grădiniţă. Creşterea accesului în grădiniţă 
este un scop important, dar la fel de important este şi faptul că fiecare copil este unic şi 
că are nevoie  
de atenţia corespunzătoare pentru a se dezvolta 

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

49 ore (13 credite profesionale transferabile) 

5. Curriculum-
ul programului  

Competenţe vizate 

C1: Însuşirea unor tehnici de cunoaştere a copilului; 
C2:Proiectarea unor situaţii de instruire individualizate şi 
diferenţiate, în funcție de nevoile copiilor; 
C3:Dezvoltarea unor practici educaţionale de participare 
şi activizare a copiilor, de valorizare a diferenţelor şi de 
motivare continuă 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Dezvoltarea copilului dimensiunile proceselor 
de educaţie timpurie în favoarea dezvoltării 
Modulul 2: Cunoaşterea copilului preşcolar în programele 
de educaţie timpurie 
Modulul 3: Individualizarea şi diferenţierea în educaţie 
Modulul 4:  Educaţia CES în grădiniţe ca acces şi 
valorizare 
 Evaluare    - 5 ore 
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Calendarul programului 
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
 Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Realizarea unui portofoliu   

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                       
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela  Livia Curpănaru 

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 lei 

   

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

„EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ-MULTICULTURALĂ” 

2. Public- 
ţintă vizat 

Cadre didactice din   învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Cursul promovează valorile şi obiectivele educaţiei interculturale şi constituie premisa 
pentru introducerea cursului opţional de „EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ-
MULTICULTURALĂ” la nivel gimnazial.  

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

24 ore de formare  

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1.Capacitatea de a înţelege  complexele relaţiilor  intra şi 
interculturale; 
2.Capacitatea de a utiliza adecvat termenii specifici 
educaţiei interculturale;  
3.Capaciatatea de a de modela relaţiile intra şi 
interculturale în direcţia deschiderii, a acceptării şi a 
respectului faţă de diversitatea celuilalt; 
4.Capacitatea de a  cunoaşte şi a  înţelege  diferitele  
fenomene în relaţiile interculturale; 
5.Capacitatea de  a comunica  şi  a media  în relaţiile 
interculturale interculturale ; 
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6.Capaciatatea de a  cunoaşte  modalităţile de 
contracarare a stereotipurilor şi a prejudecăţilor; 
7.Capacitatea de a cunoaşte  etica  nediscriminării şi 
esteticii diversităţii. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1:   PARADIGMA INTERCULTURALĂ ÎN 
EDUCAŢIE –  7 ore 
 Modulul  2: ŞCOALA INTERCULTURALĂ -   7 ore 
 Modulul 3: EDUCAŢIA INTERCULTURALA - modalitate 
de prevenire sau atenuare a conflictelor  - 7  ore 
 Evaluare – 3  ore 

Calendarul programului 
Trimestrul IV 2013 - 1 grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul II 2014 - 1 grupă / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi  

Chestionar, Portofoliu de evaluare  

a cursanţilor 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi  

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                       
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela  Livia 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 lei 

   

   

   

   

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, 

Cursul va contribui la crearea unui mediu incluziv în şcoli, astfel încât toţi copii să fie 
educaţi împreună, indiferent de originea etnică, deficienţe fizice sau mentale, originea 
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utilitate) 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 

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  IV 2013 - 1 grupă / 25 de cadre didactice                                                                                     
Trimestrul  II 2014 - 1 grupă / 25 de cadre didactice 
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6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursantilor 

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 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela POPA 
 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

 2 x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2 x 1250 lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

MEDIEREA ÎNVĂȚĂRII ȘI ACTIVAREA FUNCTIILOR COGNITIVE ALE ELEVILOR, 
IN CONTEXTUL ȘCOLII INCLUZIVE 

2. Public- 
ţintă vizat  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

In contextul educației incluzive profesorul se confrunta la clasă cu copii  având nevoi 
diferite de invatare, unii cu lacune în deprinderile școlare, alții cu dificultăți cognitive 
serioase.”Pregătit” să predea unor elevi de nivel mediu care invata relativ  ușor, 
profesorul este pus în situația de a face alegerea între curriculumul și încadrarea în 
timpul planificat și sprijinirea elevilor cu dificultati de învățare. Cursul își propune să 
ajute profesorul de orice disciplină, în asumarea responsabilității de a preda si copiilor 
cu trebuințe speciale, pentru reducerea eșecului școlar și sporirea gradului de 
alfabetizare funcțională a absolventilor învățământului obligatoriu. 

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1.Capacitatea de a diferenţia curriculumul, stilul de 
predare şi criteriile de evaluare pentru a facilita învățarea 
elevilor cu nevoi medii și speciale.  
  2.Capacitatea de a dezvolta la elevi funcțiile cognitive și 
sociale, în echilibru cu dezvoltarea emoțională, într-o 
clasă incluzivă;                                                                      
3. Capacitatea de a facilita transferul contextelor de 
învățare în situații posibile de viață. 
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Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Cadrul teoretic al experienței medierii 
invățării după modelul Feuerstein, instrumente de 
îmbunătățire a funcțiilor cognitive și organizării gândirii - 
5 ore;                                                                                                 
Modulul 2. Creșterea calității interacțiunii profesor-elev 
printr-o mediere a învățării bazate pe activarea funcțiilor 
cognitive și afectiv- motivaționale, într-un context ereditar 
dat-6 ore 
Modulul 3.Utilizarea instrumentelor Feuerstein de 
activare a funcțiilor cognitive și extrapolare a achizițiilor 
în situații de viață reală -5 ore  ; 
Modulul 4.Evaluare: Stimularea funcțiilor cognitive 
învățate în contextul unei lecții de predare/ invățare/ 
evaluare - 6 ore;                                                                                                                                                      
Evaluare - 2 ore; 

Calendarul programului 
Trimestrul  IV 2013  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea  proiectării didactice a unei unități de învățare în contextul creșterii calității 
interacțiunii profesor -elev cu dificultăți de învățare; 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

 
Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2,08 

   

   

   

   

   

9. EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ 

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului ANTREPRENORIAT ȘI COMPETENȚE ANTREPRENORIALE 
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2. Public- 
ţintă vizat  Personal didactic din învățământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

In Uniunea europeană se propagă, din ce in ce mai des, ideea de educație 
antreprenorială. La nivel european deja s-au dezvoltat cateva strategii pentru a aplica 
acest tip de disciplina in scoli. In Lituania, educația antreprenorială este aplicată încă 
din 2003, în timp ce în Marea Britanie și în Norvegia, ea este prezentă din 2004. În 
2009, educația antreprenorială și-a atins apogeul, fiind lansată în mai multe țări 
europene. Curriculumul pentru această disciplină răspunde cerinţelor de strategie şi 
finalitate ale procesului educaţional formulate în Legea Educaţiei, dar în primul rând 
cerinţelor de educaţie economică în vederea adaptării cât mai rapide a tinerilor la 
principiile economiei de piaţă.  
Introducerea acestui curs este justificată de:  
- Necesitatea introducerii treptate a conceptelor economice ale economiei de piaţă, prin 
observarea realităţii economice şi interacţiunea cu mediul personal şi comunitar.  
- Necesitatea tot mai acută de pregătire şi educare a elevilor în spiritul economiei de 
piaţă, de dezvoltare a interesului pentru afaceri şi a spiritului antreprenorial.  
- Beneficiile aduse sistemului educaţional şi elevilor, prin explorarea „organizată” a 
antreprenoriatului, printr-o programă şcolară structurată.  
Având în vedere că întreaga activitate se va desfăşura prin introducerea treptată a 
conceptelor şi a activităţilor specifice antreprenoriatului şi sistemului economiei de 
piaţă, acest program va contribui la formarea profesorilor ca persoane adaptate la 
cerinţele pieţei şi le va spori şansele de succes în carieră şi în viaţă, atât ca angajaţi, 
cât mai ales ca şi formatori de viitori antreprenori. 
 Integrarea cunoştinţelor propuse de alte discipline studiate şi a competenţelor vizate de 
acestea este una dintre trăsăturile de bază ale Educaţiei antreprenoriale, demers prin 
excelenţă interdisciplinar şi transcurricular. Prezenta programă este centrată pe 
dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi de relaţionare la mediul economico-social. 
Prin structura lui, cursul permite ridicarea gradului de participare a familiei şi a 
comunităţii locale la activităţile şcolare, realizându-se o relaţie mai strânsă între şcoală, 
familie, comunitatea locală şi între generaţii şi ridicarea calităţii procesului educativ, 
pentru pregătirea optimă a viitorilor consumatori, angajaţi şi antreprenori.  

