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I.PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE M.E.N.
1. Managementul performanţei în instituții
Public – țintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar
Durata: 120 de ore, 30 de credite profesionale transferabile
Planificarea modulelor tematice:
Modulul 1. Managementul performanţei în instituții- concept
Modulul 2. Managementul performanţei în instituții- instrument de învăţare organizaţională
Modulul 3. Managementul performanţei în instituții- proces
Modulul 4. Instrumente şi sisteme de evaluare a performanţei
Modulul 5. Indicatori de performanţă în instituții
Modulul 6. Evaluarea performanţei în instituții
Modulul 7. Factori de influenţare a performanţei în instituții
Modulul 8. Etica în managementul performanţei în instituții
Coordonatorul programului de formare continuă: profesor-metodist Elena-Roxana Irina

2. Şcoala Incluzivă – Școală Atractivă
Public – țintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Durata: 60 ore, 15 credite profesionale transferabile
Planificarea modulelor tematice:
M1: Educaţia (şcoala) incluzivă
M2: Metode active de predare specifice educaţiei incluzive
M3: Învăţarea diferenţiată în mediile incluzive
M4: Educaţia adulţilor din mediile dezavantajate
M5: Şcoala incluzivă şi comunitatea
M6: Curriculum la decizia şcolii în educaţia incluzivă
Coordonatorul programului de formare continuă: director Moise Florentina

3. Metode interactive de predare – învățare – evaluare
Public – țintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Durata: 90 ore, 22 credite profesionale transferabile
Planificarea modulelor tematice:
M1: Strategii didactice interactive
M2: Predarea – Învațarea – Evaluarea Interactivă
Coordonatorul programului de formare continuă: director Moise Florentina
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II. PROGRAME ACREDITATE / AVIZATE/ AUTORIZATE ALE ALTOR INSTITUŢII,
DERULATE PRIN C.C.D NEAMŢ
1. Istoria recentă a României
Furnizor: CCD Bacău
Durata: 90 de ore, 25 de credite profesionale transferabile
Module:
1. Spre regimul monolit (1944 – 1947)
2. România – Republică Populară (1948 – 1965 România socialistă (1965 – 1989)
3. România 1989 – 2007: noi orizonturi
4. Formarea și dezvoltarea competențelor necesare utilizării resurselor multimedia
5. Evaluare finală
Coordonator program de formare, profesor-metodist Elena- Roxana Irina

2. Dezvoltarea competențelor în vederea realizării unui mentorat de calitate în
învățământul preuniversitar

Furnizor: PROEURO-CONS
Durata: 60 de ore, 15 credite
Module:
1.Comunicarea mentor-debutant
2.Managementul carierei didactice si al dezvoltarii personale
3.Profesorul mentor
4.Utilizarea noilor tehnologii în mentorat
Coordonator program de formare, profesor-metodist Elena- Roxana Irina

3. Inovații curriculare în învățământul primar
Furnizor: Asociația Start pentru
formare
Durata: 91 ore, 22 de credite profesionale transferabile
Module:
M 1: Optimizarea curriculumului în era informaţională
M 2: Proiectarea instruirii centrată pe competenţe
M 3 : Metode de evaluare specifice învăţământului primar; tipuri de itemi
M 4: Competitivitate şi calitate în educaţie prin dezvoltarea relaţiilor parteneriale
Coordonator program de formare, profesor-metodist Elena- Roxana Irina

7

4. TIC în procesul educațional
Furnizor: Asociatia CNDRU Eurostudy
Public țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar.
Durata: 60 de ore, 15 credite
Module:
M1:TIC în procesul de predare-învățare
M2: TIC în studiu
M3: TIC în prcesul de evaluare
M4: Comunicarea cu ajutorul TIC
M5: Utilizarea calculatoarelor
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1. PROGRAME PRIORITARE M.E.N.

I. Criterii curriculare
ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR
DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU
CLASA PREGĂTITOARE
cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din
2. Public - ţintă vizat
judeţul Neamţ, care predau la clasa pregătitoare în anul școlar
2018-2019
abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în
3. Justificare
anul şcolar 2018-2019, în vederea implementării Noului
Curriculum la clasa pregătitoare.
4. Durata
16 ore
5.Locul de desfășurare locații acreditate
MEN
a programului
competenţe de planificare şi proiectare a
6. Curriculum-ul
Competente vizate
demersului didactic;
programului
competenţe de management al procesului
de predare-învăţare specific clasei
pregătitoare;
competenţe de comunicare şi relaţionare cu
elevii;
competenţe de evaluare.
Modulul 1:Proiectare-2 ore
Planificarea
modulelor tematice Modulul 2:Strategii (desfăşurare de
proces)-12 ore
Modulul 3:Evaluare-2 ore
Trimestrul IV 2018- 3 grupe /3x 25 cadre
Calendarul
didactice
programului
proiecte, portofolii
7. Modalităţi de
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu
II. Resurse umane
competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: la decizia
directorului
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
1. Denumirea
programului
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public - ţintă vizat

METODIST AL I.S.J. NEAMȚ
Personal didactic din învățământul preuniversitar, implicat în activitatea de
perfecționare

3. Justificare
(necesitate, utilitate)

Înnoirea și completarea corpului de metodiști ai I.S.J. Neamț.

4. Durata
5.Locul de
desfășurare

6. Curriculum-ul
programului
7. Modalităţi de
evaluare

16 ore
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
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 examenele de
obținere a definitivării în învățământ și a gradelor
didactice;
4. Capacitatea de a aprecia corect nivelul performanțelor
realizate de elevi în procesul instructiv-educativ 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)
Competenţe vizate
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 – 2 ore
Modulul 2: Managementul activității didactice – 5 ore
Modulul 3: Rolul inspecției școlare în evoluția în carieră –
Planificarea modulelor 2 ore Modulul 4: Activități practice – 4 ore
Evaluare - 3 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
programului
Prezentarea, în plen, a unei secvențe din portofoliu
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): Formatori cu abilități în domeniu

Coordonatorul programului de formare: la decizia directorului
II. Resurse umane
III.Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului/ al activităţii
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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1x25
0
0

I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
DEFINITIVAT 2018-2019
Cadre didactice din învățământul preuniversitar înscrise la examenul de
2. Public - ţintă
definitivat
vizat
Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar înscrise la examenul de definitivare în învățământ în anul
şcolar curent
3. Justificare
4. Durata
5.Locul de
desfășurare a
programului

6. Curriculum-ul
programului
7. Modalităţi de
evaluare

16 ore
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
1. Formarea abilităților pentru îmbinarea aspectelor
teoretice şi metodologice ale disciplinelor planului
cadru cu cele practic-aplicative, în cadrul lecțiilor
2. Formarea competențelor de organizare instituțională
si de management al resurselor umane
3. Formarea competențelor psihopedagogice și
didactico-metodologice
4. Aprofundarea conținuturilor ştiințifice şi a direcțiilor
Competente
de evoluție a cunoaşterii în domeniul de specializare
vizate
M1. Aspecte teoretice şi metodologice aplicabile în
cadrul lecțiilor- 8 ore
M2. Competențe psihopedagogice necesare
planificării, desfăşurării şi evaluării activității
Planificarea
didactice- 6 ore
modulelor
Evaluare -2 ore
tematice
Trimestrul II 2019 - 2 grupe /2x 25 cadre didactice
Calendarul
programului
portofoliu
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în
domeniu