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 
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5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

I. Competenţe metodologice: 
– capacitatea de a utiliza concepte specifice educației 
antreprenoriale pentru organizarea demersurilor de 
cunoaștere a unor fapte și procese din viața reală 
– capacitatea de a utiliza metode şi strategii de predare 
adecvate particularităţilor individuale/ de grup, scopului şi 
tipului lecţiei din perspectivă antreprenorială 
– 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. 
-capacitatea de a coopera in cadrul diferitelor grupuri 
pentru rezolvarea unor probleme teoretice si practice din 
perspectivă antreprenorială 
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; 
-capacitatea de a evalua compartamentul adecvat unui 
mediu economic-scial în schimbare 
IV. Competenţe psiho-sociale: 
– relaţionarea cunoştinţelor dobândite în şcoală la mediul 
economic şi viaţa activă. . 
V.Competenţe de management al carierei: 
– capacitatea de a manifesta deschidere faţă de 
tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Management: definiţii, premise, concepte, 
competenţe, finalităţi; managementul firmei, 
managementul clasei și managementul resurselor 
umane în contextul schimbării; competenţe transversale -
7 ore 
Modulul 2: Marketing: definitii, concepte, strategii – 4ore 
Modulul 3: Comunicare si metodica educației 
antreprenoriale: definiţii, premise,  concepte, 
competenţe, finalităţi; educația antreprenorială în 
contextul schimbării; competenţe transversale; 
competenţe-cheie la nivel european; aplicaţii – 4ore 
Modulul 4: Proiectarea, aplicarea şi evaluarea unei 
unităţi de învăţare din perspectivă antreprenorială. 
Proiecte didactice cu aplicarea cunoştinţelor şi a 
metodologiei dobândite în domeniul specialităţii – 6 ore 
Evaluare – 3 ore      

Calendarul programului 
Trimestrul    IV    2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul     II     2014 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

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 
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II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela POPA 
 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2 x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2 x 1250 lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

INTRAPRENORIAT ŞI INOVARE  

2. Public- 
ţintă vizat 

Personal didactic/didactic auxiliar din sistemul de învăţământ preuniversitar 

Alte categorii de personal 

3. Justificare  
(necesitate, 
utilitate) 

Intraprenoriatul este modalitatea de a transforma organizația într-una mai profitabilă 
unde angajații cu viziune dau viață unor idei de tip antreprenorial. Intraprenorul  
gândește ca un antreprenor, căutând și identificând noi oportunități de pe urma cărora 
organizația să obțină profit. Orice organizație are doar de câștigat dacă încurajează 
intraprenoriatul și îl susține. Asta pentru că prin intraprenoriat companiile se pot 
reinventa și, cel mai important, își pot îmbunătăți performanțele, reușind astfel să se 
mențină active pe o piață aflată în continuă schimbare.   
Intraprenoriatul nu este benefic doar pentru angajator, ci și pentru angajat, o abordare 
de tip câștig – câștig. Angajatul are șansa să se pună în valoare, să iasă din mulțime și 
să inoveze, iar la nivelul organizației beneficiile sunt numeroase, inclusiv în materie de 
costuri. O persoana creativă, inovativă și în același timp încurajată să își pună în 
valoare toate aceste talente, va fi mult mai motivată să rămână în companie, să aibă 
stabilitatea salarială și libertatea creativă spre care țintește. Iar de partea cealaltă 
valoarea companiei pe piață și profitul rezultat vor crește simțitor.  

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

24 ore  

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1.Capacitatea de a  cunoaşte procesul intraprenorial; 
C2.Capacitatea de a  elabora planul de afaceri al unei 
firme; 
C3.Capacitatea de a utiliza sisteme specifice 
managementului intraprenorial; 
C4.Capacitatea de a  aplica principiile leadership – ului şi 
a valorilor de etică profesională în cadrul strategiilor 
intraprenoriale, într-o manieră eficientă şi responsabilă; 
C5.Capacitatea de a valoriza eficient  resursele şi 
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tehnicile de  învăţare pentru propria dezvoltare 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1:  Conceptul de intraprenoriat - 3 ore 
Modulul 2:  Planul de afaceri - 4 ore  
Modulul 3:  Afacerea – concepte -  3 ore 
Modulul 4:  TIC intraprenorial - 4 ore 
Modulul 5:  Leadership, Inovare şi Creativitate  - 4 ore  
Modulul 6:  Dezvoltare profesională şi comunicare 
eficientă - 3 ore  
Evaluare - 3 ore. 

Calendarul programului 
Trimestrul I 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Chestionare, teste, activităţi practice, portofoliu 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu  
Coordonator program: profesor metodist Gabriela Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE  PENTRU APLICAREA METODEI MODERNE 
INTERACTIVE DE ÎNVĂŢARE - FIRMA DE EXERCIŢIU 

2. Public- 
ţintă vizat 

Personal didactic/didactic auxiliar din sistemul de învăţământ preuniversitar  

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 

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 
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firme. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Organizarea procesuală şi structurală a firmei 
de exerciţiu - 3 ore 
Modulul 2: Derularea tranzacţiilor cu alte firme de 
exerciţiu - 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 II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanţilor 

Chestionare, teste, activităţi practice, portofoliu 

II. Resurse umane  

1. Formatori 
implicaţi 
(nivelul de 
pregătire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                            
Coordonator program: profesor metodist Gabriela Curpănaru 

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 lei 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

CREŞTEREA EFICIENŢEI ORGANIZAŢIONALE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII 
OPORTUNITĂŢILOR ECONOMICE  ÎN FAVOAREA UNUI MANAGEMENT 
EDUCAŢIONAL EUROPEAN 

2. Public- 
ţintă vizat  

Personal didactic/didactic auxiliar din sistemul de învăţământ preuniversitar                                                                                                                                                                     
Alte categorii de personal 
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3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Vitalitatea întregii organizaţii este direct determinată de filozofia, viziunea si proiectele 
strategice ale echipei executive. Un element cheie în crearea unei organizaţii eficiente 
este acela de a alinia principiile esenţiale de funcţionare, structura organizaţională, 
cultura şi responsabilităţile individuale cu strategia organizaţiei în aşa fel încât să se 
obţină îmbunătăţiri ale performanţei.  

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de a cunoaşte strategiile organizaţionale                                                                                    
C2: Capacitatea de a lua decizii strategice                                                                                                             
C3: Capacitatea de reorganizare instituţională                                                                                                     
C4: Capacitatea de  identificare a oportunităţilor de 
dezvoltare antreprenorială                                                     
C5: Capacitatea de elaborare a unui Plan de afaceri 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Strategii organizaţionale -   3 ore                                                                                                          
Modulul 2. Luarea deciziilor strategice -  3 ore                                                                                                   
Modulul 3. Strategii de reorganizare instituţională -    3 
ore                                                                             
Modulul 4. Marketing antreprenorial -  3 ore                                                                                               
Modulul 5. Finaţarea afacerii -   3 ore                                                                                                              
Modulul 6. Identificarea oportunităţilor de dezvoltare 
antreprenorială -   3 ore                                                     
Modulul 7. Planul de afaceri -  3 ore                                                                                                            
Evaluare - 3 ore                                                                                                                                                                                                                                         

Calendarul programului 

Trimestrul I 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Chestionare, teste, activităţi practice, portofoliu 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu  
Coordonator program: profesor metodist Gabriela Livia Curpănaru 

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 lei 
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 10. ALTE PROGRAME  

   

ALTE PROGRAME - EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului TEHNICI DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR 

2. Public - 
ţintă vizat cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  

Necesitatea asigurarii interventiilor de prim ajutor in primele minute dupa accident sunt 
de multe ori hotaritoare pentru supravietuirea accidentatului si pentru limitarea urmarilor 
accidentului  

4. Durata 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Capacitatea de a recunoaste si analiza semnele si 
simptomele specifice urgentelor medicale,                                                       
2.Capacitatea de a evalua elementele de gravitate.                                                                                     
3.Capacitatea de a aplica măsurile de urgentă. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modul 1:Suportul vital de baza-Managementul cailor 
aeriene-6ore;                                                                                     
Modul 2: Primul ajutor in hemoragii -  6 ore;                                                                                                          
Modul 3:Primul ajutor in trauma - 8 ore;                                                                                                              
Evaluare - 4 ore.; 

Calendarul programului Trimestrul   II  2014–   1 grupă / 25 cadre didactice 

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

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu competenţe în domeniu  
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   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 

PROGRAM DE INSTRUIRE PRIVIND ÎNSUŞIREA NOŢIUNILOR FUNDAMENTALE 
DE IGIENĂ 

2. Public- 
ţintă vizat 

personal nedidactic din sistemul de învăţământ şi adulţi din afara sistemului 

3. Justificare  In conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului nr. 1255 / 31.05.2003 acest curs este obligatoriu din trei în trei ani.   

4. Durata 40 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 1.Capacitatea de a dovedi informaţii, cunoştinţe, noţiuni 
fundamentale de igienă; 
2.Capacitatea de a-şi ameliora competenţele specifice 
unui comportament responsabil faţă de mediul 
şcolar/profesional; 
 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Servicii de producţie,  
                 depozitare, transport şi  
                 comercializare a alimentelor,  
                 inclusiv alimentaţie publică şi a  
                 colectivităţilor – 8 ore  
Modulul 2: Servicii de curăţenie în unităţi de  
                  asistenţă medicală, colectivităţi  
                  de copii şi tineri, unităţi de  
                  cazare (hoteluri, moteluri,  
                  cabane etc.) – 7 ore ; 
Modulul 3: Producţia apei de băut,  
                 distribuţia apei de băut prin  
                 reţele şi îmbuteliată – 8 ore; 
Modulul 4: Servicii de îngrijire corporală  
                 (cosmetică, frizerie, coafură,  
               manichiură, pedichiură, masaj,  
               etc.) – 7 ore; 
Modulul 5: Servicii de tip dezinfecţie,  
                 dezinsecţie, deratizare – 6 ore ; 
Evaluare – 4 ore 

Calendarul programului Trimestrul IV 2013 - doua grupe / 25 de cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare 

probă scrisă 

II. Resurse 
umane  

Formator cu abilități în domeniu, coordonator: prof. metodist Carmen Corlățeanu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 
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Costul 
Programului/ 
al activitatii 

3500 lei 
15.6 lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

17.5 lei 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

SĂNĂTATE, EDUCAȚIE, INSTRUIRE  - OPȚIUNI ȘI PERSPECTIVE IN ȘCOALA 
ROMÂNEASCĂ 

2. Public- 
ţintă vizat  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

    Conceptul de sănătate este parte integrantă în sistemul de ecologie socială şi 
protecţie umană. O şcoală care promoveaza sănătatea este o şcoală care îşi 
îmbunătăţeşte permanent capacitatea sa de a fi o aşezare sănătoasă pentru viaţă, 
învăţătură şi muncă. De aceea,veriga principală pe care ar trebui să acţioneze serviciile 
de sănătate şi cele educaţionale pentru a avea rezultate bune, pe termen scurt şi lung, 
privind îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, este educaţia pentru sănătate.  
    Cultura generală, inclusiv cultura sănătăţii, se formează prin instrucţia generală a 
populaţiei, începând cu tinerii, în scoală. Această secvenţă a culturii generale, ce poartă 
titulatura specifică „de sănătate”, este deci  considerată  azi ca fiind o activitate de bază 
şi obligatorie  pentru formarea şi dezvoltarea unor deprinderi corecte,  care să 
promoveze sănătatea,  precum şi crearea unei poziţii active faţă de sănătatea 
individuală şi fata de problemele sănătăţii publice, în sensul atragerii şi capacitării 
maselor la participarea activă în vederea realizării şi consolidării sănătăţii. 

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

24 de ore  

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1.Capacitatea de constientizare in randul tinerilor a 
conceptului “de sanatate” ca problema sociala, 
economica si politica, dar si ca problema ce vizeaza 
drepturile omului. 
2.Eficacitatea educatiei pentru sanatate si perceperea 
acesteia ca un  scop principal al actiunii educationale, in 
raporturi de interdependenta  cu celelalte scopuri 
educationale. 
3.Formarea deprinderilor de viata “sanatoasa”, care 
presupun acceptabilitate, respect reciproc, informare, 
comunicare, orientare spre preventie, adoptarea unor 
decizii comportamentale, etc. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1.Tipuri de educatie pentru sanatate, principii, 
cerinte, scopuri, metode – 4 ore; 
Modulul 2.Organizarea activitatii de educatie pentru 
sanatate in invatamantul primar, gimnazial, liceal – 10 
ore; 
Modulul 3 :Strategii pentru influentarea si antrenarea 
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grupurilor – tinta in promovarea sanatatii – 7 ore; 
Evaluare : 3 ore 

Calendarul programului Trimestrul 1 2014- 1 grupa /25cursanti  

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Portofoliu cu aplicatiile de la curs 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   1x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 1x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2,08 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE A PREŞCOLARILOR  ŞI  ŞCOLARILOR 

2. Public- 
ţintă vizat 

Personal didactic şi didactic auxiliar din sistemul de învăţământ preşcolar de stat şi 
particular 

3. Justificare  

Necesitatea iniţierii personalului didactic şi didactic auxiliar  în domeniul educaţiei 
pentru sănătate a  cu scopul dezvoltării abilităţii elevilor de a trăi sănătos prin învăţarea 
drepturilor şi responsabilităţilor privind sănătatea şi exersarea unor atitudini sănătoase. 

4. Durata 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 

Competente vizate 
Dezvoltarea abilităţilor emoţionale, a competenţelor de 
relaţionare şi artistice 
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programului  

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1:  Identificarea miturilor despre  sănătate- 3 ore 
Modulul 2:  Dezvoltarea copiilor – etape şi caracteristici- 
3 ore 
Modulul 3:  Realizarea unei atitudini de toleranţă şi 
deschidere faţă descoperirea evoluţiei preşcolarului şi 
şcolarului- 2 ore 
Modulul 4: Îmbunătăţirea comunicării şi abilităţii de luare 
a deciziilor cu privire la educaţia pentru sănătate- 2 ore 
Modulul 5: Consolidarea stimei de sine şi clarificarea 
valorilor - 2 ore 
Modulul 6:  Informarea şi prevenirea  specifică vârstei - 2 
ore 
Modulul 7:  Exemple de exerciţii de educaţie pentru 
sănătate pentru elevi- 4 ore; 
Modulul 8:   Ateliere de artă pentru învăţarea abilităţilor 
de relaţionare - 4 ore; 
Evaluare : 2 ore. 

Calendarul programului 

Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare fişe, portofoliu  

II. Resurse 
umane  

Formatori cu abilităţi în domeniu  
Coordonator program formare: profesor - metodist Gabriela  Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   25 

Costul 
Programului/ 
al activitatii 1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2.10 lei 

   

   

   

   

ALTE PROGRAME - EDUCAŢI ADULŢILOR 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului CONSILIEREA PĂRINŢILOR 

2. Public - 
ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
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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, 
etc.;                          3. Capacitatea de a consilia şi 
relaţiona cu familia, îndeosebi cu familii în situaţii de 
criză 

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  (Acordarea 
atenţiei; Aprecierea; Stabilirea limitelor; A spune NU şi a 
interzice; Ignorarea; Izolarea;  Pedepsirea) – 11 ore;                                                                                             
Evaluare – 3 ore 

Calendarul programului Trimestrul  I 2014 – 1 grupa/25 cadre didactice 

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

II. Resurse 
umane  

Formatori cu competenţe în domeniu 
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu competenţe în domeniu  
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 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