II. Resurse umane Coordonatorul programului de formare: la decizia directorului
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
STAGIU DE FORMARE PENTRU PROFESORII CU STATUT DE
1Denumirea
SUPLINITOR
programului
2. Public - ţintă Personal didactic suplinitor din învăţământul preuniversitar
vizat
Pregatirea profesorilor debutanţi prin metode inovative este imperios necesară
pentru a se adapta la noile schimbări şi pentru a se integra profesional
3. Justificare
4. Durata
16 ore
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
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
Competente
teoretic, practic, acţional şi psihosocial
vizate
Modulul 1: Dezvoltarea abilităţilor în proiectarea activităţii
Planificarea
didactice şi în evaluarea proiectării didactice - 3 ore
modulelor
Modulul 2: Construirea învăţării astfel încât să se asigure
tematice
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 - 4 ore
Modulul 4: Evaluarea managementului clasei şi a strategiilor
didactice utilizate în activităţile didactice - 2 ore
Modulul 5: Dezvoltarea abilităţilor în aprecierea modului în
care profesorul evaluează progresul elevilor şi standardele
atinse de aceştia - 2 ore
Modulul 6: Realizarea analizei activităţii didactice observate
şi oferirea de feed-back profesorului - 1 oră;
Evaluare: 1 oră
Trimestrul I 2018/ 1 grupa x 25 cadre didactice
6. Curriculum- Calendarul
ul programului programului
7. Modalităţi de
Portofoliul personal al cadrului didactic suplinitor
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilităţi în
domeniu
II. Resurse
umane
Responsabil program: la decizia directorului
III.Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului/ al activităţii
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare
participant
12

1x25
0
0

I. Criterii curriculare
PROGRAM PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE FAC PARTE
1. Denumirea
DIN COMISII DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROBELOR
programului
ÎN PROFILUL POSTURILOR.
2. Public - ţintă
Personal didactic, din învăţământul preuniversitar, participant în comisii.
vizat
3. Justificare
4. Durata
5.Locul de
desfășurare a
programului

6. Curriculum-ul
programului
7. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse
umane

Necesitatea formării membrilor comisiilor judeţene de organizare şi
desfăşurare a probelor practice/orale în profilul postului
16 ore
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
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
Competenţe
definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice
vizate
Modulul 1: Asigurarea cadrului legal de desfășurare a
Planificarea
inspecțiilor școlare pentru obținerea definitivării în
modulelor
învățământ și a gradelor didactice, cât și a inspecțiilor de
tematice
specialitate/frontale/tematice — 5 ore
Modulul 2: Managementul activității didactice – 4 ore
Modulul 3: Metodologia cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Aplicaţie. – 5 ore
Evaluare — 2 ore
Trimestrul I 2019 - 4 grupe x 25 cadre didactice;
Calendarul
programului
Prezentarea unei secvenţe din portofoliu (produs)
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilităţi în
domeniu
Responsabil program: la decizia directorului

III.Criterii economice
4 x 25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare

1. Denumirea programului
2. Public - ţintă vizat

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EVALUARE A
LUCRĂRILOR SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL
DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Personal de conducere, îndrumare şi control
Personal didactic din învățământul preuniversitar
Evaluarea activităţii de învăţare - formativă şi sumativă, cu accent pe
evaluarea la examenul national de definitivare în învățământul
preuniversitar

3. Justificare
4. Durata
5.Locul de desfășurare a
programului

6. Curriculum-ul programului
7. Modalităţi de evaluare

II. Resurse umane
III.Criterii economice

16 ore
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
1. Capacitatea de a aplica sistemul conceptual specific
teoriei şi practicii evaluative;
2.Capacitatea de a cunoaște cadrul legislativ;
3.Capacitatea de a elabora instrumente, probe de
evaluare;
4. Capacitatea de a evalua în cadrul examenului national
Competente
de definitivare în învățământul preuniversitar;
vizate
Modulul 1:Evaluarea în învăţământul preuniversitar –
cadrul actual de reglementare pentru examenul national
de definitivat – 2 ore
Modulul 2: Elaborarea instrumentelor / probelor de
evaluare pentru examenul national de definitivat – 4 ore
Modulul 3: Procesul de evaluare la examenul national
de definitivat – 6 ore
Modulul 4: Rolul de evaluator la examenul national de
Planificarea
definitivat – 2 ore
modulelor
Evaluare — 2 ore
tematice
Trimestrul II 2018 - 2 grupe /2x 25 cadre didactice
Calendarul
programului
portofoliu
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: la decizia directorului
2x25

Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului/ al activităţii
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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0
0

I. Criterii curriculare

1. Denumirea programului
2. Public - ţintă vizat

DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DE EVALUARE
NECESARE PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE DE
EVALUARE
Personal de conducere, îndrumare şi control
Personal didactic din învățământul preuniversitar
Dezvoltarea competențelor necesare cadrelor didactice în realizarea
unor activități evaluative, cu accent pe evaluarea la examenele
naționale

3. Justificare
4. Durata
5.Locul de desfășurare a
programului

16 ore
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
1. Capacitatea de a aplica sistemul conceptual
specific teoriei și practicii evaluative;
2. Capacitatea de a elabora instrumente, probe de
evaluare;

Competente
vizate

Planificarea
modulelor
tematice
5. Curriculum-ul
programului
6. Modalităţi de evaluare

II. Resurse umane
III.Criterii economice

3. Capacitatea de a respecta principiile evaluării;
4. Capacitatea de a evalua;
5. Capacitatea de a comunica.
Modulul 1:Evaluarea activității de învățare - cadrul
actual de reglementare — 2 ore
Modulul 2: Elaborarea instrumentelor / probelor de
evaluare — 2 ore
Modulul 3: Strategii de evaluare – 4 ore
Modulul 4: Procesul de evaluare la examenele
naționale — 4 ore
Modulul 5: Rolul de evaluator — 2 ore
Evaluare — 2 ore

Trimestrul II 2018 - 2 grupe /2x 25 cadre didactice
Calendarul
programului
portofoliu
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: la decizia directorului
2x25

Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului/ al activităţii
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
15

0
0

I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public- ţintă
vizat

Limba rromani în context intercultural

3. Justificare

Personal din învățământul preuniversitar
Necesitatea cunoașterii de către personalul din învățământul preuniversitar a
vocabularului minim necesar desfășurării optime a activităților școlii, pentru o bună
comunicare la clasă cu copiii/elevii rromi și crearea unui climat prietenos pentru părinții
acestora

5.Locul de
desfășurare a
programului

Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ

4. Durata

16 ore

1. Capacitatea de receptare de mesaje orale în diferite contexte de
comunicare;
2. Capacitatea de producere de mesaje orale în diverse situații de
comunicare;
Competente vizate 3. Capacitatea de receptare/producere de mesaje scrise.
Modulul 1. Introducere în studiul limbii rromani - 4 ore;
Modulul 2. Aspecte practice legate de citire, scriere și conversație 8 ore;
Modulul 3. Evaluarea nivelului limbii rromani (Începător, Mediu,
Avansați) - 3 ore;
Planificarea
5. Curriculum- modulelor tematice Evaluare - 1 oră
Trimestrul II 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
ul
Calendarul
programului
programului
6. Modalităţi
Chestionarul
de evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în domeniu
II. Resurse
Responsabil de program: la decizia directorului
umane
III.Criterii economice
1 x 25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul Programului/ al activitatii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public- ţintă
vizat

Rromanipen-ul – Legea pe care se bazează cultura și tradițiile rromilor

3. Justificare
4. Durata

Personal din învățământul preuniversitar
RROMANIPEN-ul este legea pe care se bazează cultura și tradițiile rromilor. Această lege
nescrisă care definește identitatea rromă, se bazează pe concepte care se întrepătrund și
trebuie cunoscute și de populația majoritară în scopul prevenirii practicilor discriminatorii.
16 ore

5.Locul de
desfășurare a
programului

Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ

1. Capacitatea de conștientiza importanța eliminării prejudecăților
și a tratamentelor discriminatorii ce se aplică elevilor rromi;
2. Capacitatea de construi un model de relaționare mai eficient cu
elevii de etnie rromă, cu părinții acestora și cu comunitatea din care
fac parte;
3. Capacitatea de aplica metode și strategii didactice pentru
Competente vizate reducerea absenteismului și abandonului școlar.
Modulul 1. Rromanipenul educațional - 4 ore;
Modulul 2. Alteritate și interculturalitate 10 ore;
Planificarea
6. Curriculum- modulelor tematice Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
ul
Calendarul
programului
programului
7. Modalităţi
Chestionarul
de evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în domeniu
II. Resurse
Responsabil de program: la decizia directorului
umane
III.Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
Costul Programului/ al activitatii

1 x 25
0

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant

0
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Istoria și tradițiile rromilor
programului
2. Public - ţintă
vizat
Personal din învățământul preuniversitar
Necesitatea înţelegerii trecutului şi tradițiilor comunităţii etnice rromani .Acestea
3. Justificare
promovează valori morale şi civice prin intermediul cărora se construieşte
identitatea şi se promovează dialogul intercultural.
4. Durata
16 ore
5.Locul de
desfășurare a
programului

Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ

6. Curriculum-ul
programului

Competente
vizate
Planificarea
modulelor
tematice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse
umane

-competenţe de explorarea a unei varietăţi de surse istorice
pentru a explica fapte şi evenimente relevante pentru istoria
rromilor;
-competenţe de valorizare a elementelor definitorii ale
contextului cultural local care contribuie la patrimoniul
naţional;
-competenţe de elaborare şi desfăşurare a unor proiecte
despre trecutul şi prezentul comunităţii.
Modulul 1:Istoria rromilor-6 ore
Modulul 2:Tradițiile rromilor-8 ore
Modulul 3:Evaluare-2 ore
Trimestrul II 2019- 1 grupă / 25 cadre didactice

Portofoliu

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: la decizia directorului
III.Criterii economice
25
Număr de
cursanţi
planificaţi
0
Costul
programului/ al
activităţii
Costul estimat al 0
unei ore de
formare pentru
fiecare
participant
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2. DIDACTICA SPECIALITĂȚII