PERSONALIZAREA ÎN EDUCAȚIA ADULȚILOR: MODELE, STRATEGII ȘI 
INSTRUMENTE 

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

Cursul propus este rezultatul participării la programul de formare omonim Grundtvig, 
desfășurat în perioada 24 – 28 iunie 2013, la Roma. Personalizarea este o paradigmă 
inovativă utilizată în educația adulților, care vine în întâmpinarea recomandării Uniunii 
Europene de a face învățarea adulților cât mai atractivă, implicând atât nivelul predării, 
al învățării, cât și cel organizațional, putând fi aplicată la nivel de bază, mediu sau 
avansat.                                                                      Noutatea tematică a cursului 
reprezintă un atu, întrucât în cursurile personalizate se iau în considerare toate 
dimensiunile formabilului (cognitive, emoționale, sociale, civice etc.), predarea unor 
provocări, iar nu a unor obiective, formabilul fiind actorul și „co-producătorul” procesului 
de învățare, iar formatorul având doar rol de facilitator. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1.capacitatea de a mediatiza și optimiza „cultura” 
personalizării prin promovarea unui model de intervenție 
la nivel european, prin crearea design-ului unor cursuri 
personalizate;                                                                                
2. capacitatea de a utiliza strategii, modele și 
instrumente pentru personalizarea cursurilor de formare, 
precum și a unor strategii colaborative  

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Educația adulților - soluții și metodologii      - 
5 ore;                                                                                  
Modulul  2. Personalizarea în educație - modele, 
strategii și instrumente - 6 ore;                                                         
Modulul  3. Evaluarea și strategiile colaborative   -  5 
ore;                                                                          
Modulul  4. Harta competențelor formatorului expert în 
personalizare -7 ore;                                                       
Evaluare - 2 ore 

Calendarul programului Trimestrul  IV 2013  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Chestionar 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 2,08 
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participant 

   

   

   

ALTE PROGRAME - PSIHOPEDAGOGIE 

   

   

I. Criterii curriculare 

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

2. 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 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 2014 – 1  grupă / 25 cadre didactice 

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

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu competenţe în domeniu  
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  2.10 lei 
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participant 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ALE COPIILOR 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 copiilor pentru a se adapta la viaţa 
independentă de şcoală şi familie. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

Capacitatea de a forma copiilor abilităţi de 
autocunoaştere 
Capacitatea de a forma copiilor un stil de viata sanatos 
Capacitatea de a forma copiilor abilitati de inter-
relationare 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1.Formarea abilităţilor de autocunoaştere ale 
copiilor-5 ore 
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 2014-1 grupă/25 cursanţi                                                                                                             
Trimestrul al III-lea 2014- 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Prezentarea unui portofoliu 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formator cu abilități în domeniu  
Coordonator program formare: profesor –  metodist Elena–Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 

2.10 lei 
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participant 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE  

2. Public- 
ţintă vizat  personal didactic din învățământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Programul  de formare dă posibilitatea cadrelor didactice de a se iniţia în „tainele” 
pedagogiilor alternative prin promovarea  alternativelor educaţionale, îmbunătăţirea 
percepţiei asupra lor și încurajarea schimbului de idei şi bune practici. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 
Dezvoltarea demersului didactic prin aplicarea metodelor 
şi tehnicilor de lucru alternative 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Alternativele educaţionale existente în 
România- 2 ore 
Modulul 2. Pedagogia Waldorf- 5 ore 
Modulul 3. Alternativa educaţională Step by Step- 5 ore 
Modulul 4. Pedagogia curativă. Pedagogia Montessori- 5 
ore 
Modulul 5.Alternativa educaţională  Freinet- 5 ore                                                                                                                                                
Evaluare- 2 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul    IV    2013 –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul     II     2014 –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanților 

Prezentarea în plen a unei analize comparative între pedagogia tradițională și o 
alternativă educațională studiată. 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
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 ASPECTE ALE VIOLENŢEI ŞCOLARE 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  

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 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 2013 - o grupă/ 25 cadre didactice                                                                                          
Trimestrul I 2014 - o grupă/ 25 cadre didactice                                                                                              
Trimestrul II 2014 - o grupă/ 25 cadre didactice                                                                                       
Trimestrul III 2014 - o grupă/ 25 cadre didactice,                                                                                              
Școala de vară 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentarea în plen a unui studiu de caz din portofoliul realizat 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu                                                                                                                                                                  
Coordonator program formare: profesor metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   3 x 25 
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Costul 
Programului/ 
al activităţii 3 x 1 250lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2.10 lei 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

STRATEGII DE LUCRU PENTRU COPII CU PROBLEME COMPORTAMENTALE SI 
HIPERACTIVITATE 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Personal didactic  din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  
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 atenţie  – 9 ore 
Evaluare : 3 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul   IV  2013 –   o grupă / 25 cadre didactice                                                                                 
Trimestrul I 2014 - o grupă / 25 cadre didactice                                                                                               
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 cadre didactice                                                                                      
Trimestrul IV 2014 - o grupă / 25 cadre didactice,                                                                                                 
 
Școala de vară 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentarea unui studiu de caz 

II. Resurse umane  
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Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu                                                                                                                                                                  
Coordonator program formare: profesor metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   3 x 25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 3 x 1 250   lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2.10 lei 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

TEHNICI DE LUCRU IN EDUCATIA COPIILOR CU CES. MODALITĂŢI DE 
ABORDARE 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  

Existenţa, în unităţile şcolare ale judeţului Neamţ, 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 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        135                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

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 2013 - o grupă/ 25 cadre didactice                                                                                         
Trimestrul I 2014 - o grupă/ 25 cadre didactice                                                                                            
Trimestrul II 2014 - o grupă/ 25 cadre didactice                                                                                                    
Trimestrul III 2014 - o grupă/ 25 cadre didactice, Școala 
de vară 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursantilor 

Portofoliul profesorului privind planul de intervenţie personalizat 
Prezentarea în plen a unei secvenţe din portofoliu 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu                                                                                                                                                                  
Coordonator program formare: profesor metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   3 x 25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 3 x 1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2.10 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

DEZVOLTAREA INTELIGENTEI EMOTIONALE PRIN  EDUCATIE RATIONAL - 
EMOTIVA SI COMPORTAMENTALA 

2. Public- 
ţintă vizat  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, formatori 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Creşterea numărului de copii care au probleme emoţionale. Acordarea unei atenţii 
mărite dezvoltării sociale şi emoţionale a copiilor. Responsabilitatea cadrelor didactice 
de a-i învăţa pe elevi abilităţile de supravieţuire necesare pentru a face faţă cu succes 
vieţii în lumea contemporană.  

4. Durata ( nr. 
total de ore 

24 de ore 
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de formare) 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Abordarea unui curriculum comprehensiv pentru a 
ajuta copiii să asimileze concepte pozitive despre 
sănătatea mentală.                                                                                                                                                            
2. Întocmirea unor activităţi de educaţie raţional-emotivă 
şi comportamentală. 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul1. Acceptarea de sine - 5 ore                                                                                                       
Modulul 2. Emoţiii- 3 ore;                                                                                                                              
Modulul 3. Credinţe şi comportamente - 4 ore;                                                                                         
Modulul 4. Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor -6 
ore                                                                                
Modulul 5. Relaţii interpersonale- 4 ore;                                                                                                             
Evaluare - 2 ore  

Calendarul programului 
 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Realizarea  unor activităţi de educaţie raţional-emotivă şi comportamentală ţinând cont 
de aspectele dezvoltate la curs; 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   1x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 1x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2,08 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului EDUCAȚIE NON FORMALĂ - METODE ȘI INSTRUMENTE  

2. Public- 
ţintă vizat  personal didactic din învățământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

In ultimii ani datorita transformarilor sociale, rolul educatiei devine unul tot mai 
important. Se intrevede insa necesitatea dezvoltarii unor noi tehnici si metode de 
invatare care sa corespunda cerintelor actuale de adaptare la viata reala, bazate pe 
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teorii si practici noi. Drept dovada o reprezinta programul „Scoala altfel” care vine in 
completarea activitatilor desfasurate pe durata unui an scolar si care pune accentul pe 
atitudini, abilitati si practici noi, numite simplu: educatie non formala. Desigur ca aceste 
noi metode pot face atractive notiunile invatate, transpunand informatia in activitati 
practice desfasurate intr-un cadru non formal. De aceea dezvoltarea acestor practici 
devine necesara, utila si foarte bine primita de tineri.  