I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Literatura și cinematografia ca factori de stimulare a motivației
programului
pentru învățare
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea încurajării utilizării strategiilor de instruire diferențiată
3. Justificare
pentru a realiza un climat ,,prietenos'' în școală, în scopul combaterii
(necesitate,
absenteismului și abandonului școlar
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a dezvolta tehnici de stimulare a
6. Curriculumgândirii critice pentru rezolvarea de probleme;
ul programului
2. Capacitatea de a utiliza în procesul de predareînvățare-evaluare a conceptelor comune mai multor
discipline pentru însușirea noțiunilor/termenilor de către
elevi;
3. Capacitatea de a dirija acțiunile și comportamentele
Competente elevilor în direcția dezvoltării autonomiei și competenței
personale
vizate
Modulul 1: Teorii privind motivația copiilor/elevilor
pentru învățare – 4 ore
Modulul 2: Literatura și cinematografia - instrumente de
motivație acasă și la școală – 12 ore
Planificarea Modulul 3: Bune practici privind strategiile didactice
pentru stimularea și creșterea motivației pentru învățare
modulelor
– 6 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Chestionarul
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist TINCĂ
Lăcrămioara
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Lectura ca exercițiu practic pentru educația caracterului
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea creșterii numărului de activități interdisciplinare, în scopul
3. Justificare
integrării grupurilor vulnerabile în mediul școlar
(necesitate,
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a aplica instrumentele de evaluare
6. Curriculumspecifice gândirii creative;
ul programului
2. Capacitatea de a proiecta și desfășura activități
interdisciplinare;
3. Capacitatea de a înțelege, analiza, explica și
Competente
optimiza calitatea vieții elevilor
vizate
Modulul 1: Activități de animație de lectură – 8 ore
Planificarea
Modulul 2: Educația caracterului– 14 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Chestionarul
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist TINCĂ
Lăcrămioara
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Noutățile și provocările noului curriculum pentru gimnaziu la
programului
disciplina geografie
Profesori de geografie, geografie-istorie, geografie-lb. Engleză/ franceză
2. Public - ţintă
din învățământul preuniversitar
vizat
Programul vine în întâmpinarea profesorilor care predau geografia la
3. Justificare
clasele gimnaziale în contextul noilor planuri cadru implementate recent.
(necesitate,
Atât profesorii tineri, abia intrați în sistem dar și cei cu vechime la
utilitate)
catedră vor găsi util și necesar acest program datorită noilor tehnici
didactice, activizante, centrate pe elev ce vor fi aplicate la orele de
geografie.
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor
6. Curriculumprograme de geografie pentru învățământul gimnazial
ul programului
2. Utilizarea metodelor moderne de predare-învățareevaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale
elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a
alfabetizării științifice și diminuării riscului de
analfabetism funcțional .
3. Dezvoltarea competențelor transversale ale
Competente profesorilor cu scopul conceperii unor materiale
didactice utile și eficiente.
vizate
Modulul 1 – Noutățile noului curriculum la disciplina
geografie - 6 ore;
Modulul 2: Predarea – învățarea: binom fundamental al
activității didactice – 8 ore;
Planificarea Modulul 3: Evaluarea - parte componentă a activităţii
didactice, în contextul aplicării noului curriculum –8 ore;
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I 2018 – două grupe /25 cadre didactice;
Calendarul
programului
7. Modalităţi de Evaluarea se va realiza printr-un portofoliu final, întocmit pe grupe sau
evaluare
individual, pe baza aplicațiilor și temelor de pe parcursul cursului.
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Dobrin
Valentina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare
participant
II. Resurse
umane
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
METODE INTERACTIVE DE EDUCAȚIE FORMALĂ PENTRU PROFESORII
programului
DE DISCIPLINE UMANISTE - proiect Erasmus Plus EDU EXPLORER
2. Public - ţintă
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care predau discipline umaniste
vizat
Necesitatea deprinderii de către cadrele didactice a unor competențe de utilizare a
3. Justificare
metodelor interactive de educație formală, 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.
40 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.Capacitatea de a crește nivelului motivației elevilor în diferite medii
6. Curriculum-ul
de învățare prin: utilizarea unor metode interactive de educație formală;
programului
2. Crearea unui climat pozitiv pentru învățare;
3. Clarificarea obiectivelor învățării; organizarea resurselor de învățare;
4. Realizarea unui echilibru între componenta intelectuală și emoțională
a învățării; 5. Împărtășirea sentimentelor și a gândurilor cu educabilii,
Competente
dar nu prin dominare.
vizate
1. Metodele interactive de educație formală - prezentare generală (5 ore
online)
2. 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 (2 ore face to face)
3. Termenii-cheie inițiali. Știu/Vreau să știu/Am învățat. Brainstorming
(2 ore face to face)
4. Treasure Hunt (2 ore face to face)
5. Learning cafe (2 (2 ore face to face)
6. Simularea globală (2 ore face to face)
7. Textul amestecat (2 ore face to face)
8. Mozaicul (2 ore face to face)
9. Metoda audio-vizuală (5 ore online)
10. Cum să faci o prezentare orală (2 ore face to face)
11. Exerciții de team building/de creștere a coeziunii grupurilor (2 ore
face to face)
12. Prezzi (5 ore online)
Planificarea
13. Profilul elevului creativ și activ (2 ore face to face)
modulelor
14. Evaluare (5 ore face to face)
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
programului Trimestrul II 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Realizarea unui proiect didactic .Realizarea unei prezentări PREZZI a proiectului
7. Modalităţi de
didactic
evaluare
II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă Lăcrămioara
III.Criterii economice
2 x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice în vederea unor
programului
activităţi evaluative
Personal didactic din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Dezvoltarea competenţelor necesare cadrelor didactice în realizarea unor activităţi
3. Justificare
(necesitate,utilitate) evaluative, cu accent pe evaluarea la examenele naţionale
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor
6. Curriculum-ul
normative pe baza analizei curriculumului naţional şi
programului
metodologiilor specifice;
2. Proiectarea unui instrument de evaluare scrisă/practică/orală;
3. Raportarea adecvată a rezultatelor evaluării;
4. Conştientizarea efectelor deciziilor de evaluare cu asumarea
responsabilităţilor privind necesitatea transparenţei şi a
Competente vizate documentării acestor decizii.
Modulul 1: Relaţia dintre curriculum şi evaluare – Concepte
fundamentale ale evaluării educaţionale, standarde şi criterii de
acordare a notelor – 4 ore
Modulul 2: Metode de evaluare. Relaţia dintre metodă şi
instrumentul de evaluare. Tipuri de teste – 4 ore
Modulul 3: Proiectarea testului docimologic. Definirea itemilor.
Tipuri de itemi. Avantaje şi dezavantaje ale utilizării diferitelor
tipuri de itemi – 4 ore
Modulul 4: Matricea de specificaţie şi rolul acesteia în proiectarea
instrumentelor de evaluare. Calităţile testului docimologic – 4 ore
Modulul 5: Elaborarea şi aplicarea baremului de corectare şi
notare. Modalităţi de obiectivare a aplicării baremului şi de
reducere a diferenţelor de notare – 4 ore
Planificarea
Modulul 6: Analiza şi interpretarea rezultatelor – 2 ore
modulelor
Evaluare: 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 1 grupă x 25 cadre didactice
Calendarul
Trim I 2019 1 grupă x 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Prezentare portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu
II. Resurse umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina Elena-Roxana
III.Criterii economice
2 x 25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Evaluarea didactică- componentă a procesului de învățământ
programului
personal din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea pregătirii teoretice si abilitarea cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar să asigure acţiuni de evaluare obiectivă, realizabilă prin operaţiile
3. Justificare
de măsurare-apreciere-decizie, în structura de funcţionare a activităţii didactice/
(necesitate,
educative.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a organiza şi desfăşura, obiectiv, operaţii
5. Curriculum-ul
specifice evaluării: măsurare-apreciere- decizie
programului
2. Aplicarea creativă a unor metode şi tehnici de evaluare
care să răspundă la următoarele întrebări : când şi cum
putem verifica dacă ne aflăm pe drumul cel bun, la capătul
căruia obiectivele stabilite vor fi atinse şi aceasta nu oricum,
ci cu cheltuieli materiale, financiare, de timp şi umane cât
mai reduse.
3. Realizarea unor strategii de evaluare care să reflecte
tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la
verificările tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor
de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de
instruire/învăţare.
4. Valorificarea informaţiilor obţinute în urma evaluării,
astfel încât elevul îşi va modifica strategia de învăţare,
profesorul pe cea de predare iar directorul strategia
Competente
managerială.
vizate
Modulul 1: Metode şi tehnici de evaluare- delimitări
conceptuale– 6 ore;
Modulul 2: Strategii/ tipuri de evaluare - 6 ore;
Modulul 3: Factori perturbatori şi erori în evaluarea
Planificarea
didactică - modalităţi de corectare – 8 ore;
modulelor
Evaluare – 4 ore
tematice
Trimestrul I 2019-2 grupe de câte 25 cursanți
Calendarul
programului
6. Modalităţi de
portofoliul
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist, Irina ElenaRoxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Curriculum la decizia școlii-proiectare curriculară, implementare,
programului
evaluare
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Înţelegerea mecanismelor de acţiune a curriculum-ului, a avantajelor
3. Justificare
aplicării acestora în practica educaţională. Programul contribuie la
(necesitate,
dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin
utilitate)
formarea unor capacități care nu pot fi structurate doar prin aportul unei
singure discipline, precum şi asigurarea treptată a orientării profesorilor
spre arii complexe domeniilor lor.
24 ore
4. Durata
5.Locul de
desfășurare

Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ

6. Curriculumul programului

Competente
vizate

Planificarea
modulelor
tematice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse
umane

Dezvoltarea abilităților pentru realizarea și susținerea
programelor de opțional la clasă;
Informarea și formarea cadrelor didactice cu privire
la activitățile specifice disciplinelor opționale;
Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, în
sensul realizării conexiunii cu viaţa reală.
Modulul 1: Locul și rolul disciplinelor opționale în
școală. Legislația și metodologia disciplinelor
opționale - 6 ore
Modulul 2: Realizarea ofertei curriculare a școlii.- 6
ore
Modulul 3: Proiectarea Curriculumului la decizia
şcolii. Etapele proiectării Curriculumului la decizia
şcolii 8 ore
Modulul 4: Implementarea CDŞ - 2 ore
Modulul 5: Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice

portofoliu

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formator cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Dezvoltarea și exersarea capacităților publicistice ale cadrelor
programului
didactice și laboranți la disciplina chimie
2. Public - ţintă Profesori de gimnaziu și laboranți
vizat
3. Justificare
Necesitatea însușirii sau exersării modului de eleborare de publicații la
(necesitate,
disciplina aleasă.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
desfășurare

Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ

1.
Cunoașterea legislației privind elaborarea de
articole/lucrări/auxiliare didactice
2.
Facilitarea accesului la tehnica activității de
publicistică pentru cadrele didactice și laboranți
3.
Identificarea punctelor de interes pentru
formarea deprinderilor și a conexiunilor trans si
interdisciplinar la elevi prin publicatii elaborate de
profesori/laboranți
4.
Dezvoltarea capacității de comunicare in
mediul virtual intre profesori/laboranți și elevi pe
teme relevante cu impact important asupra calității
Competente
vietii
vizate
Modulul I. Cadrul legislativ specific elaborării de
publicații- 4 ore
Modulul II.Programe de scriere/redactarea
materialelor- 4 ore
Modulul III.Analize de nevoi-elaborare, aplicare si
interpretarea rezultate chestionare - 4 ore
Modulul IV.Elaborarea de baterii de exerciții,
probleme, experimente pentru clasele a VII-a și a
VIII-a, având la bază evaluarea consecințelor și
acțiunii substanțelor chimice asupra mediului
Planificarea
înconjurător-10 ore
modulelor
Evaluare-2 ore
tematice
Trim. IV 2018-1 grupă de 25 persoane
Calendarul
Trim. I 2019- -1 grupă de 25 persoane
programului
7. Modalităţi de Portofoliul profesorul/laborantului cu materiale elaborate care vor face
obiectul unei publicații, de uz intern, pentru clasele a VII-a și a VIII-a
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina
Elena-Roxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
6. Curriculumul programului
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Educaţia experiențială
programului
Cadre didactice/ personal din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Pornind de la premisa că experienţele vieţii reale formează bazele învăţării, se
3. Justificare
impune abordarea conceptului „Outdoor Education”, care îşi propune o educaţie
(necesitate,
concepută ca proces de predare-învăţare în spaţii diferite, neconvenţionale.
utilitate)
Copilul poate învăţa cel mai bine şi cunoştinţele pot fi mai trainice, operând direct
cu materiale şi situaţii de viaţă, în afara şcolii, prin contact nemijlocit cu realitaea,
iar rolul dascălului este de a mijloci experimentarea stării de a fi în natură, de a fi
în alt spaţiu, neconvenţional, corelând astfel activităţile realizate în natură cu
cerinţele curriculum-ului în vigoare.
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de Educaţie
6. Curriculum-ul
experienţială / Învăţare experienţială/ Educaţie de tip
programului
Outdoor
2. Capacitatea de a organiza şi desfăşura activităţi de tip
Outdoor prin aplicarea creativă a strategiilor de educatie;
3. Proiectarea/conducerea şi realizarea procesului instructivCompetente
educativ prin intermediul activităţilor de tip Outdoor.
vizate
Modulul 1: Educaţie în aer liber/ Educaţie experienţială /
Învăţare experienţială – delimitări conceptuale-6h;
Modulul 2: Planificarea unei activităţi în aer liber - 6 ore;
Planificarea
Modulul 3: Jocul ca metodă de învăţare în aer liber – 8 ore;
modulelor
Evaluare – 4 ore
tematice
Trimestrul I 2019- 2 grupe de câte 25 cursanți
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
portofoliul
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina ElenaRoxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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3.MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Administrație și management
programului
Directori, cadre didactice care doresc să ocupe funcția de director
2. Public - ţintă
vizat
Pe măsura descentralizării sistemului educațional,unitățile școlare dobândesc tot
mai multă autonomie, iar accentul în activitatea directorului de școală se mută
de pe administrație pe management.Programul de formare cu caracter practicaplicativ, oferă formabililor oportunitatea de a-și perfecționa abilitățile de
3. Justificare
comunicare și organizare a activității atât din perspectiva unui administrator de
(necesitate,
resurse umane și materiale, cât și din aceea a unui manager.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
Perfecționarea abilităților de organizare, administrare și
6. Curriculum-ul
management a activității
programului
Cunoașterea cadrului legislativ și a documentelor
specifice privind încadrarea, promovarea și salarizarea
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic
Cunoașterea cadrului legislativ și a documentelor
specifice privind actele de studii și documentele școlare
gestionate de unitățile de învățământ
Cunoașterea modului de realizare și organizare a
Competente
controlului managerial intern
vizate
Modulul I. Adminstrație și management-elemente de
specificitate-4 ore
Modulul II. Legislația privind încadrarea, promovarea și
salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și
nedidactic-4 ore
Modulul III. Acte de studii și documente școlare
gestionate de unitatea de învățământ-4 ore
Modulul IV. Controlul managerial intern-elaborarea
procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale-6 ore
Planificarea
Modulul V.Planificarea și organizarea activității-4 ore
modulelor
Evaluare-2 ore
tematice
Trimestrul IV 2018- o grupă /25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Implementarea Manualului Calității
programului
Personal de îndrumare, conducere și control ;
2. Public - ţintă
Personal din sistemul de învăţământ preuniversitar.
vizat
Manualul calității este principalul document folosit la elaborarea și
3. Justificare
implementarea unui sistem al calității și documentul care furnizează informaţii
(necesitate,
adecvate,atât pentru scopuri interne cât şi pentru scopuri externe referitoare la
utilitate)
Sistemul de Management al Calităţii. Cunoașterea și utilizarea Manualului
calității implică politicile generale ale calităţii, procedurile şi practicile generale,
ale unei instituții în domeniul calităţii.
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a comunica politica calității practicată de
6. Curriculum-ul
conducerea managerială către angajații instituției
programului
2. Capacitatea de a constitui documentul de referință la
implementarea efectivă a sistemului calității
3. Capacitatea de a asigura cunoașterea de către angajații
instituției a elementelor sistemului calității,conștientizarea
în ceea ce privește calitatea
4. Capacitatea de a preciza structura organizatorică și
responsabilitățile diferitelor compartimente (comunicare
pe orizontală sau verticală asupra problemelor referitoare
Competente
la calitate)
vizate
Modulul 1: Manualul calității la nivelul instituției – 3
ore;
Modulul 2: Manualul calității pentru fiecare compartiment
component – 4 ore;
Modulul 3: Manuale de calitate specializate pe domenii /
compartimente/ comisii – 5 ore
Modulul 4: Manualul calității de uz intern: Manual de
management al calității – informații confidențiale – 5 ore
Modulul 5: Manualul calității de uz extern: Manual de
asigurare al calității – pot avea acces beneficiarii și
Planificarea
partenerii - 4 ore
modulelor
Evaluare - 3 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu / Prezentarea unei secvențe din portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Dobrin Valentina
III.Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
2x25
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
0
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Managementul clasei de elevi
programului
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Cursul urmăreşte formarea cadrelor didactice asupra modalităţilor de organizare a
mediului clasei de elevi, asupra metodelor şi formelor de manageriere a
comportamentelor, asupra modalităţilor de prevenire/ rezolvare a conflictelor din
cadrul grupului, precum şi dobândirea unor abilităţi sociale în munca cu elevii din
învăţământul preuniversitar, conform particularităţilor intelectuale, de vârstă şi de
3. Justificare
educaţie ale acestora, în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare, dobândirea
(necesitate,
spiritului de echipă, în vederea adaptării la cerinţele societăţii moderne.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
C1- autosusţinere şi autoevaluare în contactul cu clasa,
6. Curriculum-ul
părinţii, comunitatea, colegii;
programului
C2- realizare şi ajustare a contractelor cu elevii şi cu părinţii
acestora;
C3- organizare a învăţării în corelaţie cu organizarea relaţiei
elev-elev, elev- profesor;
C4- prevenire şi rezolvare a conflictelor elev-elev, elevCompetente
profesor, părinte- profesor;
vizate
Modulul 1: Managementul clasei- problematică – 4 ore
Modulul 2: Organizarea mediului clasei, monitorizarea
elevilor, părinţilor, personalului-suport;Documentele
şcolare- instrumente de ţinere a evidenţei – 8 ore
Modulul 3: Managementul comportamentelor si conflictului
– 5 ore
Planificarea
Modulul 4: Planul managerial – 5 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trim. II 2019 - 2 grupe de câte 25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Prezentarea unei secvenţe din portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina ElenaRoxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preuniversitar
programului
Personal de conducere, îndrumare şi control
2. Public - ţintă
Personal didactic din învăţământul preuniversitar
vizat
Consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sa sprijine şcoala în
formarea la copii a conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos
3. Justificare
mintal, emoţional, fizic şi socio - moral prin implicarea familiei şi a
(necesitate,
comunităţii prin parteneriate educationale.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1: Capacitatea de a dezvolta abilităţi de comunicare
6. Curriculumcu elevii, părinţii şi reprezentaţii comunităţii locale
ul programului
pentru stabilirea parteneriatelor educaţionale;
2: Capacitatea de dezvoltare a unor atitudini pozitive
şi a unor percepţii sociale faţă de problematica
creşterii, dezvoltării şi educării copiilor precum şi
eliminarea
discriminărilor de orice natură.
3: Capacitatea de crestere a gradului de participare a
parintilor si a membrilor comunitatii locale la viata
scolii;
4: Capacitatea de a manifesta o
conduită
Competente
metodologică inovativă în plan profesional didactic.
vizate
Modulul 1:Familia, mediul prioritar pentru creşterea
şi educarea copiilor – 6 ore
Modulul 2: Colaborarea dintre familie și școală -6
ore
Modulul 3:Parteneriatul educational- 6 ore
Planificarea
Modulul 4: Școala și Comunitatea- 4 ore
modulelor
Evaluare- 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2019- o grupă/25 cadre didactice;
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina
Elena-Roxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
MANAGEMENTUL STRESULUI
programului
2. Public - ţintă
vizat