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

Explorarea şi valorificarea unor modalităţi non formale/ 
informale de comunicare, într-o varietate de situaţii 
Participarea activă şi responsabilă la viaţa socială 
Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe 
tot parcursul vieţii 
Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze 
atitudinile şi comportamentele 
Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator 
Organizarea vieţii personale şi evoluţiei în carieră 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Teoria inteligentelor multiple- concepte si 
instrumente pentru dezvoltarea si armonizarea celor 4 
tipuri de inteligente - 4 ore 
Modulul 2: Modalitati de invatare (invatarea prin 
experienta indirecta; invatarea prin experienta directa; 
modelarea excelentei) - 4 ore 
Modulul 3:  Activitati de educatie non-formala, exemple 
de bune practici - 8 ore 
Modulul 4: Proiectarea, aplicarea şi evaluarea unor noi 
concepte de educatie non formala – 6 ore 
Evaluare 2 ore 

Calendarul programului 
Trimestrul    IV    2013 –  1 grupă  
Trimestrul     II     2014 –  1 grupă  
Trimestrul     III    2014 –  1 grupă  -ȘCOALA DE VARĂ 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanților 

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 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela POPA 
 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

3 x 25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

3 x 1250 lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 

2.10 lei 
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formare 
pentru fiecare 
participant 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului INSTRUMENTE DE DEZVOLTARE A STIMEI DE SINE 

2. Public- 
ţintă vizat  personal didactic din învățământul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

In prezent copiii, tinerii si chiar si adultii nu se confruntă doar cu probleme normale ale 
dezvoltării lor, ci şi cu o mulţime de factori stresori care nu apăreau la generaţiile 
anterioare şi care ii pot copleşi. Dezvoltarea si consolidarea unei stime de sine 
puternice inca din copilarie este o conditie esentiala in reusita actiunilor lor viitoare. 
Este nevoie să ii invăţăm sistematic cum să navigheze prin fiecare stadiu de dezvoltare, 
astfel încât să nu renunţe înainte de a se maturiza. Fara o stima de sine suficient de 
bine dezvoltata, puterea personala nu este posibila. Stima de sine (cu ingredientele 
sale principale – respectul, increderea in sine si iubirea de sine)reprezinta premiza 
dezvoltarii oricarui copil. Cand adultii vor sti sa insufle aceasta stima de sine, toate 
metodele si tehnicile de educatie vor functiona. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

capacitatea de a implementa activităţi care dezvoltă 
stima de sine;     
capacitatea de a-și identificarea  propriile emoții și 
sentimente 
capacitatea de a oferi și primi feedback 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Harta mentala si organizarea perceptiei 
Obiective: intelegerea practica a principiilor 
antrenamentului mental, lucru concret cu canalele 
senzoriale si harta mentala, dezvoltarea intuitiei si 
gandirii sistemice, accesarea resurselor inconstiente de 
creativitate.  6 ore 
Modulul 2: Schimbarea generativa  
Obiective: cunoasterea instrumentelor pentru schimbare 
generativa si crestere a stimei de sine, acumularea 
resurselor optime pentru schimbari viitoare; armonizarea 
cu propria persoana si cu cei din jur. 5 ore 
Modulul 3: Ierarhia valorilor personale 6 ore 
Obiective: Identificarea valorilor personale ca instrument 
de autocunoastere si armonizarea optima a acestora in 
diferitele roluri pe care fiecare individ le parcurge in viata.  
Modulul 4: Feedback-ul - instrument pentru consolidarea 
stimei de sine 
- Tipuri de feedback 
- Cum primim si oferim feedback 5 ore 
Evaluare 2 ore 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        139                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

Calendarul programului 
Trimestrul    IV    2013 –  1 grupă  
Trimestrul     II     2014 –  1 grupă  
Trimestrul     III     2014 –  1 grupă  - ȘCOALA DE VARĂ 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanților 

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 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program de formare: profesor-metodist  Mihaela POPA 
 

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 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului CONSILIERE SI ORIENTARE 

2. Public- 
ţintă vizat  Personal didactic din invatamantul preuniversitar 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Necesitatea formării personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vederea 
aplicării corecte a programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”. 

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

24 de ore 
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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 Autocunoastere si dezvoltare personala - 4 
ore;                                                                                 
Modulul 2 Comunicarea si abilitati sociale - 4 ore;                                                                                             
Modulul 3 Managementul informatiilor si al invatarii -  5 
ore;                                                                             
Modulul 4 Planificarea carierei - 4 ore;                                                                                                         
Modulul 5 Stil de viata - 5 ore;                                                                                                                      
Evaluare - 2 ore;  

Calendarul programului 
Trimestrul  IV 2013  –  1 grupă / 25 cadre didactice 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Chestionar 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   2x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2,08 
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I. Criterii curriculare 

1. 
Denumirea 
programului CURS DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Cadre didactice din învățământul pruniversitar 

3. Justificare  

Succesul în carieră se bazează pe cunoaşterea de noi  tehnici şi metode de 
dezvoltare personală şi profesională dezvoltarea gândirii şi atitudinii pozitive. 
Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul final de a 
îmbunătăți starea de conștientizare, dezoltare a talentelor și abilităților 
personale, îmbunătățirea calității vieții și contribuirea la realizarea aspirațiilor și 
viselor personale. 

4. Durata ( 
nr. total de 
ore de 
formare) 24 

5. 
Curriculum-
ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. capacitatea de a stabili priorităţi în vederea 
construirii carierei de succes; 
2. capacitatea de a promova atitudinile proactive şi 
gândirea pozitivă; 
3. capacitatea de a implementa activităţi care 
dezvoltă stima de sine;     
4. capacitatea de a-și identificarea  propriile emoții și 
sentimente; 
5. capacitatea de a oferi și primi feedback 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1. Autocunoastere si intercunoastere - 7 ore 
- Stabilirea directiilor de dezvoltare 
- Comunicare  
- Imaginea de sine 
- Identificarea relațiilor toxice 
Modulul 2. Dezvoltarea inteligenței emoționale - 8 
ore 
- conștientizarea și exprimarea propriilor emoții și 
sentimente 
- dezvoltarea abilitățtilor de relaționare 
- tehnici de management al crizelor 
- ecologia relațiilor  
- rezolvarea creativă a problemelor 
Modulul 3.  Resurse on-line de dezvoltare personală 
- 7 ore 
- feedback-ul, oferirea si primirea; tipuri 
- dezvoltare persoanlă vs succes 
- identificarea resurselor digitale  
- bloguri de dezvoltare personală  
Evaluare - 2 ore 
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Calendarul programului 
Trimestrul II 2014 o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 – o grupă / 25 de cadre didactice 
- "Școala de vară" 

6. Modalităţi 
de evaluare 
a cursanilor Prezentarea unei teme din portofoliu 

II. Resurse umane:  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

formatori cu abilități în domeniu; 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 lei 

   

   

   

   

ALTE PROGRAME - LIMBI STRĂINE 

   

   

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 
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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 2014-1 grupa/25 cursanţi 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentare portofoliu 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu                                                                                                                                                                                        
Coordonator program formare: profesor metodist Elena–Roxana Irina  

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2800 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 1,87 

   

   

   

   

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 



 
 
  
 
 

  Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel/Fax: 0233/223885. 

                                                                                                        144                              E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

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 2014-1 grupa/25 cursanţi 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentare portofoliu 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu  
Coordonator program formare: profesor metodist Elena–Roxana Irina 
 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2800 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 1,87 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului CURS DE LIMBA SPANIOLĂ (NELPAE) 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) 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 
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urmăreşte şi dezvoltarea competenţelor TIC, în contextul folosirii suportului de curs 
special – fişiere multimedia, metode dinamice şi tehnici de evaluare inovatoare. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 40 

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   II  2014 –  1 grupă /  25 cadre didactice 

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

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formator cu abilități în domeniu 
Coordonator program formare: profesor –  metodist Elena–Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 1850 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 1,85 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

  CURS DE LIMBA FRANCEZĂ, CU ELEMENTE DE NOI TEHNOLOGII SI 
VALORIFICAREA FOLCLORULUI SI ARTELOR TRADITIONALE (THESAURUS) 

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; promovarea nationalã în context european prin competente 
lingvistice, IT si valorizarea mostenirii culturale 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 60 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Formarea abilitaţilor de comunicare in limba franceză                                                                                        
2. Formarea abilităţilor de utilizare a lexicului de bază                                                                                            
3. Formarea abilităţilor de adresare in situaţii uzuale                                                                                               
4. Formarea abilităţilor de redactare de text                                                                                                          
5. Abilitãti IT de nivel debutant-mediu;                                                                                                                 
6. Abilitãti practice - prezentarea unor traditii si obiceiuri 
românesti în limba strãinã 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1 THESAURUS Franceza pentru public adult - 
nivelul A1-13 ore 
Modulul 2 THESAURUS Franceza pentru public adult - 
nivel A1-A2-13 ore 
Modulul 3 THESAURUS Franceza pentru public adult - 
nivelul A2-16 ore 
Modulul 4  THESAURUS Franceza pentru public adult - 
nivelul B1-16 ore   
Evaluarea-2 ore 

Calendarul programului Trimestrul II 2014-2 grupe/50 cursanţi 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentare portofoliu 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program formare: profesor metodist Elena–Roxana Irina  

  

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   50 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2x2800 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 1,87 
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participant 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

  CURS DE LIMBA ENGLEZĂ, CU ELEMENTE DE NOI TEHNOLOGII SI 
VALORIFICAREA FOLCLORULUI SI ARTELOR TRADITIONALE (THESAURUS) 

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; promovarea nationalã în context european prin competente 
lingvistice, IT si valorizarea mostenirii culturale 

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                                                                                                         
5. Abilitãti IT de nivel debutant-mediu;                                                                                                                 
6. Abilitãti practice - prezentarea unor traditii si obiceiuri 
românesti în limba strãinã 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1 THESAURUS Engleza pentru public adult - 
nivelul A1-13 ore 
Modulul 2 THESAURUS Engleza pentru public adult - 
nivel A1-A2-13 ore 
Modulul 3 THESAURUS Engleza pentru public adult - 
nivelul A2-16 ore 
Modulul 4  THESAURUS Engleza pentru public adult - 
nivelul B1-16 ore   
Evaluarea-2 ore 

Calendarul programului Trimestrul II 2014-2 grupe/50 cursanţi 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentare portofoliu 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
Coordonator program formare: profesor metodist Elena–Roxana Irina  

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   50 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2x2800 
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Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 1,87 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului INIŢIERE ÎN LIMBA ARABA 

2. Public- 
ţintă vizat  

Personal didactic/didactic auxiliar din sistemul de învăţământ preuniversitar                                                                                                                                                                     
Alte categorii de personal 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Cursul are drept scop însuşirea  limbii arabe literare ( şi învăţarea unor  dialecte arabe, 
cu precădere cele mesopotamiene şi, de asemenea, familiarizarea cu încă o limbă 
semitică, siriaca). Se urmăreşte, de asemenea, ca participanţii  să-şi formeze o cultură 
de specialitate privitoare la istoria ţărilor arabe, civilizaţia arabă, literatura arabă (cu 
precădere, cea modernă şi contemporană).  

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

40 ore  

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

C1: Capacitatea de a pronunţa                                                                                                                             
C2: Capacitatea  de a scrie                                                                                                                                  
C3: Capacitatea de a citi                                                                                                                                     
C4: Capacitatea de exprimare 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Pronunţia limbii arabe                                                                                                               
Modulul 2: Scrierea limbii arabe 
Modulul 3: Citirea 
Modulul 4: Expresii uzuale 
Modulul 5: Vocabular 

Calendarul programului 

Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Fişe de lucru, Portofoliu 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilităţi în domeniu                                                                                                                                                                                   
Coordonator program formare: profesor-metodist Gabriela Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

25 

Costul 
Programului/ 

1850 
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al activităţii 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

   

   

   

   

ALTE PROGRAME PENTRU PERSONAL DIDACTIC, DICACTIC AUXILIAR/ ADULŢI DIN 
AFARA SISTEMULUI 

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului INIȚIERE ÎN CONTABILITATE-CONTABILITATE PRIMARĂ 

2. Public - 
ţintă vizat personal didactic, didactic auxiliar, adulți din afara sistemului de învățământ 

3. Justificare  
În cadrul unei instituții exista si alte activitati care se raporteaza la contabilitate. Nu doar 
contabilii au nevoie de cunostinte de contabilitate. 

4. Durata 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate   

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul I. Prezentarea rolului departamentului contabil 
intr-o unitate patrimoniala-2 ore 
Modulul II. Documentele contabile utilizate in 
contabilitatea bunurilor-7 ore 
Modulul III. Documentele contabile privind mijloacele 
banesti si decontarile-7 ore 
Modulul IV. Arhivarea si reconstituirea documentelor 
contabile-6 ore 
Evaluare-2 ore 

Calendarul programului Trimestrul   II  2014–   1 grupă / 25 persoane 

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

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu competenţe în domeniu  
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 1.250 lei 
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Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2.10 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

TEHNICI DE LUCRU PRIVIND LEGISLATIA MODIFICATA A EVIDENTEI 
ELECTRONICE A SALARIATILOR, A CODULUI MUNCII SI A LEGISLATIEI 
BUGETARE EXISTENTE 

2. Public- 
ţintă vizat  

Personal didactic auxiliar din scoli; personal contractualdin primarii si alte institutii 
bugetare; 

3. Justificare 
(necesitate, 
utilitate) 

Solicitarile cadrelor didactice - auxiliare din scoli privind aplicatiile conforme noii 
legislatii.  

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

24 de ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

1. Capacitatea de a aplica legislatia d in domeniu;                                                                                                 
2. Capacitatea  de a inregistra si  transmite  in revisal;                                                                                         
3. Calculul salariilor; transmiterea in D 112  

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1 Legislatia muncii  cu privire la evidenta 
electronica a salariatilor,  inregistrarea si transmiterea in 
Revisal a salariatilor;                                                                                                                                                       
Modulul 2 . Noutati legislative; 

Calendarul programului 
 
Trimestrul  I   2014  –  1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

Chestionar 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori  cu competenţe în domeniu 
Responsabil program: profesor – metodist Mioara Roşu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   1x25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 1x1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 2,08 
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pentru fiecare 
participant 

   

   

   

   

ALTE PROGRAME - INIŢIERE ÎN MASS-MEDIA 

   

   

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 

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 I 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice 
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice –  
„Şcoala de vară” 

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 

Formatori cu abilităţi în domeniu;                                                                                                                                                                      
Coordonator program: profesor metodist Gabriela Livia Curpănaru 
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pregătire) 

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 lei 

   

   

   

   

   

ALTE PROGRAME - PROGRAME DE FORMARE LA CEREREA CURSANŢILOR ÎN 
VEDEREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE - CONTRA COST 
EDUCAŢIE 
ARTISTICĂ   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului MODALITĂŢI DE EVALUARE ÎN EDUCAŢIA ESTETICĂ VIZUALĂ 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) 

Personalul didactic din învăţământul preşcolar şi primar, profesori din învăţământul 
gimnazial şi liceal 

3. Justificare  Necesitatea ameliorării tehnicilor de evaluare diferenţiată a elevilor 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 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 
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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 2013 – o grupă / 25 de cadre didactice                                                                                   
Trimestrul I 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice                                                                                          
Trimestrul II 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice                                                                                            
Trimestrul III 2014 - o grupă / 25 de cadre didactice,                                                                                           
Școala de vară  

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentarea unei activităţi de evaluare diferenţiată 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu                                                                                                                                                                    
Coordonator program formare: profesor metodist Lăcrămioara Tincă 

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 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

VALORIFICAREA FOLCLORULUI ÎN ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE CU 
PREŞCOLARII ŞI ŞCOLARII MICI 

2. Public - 
ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  
Necesitatea cunoaşterii costumului popular(componenta), a cântecelor , dansurilor , 
obiceiurilor şi tradiţiilor din zona Moldovei şi transmiterea corectă a valorilor autentice . 
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4. Durata 24 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 activităţile 
extracurriculare 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modul 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   I  2014– 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare Culegere de folclor 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formatori cu abilități în domeniu 
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 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

DANSUL POPULAR ȘI OBICEIURILE ROMÂNESTI 

2. Public– 
ţintă 

Cadre didactice din  invatamintul preuniversitar 

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

4. Durata 40 ore 

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, măsura, 
tempou, specifice dansului popular românesc 
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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. IV 2013 -1 grupa   25 cadre didactice;                                                                                                        
Trim.   I  2014-1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                         
Trimestrul al III-lea 2014- 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare 

Demonstraţie  a deprinderilor dobândite 

II. Resurse 
umane 

  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formator cu abilități în domeniu                                                                                                                                                                    
Coordonator program formare: profesor metodist Elena-Roxana IRINA 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

3 x 25 

Costul 
programului/ 
al activităţii 

3 x 1850 lei 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

1.85 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului VALORIFICAREA  SCENICĂ  A  FOLCLORULUI  TRADIŢIONAL  

2. Public - 
ţintă vizat cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  
Necesitatea formării şi stimulării în rândul cadrelor didactice a abilităţilor de transpunere 
scenica a repertoriului folcloric tradiţional în cadrul serbărilor şcolare.  