3. Justificare
4. Durata
5.Locul de
desfășurare
6. Curriculum-ul
programului

7. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse
umane

Personal didactic și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Recunoaştem cu toţii existenţa stresului în orice activitate umană. În societatea
modernă mediul este din ce în ce mai ostil iar resursele omului de a face faţă
solicitărilor sunt din ce în ce mai limitate.Acest program are rolul de a oferi
metode şi instrumente eficiente de reducere şi prevenire a stresului ocupaţional.
24 ore
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
1. Capacitatea de a elabora răspunsuri adaptative la situațiile
de stres;
2. Capacitatea de a învăţa tehnici de relaxare aplicabile
individual;
3. Capacitatea de a organiza eficient timpul pentru
Competente
realizarea sarcinilor.
vizate
Modulul 1: Stresul, stresul ocupațional - 3 ore
Modulul 2: Sursele de stres– 6 ore
Modulul 3: Dezvoltarea unor abilităţi şi comportamente de
management al stresului– 10 ore
Planificarea
Modulul 4: Managementul timpului - 3 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul II 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programului
Prezentarea unei secvențe din portofoliu

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă Lăcrămioara
III.Criterii economice
2 x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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4.MANAGEMENT DE PROIECT
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Managementul realizării proiectelor de parteneriat educațional
programului
Personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de a
3. Justificare
concepe, planifica, implementa și finaliza proiecte de parteneriat educaționale la
(necesitate,
nivel județean, național și european.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
desfășurare

Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ

6. Curriculum-ul
programului

Competente
vizate
Planificarea
modulelor
tematice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse
umane

1.Capacitatea de a dobândi cunoștințe minime privind
conceptele utilizate în managementul proiectelor
2.Capacitatea de a analiza elementele componente pentru
buna realizare a proiectului.
3.Capacitatea identificarii problemelor în vederea elaborării
unei strategii de comunicare eficiente.
4.Capacitatea de realizare a bugetului de proiect.
Modul I-Management de proiect-14 ore
Modul II-Gestionare proiect de parteneriat-8 ore
Evaluare-2 ore
Trimestrul I 2019 -2 grupă de câte 25 cadre didactice și
didactic auxiliar