4. Durata 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  Competenţe vizate 

1. Capacitatea de a organiza, desfăşura şi programa 
serbări şcolare, valorificând elemente ale repertoriului 
folcloric tradiţional. 
2. Capacitatea de a investiga şi valorifica elemente din 
folclorul tradiţional. 
3. Capacitatea de a aplica strategii utlizate în arta 
dramatică pentru  dezvoltarea exprimării prin folclorul 
tradiţional. 
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Planificarea modulelor 
tematice 

l. Familiarizarea cu elemente din folclorul autentic 
ll. Valorificarea elementelor de folclor tradiţional în 
serbări şi activităţi extracurriculare 
lll. Utilizarea metodelor alternative în vederea stimulării 
interesului pentru păstrarea valorilor folclorului tradiţional 

Calendarul programului 
 Trimestrul   I  2014– 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                    
Trimestrul   II  2014– 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi 
de evaluare   

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formator cu abilități în domeniu                                                                                                                                                                    
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 

   

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

CUSATURI ARTIZANALE SI APLICAREA PUNCTULUI OBLIC IN COASEREA DE 
GOBLENURI 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  
  Necesitatea dezvoltării abilităţilor practice în utilizarea punctelor de cusături  în funcţie 
de tradiţia zonei  la cadrele didactice;proiectarea şi evaluarea unor produse simple; 
realizarea  de produse artizanale şi coaserea de goblenuri 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 
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5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

I. Competenţe cognitive-informaţionale:cunostinte 
teoretice despre punctele de cusatura utilizate în 
cusăturile artizanale tradiţionale şi de goblenuri; 
II. Competenţe tehnice despre prelucrarea N.T.S.M.;   
III. Competenţe practice despre modul de aplicare a 
punctelor de cusătura pe etamină şi pânză de goblen; 
IV. Competenţe psiho-motorii: 
- capacitatea de a valorifica metode şi tehnici prin care 
să efectueze corect fiecare punct de cusătură, păstrând 
o poziţie corespunzătoare şi corectă la masa de lucru; 
- capacitatea de a îşî coordona mişcările în timpul 
execuţiei pentru a evita bolile profesionale. 
V.Competenţe de management  
– capacitatea de a manifesta deschidere faţă de 
aptitudinele unor elevi spre acest mesteşug care 
constituie o artă pe care nu o dorim să o dăm uitării şi să 
o transmitem elevelor din actuala generaţie;  
-formarea deprinderilor aplicării punctelor de cusătură la 
elevele de gimnaziu şi nu numai . 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Punctele  de cusaturi artizanale - 4ore 
Modulul 2: Prelucrarea normelor de tehnica securităţii  
muncii - 2 ore 
Modulul 3: Aplicarea punctelor de cusătură -16 ore 
Evaluare  - 2 ore   

Calendarul programului 
Trim. I   2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice; 
Trim. II 2014 -1 grupă / 25 cadre didactice; 
Trim III 2014- 1 grupă / 25 cadre didactice  

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor 

A.Portofoliu (20%). Prezentarea unui portofoliu                                                                                                                                                                       
B. Probă practică (80%).  

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formator cu abilități în domeniu  
Coordonator program formare: profesor –  metodist Elena–Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

3X25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

3X1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului APLICAREA TEHNICILOR DE LUCRU ,,ORIGAMI” SI ,,QUILLING” 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare  

Necesitatea dezvoltării abilităţilor practice în aplicarea celor doua tehnici de lucru  
 Proiectarea şi evaluarea unor produse simple;realizarea de produse utilizand cele 
doua tehnici de lucru: Origami (indoituri din hartie) si Quilling (jucarii, felicitari, tablouri 
etc.) 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate 

I. Competenţe cognitive-informaţionale:cunostinte 
teoretice despre modul de aplicare a celor doua tehnici 
de lucru. 
 II. Competenţe tehnice -prelucrarea N.T.S.M.in folosirea 
ustensilelor in cadrul celor doua tehnici de lucru ( de ex. 
Foarfece, cater, compass sau alte oviecte taioase si 
ascutite);   
III. Competenţe practice despre modul de aplicare a 
tehnicii Origami (indoituri din hartie) si Quilling (jucarii, 
felicitari, tablouri etc.) 
IV. Competenţe psiho-motorii: 
- capacitatea de a valorifica metode şi tehnici prin care 
să efectueze corect fiecareoperatie din cadrul etapelor 
ce se deruleaza in vederea obtinerii unui produs  fie 
jucarie sau obiect decorative), păstrând o poziţie 
corespunzătoare şi corectă la masa de lucru; 
- capacitatea de a îşî coordona mişcările în timpul 
execuţiei pentru a evita accidentele profesionale. 
V. Competenţe de management  
– capacitatea de a manifesta deschidere faţă de 
utilizarea acestor tehnici de actualitate deoarece se 
finalizeaza cu obtinerea de diverse obiecte decorative ( 
felicitari, tablouri), machete , jucarii etc. 
 -formarea deprinderilor in vederea aplicării celor doua 
tehnici c la elevii de gimnaziu şi nu numai  

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Notiuni teoretice  privind aplicarea celor doua 
tehniCI- 4ore 
Modulul 2: Prelucrarea normelor de tehnica securităţii  
muncii - 2 ore 
 Modulul 3: Aplicarea tehnicilor Origami (indoituri din 
hartie) si Quilling (jucarii, felicitari, tablouri etc.)-16 ore 
EVALUARE  - 2 ore   

Calendarul programului 
Trim. I   2014 - 1 grupă / 25 cadre didactice; 
Trim. II 2014 -1 grupă / 25 cadre didactice; 
Trim III 2014- 1 grupă / 25 cadre didactice  

6. Modalităţi 
de evaluare a 

A.Prezentarea unui portofoliu  (20%).                                                                                                                                                                                      
B. Probă practică (80%).  
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cursanilor 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formator cu abilități în domeniu  
Coordonator program formare: profesor –  metodist Elena–Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

3X25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 

3X1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 

2.10 lei 

   

   

   

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului EDUCAŢIE ALTERNATIVĂ PRIN TEHNICI TEATRALE 

2. Public- 
ţintă vizat 
(necesitate, 
utilitate) Personalul  didactic din învăţământul preuniversitar  

3. Justificare  
Necesitatea de a realiza activităţi extraşcolare motivante atât pentu cadrele  didactice 
cât şi pentru elevi  

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  Competenţe vizate 

1.capacitatea de a folosi abilităţile dramaturgice 
(instrumentarul şi bibliografia necesare declanşării 
impulsului creator în relaţia cu copilul)                                                                                                                                
2.capacitatea de a utiliza abilităţile regizorale 
(instrumentarul şi bibliografia necesare în lucrul la 
scenă);                    3.capacitatea de a transfera 
abilităţile interpretative (instrumentarul şi bibliografia 
necesare în arta actorului) 
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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 I  2014 - o grupă / 25 de cadre didactice                                                                                               
Trimestrul III 2014 – o grupă / 25 de cadre didactice - 
"Școala de vară" 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Prezentarea dramatizării şi a punerii în scenă a unui text literar 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Formator cu abilități în domeniu 
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 

   

   

   

   

   

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 învățământul primar organizează frecvent activități 
extracurriculare ce au la bază  teme  artistice - muzicale.  Cele mai cunoscute forme 
sunt grupul vocal  sau ansamblul coral. Fiind activități practice, învățătorii trebuie să  
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cunoască  metodele și tehnicile vocale specifice, să aleagă un repertoriu în funcţie de 
posibilităţile vocale ale elevilor şi de festivitățile  la care trebuie să participe corul. 