Portofoliu -realizarea unui proiect de parteneriat educațional

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Dobrin Valentina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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5. TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Utilizarea mediilor grafice interactive în procesul de predareprogramului
învățare-evaluare
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea utilizării la clasă a unor componente software și a elaborării
3. Justificare
unor produse informatice care să valorifice conexiunile dintre disciplina
(necesitate,
de specialitate și TIC
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Proiectarea unor secvențe didactice ce vizează
6. Curriculumutilizarea calculatorului în predarea disciplinei
ul programului
2. Utilizarea eficientă a unor componente software
Competente
vizate
3. Elaborarea unor produse informatice care să
valorifice conexiunile dintre disciplina de
specialitate și TIC
Modulul 1: Proiectarea demersului didactic asistat de
calculator – 4 ore
Planificarea
Modulul 2: Editoare grafice – 4 ore
modulelor
Modulul 3: Animații – 4 ore
tematice
Modulul 4: Medii grafice interactive – 8 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu de evaluare
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Competenţe informatice
programului
2. Public - ţintă
Cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Neamţ
vizat
Progresele realizate de informatică în numeroase domenii ale vieţii economice şi
3. Justificare
sociale impun adaptarea rapidă a şcolii. Scopul acestui curs este ca sa introduca
cursantul în tainele informatice. Prin acest curs i se vor deschide cursantului noi
orizonturi privind utilizarea sistemelor de operare Windows 7.
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.Cunoasterea conceptelor de baza cu privire la structura si
6. Curriculum-ul
functionarea unui PC;
programului
2.Utilizarea functiilor de baza ale unui sistem de operare
(Microsoft Windows);
3.Utilizarea unei aplicatii de procesare texte (Microsoft
Office Word);
4.Folosirea foilor de calcul tabelar (Microsoft Office Excel);
5.Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet si
Competente
posta electronica).
vizate
Modulul 1: Utilizare sistem de operare Windows 7 - 6 ore
Modulul 2: Utilizare Microsoft Office 2010 – Microsoft
Word - 6 ore
Modulul 3: Utilizare program de calcul tabelar Microsoft
Excel 2010 - 6 ore
Planificarea
Modulul 4: Internetul - 4 ore
modulelor
Modulul 5: Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul II 2019- 2 grupe /2x 25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Aplicatii practice
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă Lăcrămioara
III.Criterii economice
2 x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Resurse educaționale libere pentru profesorii care predau discipline
programului
umaniste - proiect Erasmus Plus EDU EXPLORER
2. Public - ţintă
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care predau discipline
vizat
umaniste
Pentru a oferi o pregătire capabilă să asigure integrarea tuturor elevilor în
3. Justificare
societatea cunoașterii, este necesară consolidarea paradigmei învățare
(necesitate,
centrată pe elev, în cadrul educației permanente, descentralizată, în a
utilitate)
cărei interfață, pe lângă educator, intervine gama largă a posibilităților
oferite de tehnologiile informației și comunicării.
4. Durata
40 ore
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a utiliza o platformă educațională;
5. Curriculum2. Capacitatea de a proiecta noi demersuri didactice
ul programului
și de aplica strategii și instrumente moderne;
3. Capacitatea de a proiecta, organiza și desfăşura
Competente
CDŞ-uri într-o variantă modernă
vizate
1. EduExplorer - concept, accesare, utilizare (4 ore
face to face și 3 ore online)
2. Crearea unei lecții - condiții, pași, instrumente (4
ore face to face și 4 ore online)
3. Crearea unui test de evaluare - pași, instrumente
Planificarea
(4 ore face to face și 4 ore online)
modulelor
Evaluare (4 ore face to face și 5 ore online)
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
programului
6. Modalităţi de
Realizarea unei lecții pe platforma EduExplorer
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Dobrin
Valentina
III.Criterii economice
2 x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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6. TEHNICI DE DOCUMENTARE ÎN C.D.I
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
CDI - cadru de desfășurare a proiectelor interdisciplinare
programului
2. Public - ţintă cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul
Neamţ
vizat
Identificarea de noi modalităţi de integrare a CDI şi a profesorului
3. Justificare
documentarist/bibliotecarului în proiectele interdisciplinare desfăşurate în
(necesitate,
unităţile de învăţământ preuniversitar, redactarea fișei de prezentare a
utilitate)
unui proiect interdisciplinar punând în evidenţă rolul CDI/bibliotecii
școlare în buna desfăşurare și reușita proiectului
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.Capacitatea de a identifica diferite tipuri de resurse
6. Curriculumpe care le are un CDI;
ul programului
2.Capacitatea de a identifica diferite instrumente de
căutare
3.Capacitatea de a selecţiona documentele care
corespund unui proiect interdisciplinar;
.4.Capacitatea de a extrage informaţiile conţinute
Competente
într-un proiect;
vizate
Modulul 1: Axele colaborării
documentarist/bibliotecar-echipă pedagogică-4 ore
Modulul 2: Modalităţi de organizare a clasei, a
spaţiului de lucru şi a timpului într-un proiect
interdisciplinar-4 ore
Modulul 3: Etapele de realizare a unui proiect
interdisciplinar-7 ore
Modulul 4: Modalităţi de promovare şi punere în
valoare a prodususelor finale ale unui proiect
Planificarea
interdisciplinar-7 ore
modulelor
Evaluare-2 ore
tematice
Trimestrul IV 2018- 1 grupă /1x 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2019- 1 grupă /1x 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
portofolii
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare
participant
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7. EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Asigurarea educaţiei copiilor rromi integraţi în învăţământul de masă
programului
2. Public - ţintă
vizat

3. Justificare
(necesitate,
utilitate)
4. Durata
5.Locul de
desfășurare
6. Curriculum-ul
programului

7. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse
umane

Personalul didactic din învățământul preuniversitar
Necesitatea deprinderii de către cadrele didactice a unor seturi de competențe, în
vederea creșterii motivației pentru facilizarea integrării copiilor rromi în
învățământul de masă; Accesul la educație înseamnă a recunoaște că orice
copil poate învăța, nefiind nevoie decât de profesori care să vadă și să
stimuleze capacitatea de învățare și de un mediu în care copilul să
deprindă abilitați de viață independentă.
24 ore
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
1.Capacitatea de a eficientiza activitatea didactică;
Competente
2.Caracterizarea şi definirea cadrului legal al egalității de
vizate
șanse în educație;
3.Elaborarea unui plan de intervenție personalizat
implementabil în contextul reducerii diferențelor de
învățare ale elevilor de origine rromă;
4.Capacitateade a crește nivelul motivației elevilor rromi
prin utilizarea unor mtode interactive
Modulul 1: Educația în comunitățile de rromi - 4 ore
Modulul 2: Aspecte ale comunicării între școala și
comunitățile de rromi – 6 ore
Modulul 3: Incluziunea elevilor aparținând comunităților
rrome–6 ore
Modulul 4: Practici educaționale- stimularea participării la
Planificarea
educație a elevilor din comunitățile rrome- 6 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I 2019 - 2 grupe/de câte 25 cadre didactice
Calendarul
programului
Portofoliu