4. Durata ( nr. 
total de ore 
de formare) 24 

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 și sentimente 
în legătură cu activitățile didactice adiacente temei 
prezentate. 
3. Capacitatea de a opera cu tehnici și metode vocale 
specifice  acestei activități. 
4. Capacitatea de a oferi  modele de analiză muzicală, 
de repertorii  adecvate vârstei, tipului de voce și tipului 
de activitate, tehnici de dirijare.  

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1.Modalități 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 școlară mică  - 8 ore 
Modulul  4. Alegerea repertoriului adecvat vârstei  
școlare mici - 4 ore 
Evaluare -2 ore 

Calendarul programului 

Trimestrul IV 2013 – o grupă/ 25 persoane                                                                                                               
Trimestrul III 2014 – o grupă / 25 de cadre didactice - 
"Școala de vară" 

6. Modalităţi 
de evaluare a 
cursanilor Portofoliu/activități practice 

II. Resurse umane  

Formatori 
implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

formator cu abilități in domeniu 
coordonator curs, prof. metodist Carmen Corlățeanu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   2 X 25 

Costul 
Programului/ 
al activităţii 2X1250 

Costul 
estimat al 
unei ore de 
formare 
pentru fiecare 
participant 2,1 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

ICOANA PE LEMN SI STICLA; CURS PRACTIC 

2. Public- 
ţintă vizat 

Personalul didactic din învăţământul preşcolar şi primar, profesori de educaţie plastică 
din învăţământul gimnazial 

3. Justificare  Necesitatea formarii si dezvoltarii personale ,a utilizării metodologiilor alternative de 
învăţare a artelor plastice si a dezvoltării creativităţii  

4. Durata 24 ore 

5. 
Curriculum-ul 
programului  

Competenţe vizate capacitatea de a identifica valorile artei si traditiilor 
nationale; capacitatea de a utiliza principiile artei 
monumentale şi regulile după care aceasta funcţionează; 
capacitatea de a folosi materiale, tehnici şi tehnologii 
specifice picturii; capacitatea de a folosi metodologii 
alternative de învăţare a artelor plastice 

Planificarea modulelor 
tematice 

Modulul 1: Principiile artei monumentale şi regulile după 
care aceasta   funcţionează – 2 ore 
Modulul 2:Indrumari asupra picturii. Materiale, tehnici şi 
tehnologii, prezentare generală. – 2 ore 
Modulul 3:Iconografia. Manuale iconografice ale vechilor 
zugravi.-4 ore 
Modulul 4: Pictura in tempera de ou pe lemn.-6 ore 
Modulul 5: Pictura in ulei pe sticla.-6 ore 
Evaluare - 4 ore 

Calendarul programului Trimestrul  I  2014 – 1 grupă / 25 cadre didactice                                                                                                      
Trimestrul III 2014 – o grupă / 25 de cadre didactice - 
"Școala de vară" 

6. Modalităţi 
de evaluare 

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

II. Resurse 
umane  

Formatori cu abilități în domeniu; coordonator program: prof. metodist Carmen 
Corlăţeanu 

III.Criterii economice 

Număr de 
cursanţi 
planificaţi   

2 x 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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ALTE PROGRAME - ŞCOALA DE VARĂ 
 
 
 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 
programului 

ŞCOALA DE VARĂ - "Educaţia permanentă în societatea cunoaşterii", 
Ediţia a-II-a 

2. Public- ţintă vizat  Personal de conducere, îndrumare şi control                                                               
Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic                                                                  
Alte persoane interesate de  tematicile abordate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Justificare 
(necesitate, utilitate) 

Educaţia continuă/permanentă este un concept integrator care înglobează 
toate dimensiunile actului educaţional atât sub aspect temporal (educaţie pe 
toată durata vieţii – lifelong education), cât şi sub aspect spaţial articulând 
toate influenţele şi acţiunile exercitate asupra educabililor într-o structură 
formală (şcoală, universitate), non-formală şi informală  (life-wide education). 
Prin derularea celei  de a doua ediţiI  a  Şcolii de vară, Casa Corpului 
Didactic Neamţ îşi propune să răspundă cerinţelor educaţiei permanente:  “A 
învăţa să înveţi şi a dori să te perfecţionezi continuu”,  prin care omul 
contemporan învaţă sa fie el însuşi, receptiv la schimbări, capabil sa le 
anticipeze şi să se adapteze la ele, oferindu-se ca participant la progresul 
social prin autonomia sa intelectuală şi moral - civică. 

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

23.06. - 31.08.2014 

5. Locul desfăşurării  CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ                                                                                                                                                                                                                                                                                   
FILIALA BICAZ  A C.C.D. NEAMŢ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
FILIALA BORCA A C.C.D.NEAMŢ                                                                                                                                                                                                                                                                                
FILIALELE ROMAN A C.C.D. NEAMŢ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
FILIALA TÂRGU NEAMT A C.C.D. NEAMŢ                                                                                                                                                                                                                                                                         
INSTITUŢIILE PARTENERE                                                                        

II. Resurse umane  

Formatori implicati 
(nivelul de 
pregatire) 

Profesori - metodişti ai Casei Corpului Didactic Neamţ                                                          
Formatori abilitaţi în domeniu                                                                                                            
Coordonator proiect: prof. Lacrămioara Secară - Director C.C.D. Neamţ       
Responsabil activităţi: profesor-metodist Gabriela Livia Curpănaru                                                                                                                                                             
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DOMENIUL:  MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL 

 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului  FORMAREA METODIŞTILOR I.S.J. NEAMŢ 

2. Public- ţintă 

vizat 

  
Personal didactic, din învăţământul preuniversitar, implicat în activitatea de 

perfecționare 

3. Justificare  

 Necesitatea înnoirii și completării corpului de metodiști ai I.S.J. Neamț, conform 

adresei DGMRURȘN nr. 58838/13.09.2013 

4. Durata  30 ore 

5. Curriculum-

ul programului  

Competente 

vizate 

1.Capacitatea de a eficientiza activitatea didactică  
2.Capacitatea de a cunoaște și folosi adecvat instrumentele 
specifice inspecției școlare 
3.Capacitatea de a consilia din punct de vedere metodic și de a 

evalua cadrele didactice înscrise la obţinerea definitivării în 

învăţământ şi a gradelor didactice 

4.Capacitatea de a aprecia corect nivelul performanțelor realizate 

de elevi în învățare raportat la standardele educaționale naționale 

(curriculare și de evaluare) 
5.Capacitatea de a optimiza competențele personalului de 
îndrumare și control 
6. Capacitatea de a evalua activitatea personalului didactic 
(proiectare, predare-învățare, evaluare, reglare/remediere, 
diferențiere a demersului educațional) 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Asigurarea cadrului legal de desfășurare a inspecțiilor 

școlare pentru obținerea definitivării în învățământ și a gradelor 

didactice, cât și a inspecțiilor de specialitate/frontale/tematice  

— 5 ore 

Modulul 2: Managementul activității didactice – 7 ore 

Modulul 3: Rolul inspecției școlare în evoluția în carieră – 8 ore 

Modulul 4: Activități practice  - 7 ore 

Evaluare — 3 ore 

Calendarul 

programului 

 Trimestrul  IV    2013 – 1  grupă / 25 cadre didactice  

Trimestrul   I  2014 – 1 grupă / 25 cadre didactice 

6. Modalităţi de 

evaluare Prezentarea unei secvenţe din portofoliu (produs) 

II. Resurse 

umane  

Formatori abilitați în domeniu 

Coordonatorul programului: profesor-metodist Lăcrămioara Tincă 

III.Criterii economice 

Număr de 

cursanţi 

planificaţi    2 x 25 

Costul 

Programului/ al 

activitatii  1 950 lei 
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Costul estimat al 

unei ore de 

formare pentru 

fiecare 

participant  2.10  lei 
 

 

 

 

 

 