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina ElenaRoxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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8.EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Competențe transversale ale educației durabile în sistemul de învățământ
programului
Personalul din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Acest program de formare este necesar pentru personalul din învățământul
3. Justificare
preuniversitar în contextul actual al modificărilor sistemelor educaționale,
(necesitate,
ținând cont de competențele transversale ale dezvoltării durabile. Finalitatea
utilitate)
programului constă într-un ghid de bune practici privind organizarea CDȘ-urilor
integrate pe tematica dezvoltării durabile a sistemului de învățământ.
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea personalului didactic de a se adapta la
6. Curriculum-ul
schimbare în contextul actual al globalizării.
programului
2. Promovarea valorilor educației pentru viitorul
umanității.
3. Dezvoltarea competențelor transversale ale profesorilor
cu scopul conceperii unor materiale didactice utile și
Competente
eficiente în contextul educației durabile.
vizate
Modulul 1: Introducere, concepte cheie ale competențelor
transversale utilizate la clasă– 6 ore
Modulul 2: Conceperea unor competențe transversale
utile pentru CDȘ-uri integrate pe tematica educației
pentru dezvoltare durabilă – 8 ore
Modulul 3: Profesionalism pentru o educație durabilă de
calitate-ghid didactic privind organizarea în școală a
Planificarea
CDȘ-urilor integrate –8 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
studiu de caz
evaluare
II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Dobrin
Valentina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2 x 2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Comunicarea prin mijloacele audio-vizuale în procesul instructiv-educativ
programului
Personalul din învăţământul preuniversitar (didactic şi didactic auxiliar)
2. Public - ţintă
vizat
Ideea acestui curs a venit in urma observarii procesului de indepartare a elevilor
de ceea ce propune sistemul clasic de invatamant, de faptul ca foarte multe dintre
problemele care apar la nivelul institutional deriva dintr-o foarte slaba / lipsa de
comunicare atat intre cadre cat si intre departamente. De aceea propunem acest
curs tuturor cadrelor didactice (profesori, profesori diriginti), cat si cadrelor
3. Justificare
didactice auxiliare, tocmai pentru a veni in intampinarea unor astfel de probleme,
(necesitate,
pentru a incerca o solutionare mult mai rapida a unor situatii conflinctuale.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a identifica metode si mijloace de
6. Curriculum-ul
comunicare adecvate pentru eficientizarea relaţionarii la
programului
nivel instituţional;
2. Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare la nivelul
organizaţiei şcolare;
3. Rezolvarea imediată a unor probleme din mediu şcolar
Competente
apelând inclusiv la mijloace audio-vizuale.
vizate
Modulul 1: Introducerea în bazele comunicării. Convingere,
persuadare şi manipulare în mediul şcolar – 6 ore
Modulul 2: Virtuţile formative ale mijloacelor audio-vizuale
în actul educaţional – 6 ore
Planificarea
Modulul 3: Visul Comenian (aplicaţii practice) – 10 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă Lăcrămioara
III.Criterii economice
2 x 25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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9.EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Interculturalitatea-provocări naționale și europene
programului
2. Public - ţintă
vizat
Personal didactic și didactic auxiliar din unităţile şcolare din judeţul Neamţ
Cursul promovează valorile şi obiectivele educaţiei interculturale. Fiecare
program de studiu în competenţe interculturale îşi are rădăcinile într-o anume
înţelegere a ceea ce reprezintă cultura şi diversitatea culturală. Introducerea vă
3. Justificare
prezintă conceptele pe care se sprijină acest program şi contextele în care au loc
(necesitate,
interacţiuni interculturale.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.Înţelegerea identităţii de sine a diverselor grupuri sau
6. Curriculum-ul
comunităţi culturale
programului
2.Analiza comparativă a conţinutului şi mecanismelor
formării diverselor stereotipuri culturale, etnice, rasiale sau
religoase
3.Proiectarea, organizarea şi realizarea activităţilor didactice
Competente
prin valorificarea valenţelor interculturalismului
vizate
Modulul I: Actualul model cultural national- 4 ore,
Modulul II: Actualul model cultural european-4 ore
Modulul III: Valorile promovate: legalitatea,libertatea,
egalitatea, fraternitatea/ solidaritatea - 6 ore
Modulul IV. Conduite interculturale- 3 ore
Planificarea
Modulul V. Dimeniunile educației interculturale - 4 ore
modulelor
Evaluare: 3 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă Lăcrămioara
III.Criterii economice
2 x 25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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10.EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ANTREPRENORIAT VERDE SI DEZVOLTARE DURABILĂ
programului
2. Public - ţintă personal din învatamantul preuniversitar
vizat
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.capacitatea de a utiliza concepte specifice educației
6. Curriculumantreprenoriale pentru organizarea demersurilor de
ul programului
cunoaștere a unor fapte și procese din viața reală
2.capacitatea de a coopera in cadrul diferitelor
grupuri pentru rezolvarea unor probleme teoretice si
practice din perspectivă antreprenorială
3.capacitatea de a elabora instrumente de evaluare în
Competente
funcţie de scop şi particularităţile individuale/ grup;
vizate
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–4 ore
Modulul 4: Proiectarea, aplicarea şi evaluarea unei
unităţi de învăţare din perspectivă antreprenorială:–
Planificarea
6 ore
modulelor
Evaluare – 3 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 – 1 grupă / 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul II 2019 – 1 grupă / 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
portofoliu si probă practică
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
2 x 25
Număr de cursanţi planificaţi
2 x 2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ
programului
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.Dezvoltarea creativităţii şi spiritului de inovaţie;
6. Curriculumul programului
2.Dezvoltarea şi evaluarea educaţiei şi pedagogiei
antreprenoriale în formarea profesorilor;
3.Abilitatea de a comunica eficient cu grupurile de
elevi şi dezvoltarea competenţelor de bază în
domeniul antreprenoriatului;
4.Abilitatea de a crea un climat egal şi echitabil care
să conducă la învăţare pentru toţi elevii;
5.Abilitatea de a gestiona eficient timpul;
6.Abilitatea de a evalua rezultatele învăţării şi
Competente
realizările elevilor;
vizate
Modulul I - Concepte fundamentale în antreprenoriat
(8 ore)
Modulul II – Elemente de legislaţie în afaceri (4 ore)
Modulul III – Iniţierea şi derularea unei afaceri (8
Planificarea
ore)
modulelor
Evaluare şi certificare (4 ore)
tematice
Trimestrul I 2019 – 2 grupe/2x25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina
Elena-Roxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0
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11. ALTE PROGRAME
11.1. ALTE PROGRAME-EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Stil de viaţă sănătos
programului
Personal din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Elevii au un mod de viaţă de multe ori dezordonat din punct de vedere al efortului
3. Justificare
fizic şi al alimentaţiei, fapte care determină un randament scăzut, din punct de
(necesitate,
vedere intelectual şi apariţia diferitelor dezechilibre;
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Cunoaşterea beneficiilor unui stil de viaţă sănătos şi
6. Curriculum-ul
identificarea comportamentelor de viaţă sănătoasă
programului
2.Facilitarea dialogului părinţi – copii – profesori cu privire
la beneficiile unui stil de viaţă sănătos;
3.Cunoaşterea şi identificarea modului în care curiozitatea şi
presiunea grupului influenţează comportamentul;
4.Cunoaşterea riscurilor asociate consumului de alimente
Competente
dăunătoare, alcool, tutun şi a abuzului de medicamente.
vizate
Modulul 1: Alimentaţia echilibrată - 5 ore
Modulul 2: Evitarea exceselor alimentare şi a consumului de
substanţe nocive – 3 ore
Modulul 3: Activitate fizică zilnică – 3 ore
Modulul 4: Echilibrul psihic – 6 ore
Modulul 5: Dobândirea unei imagini adecvate despre propria
Planificarea
persoană,atitudine pozitivă – 5 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trim. II 2019 - 2 grupe de câte 25 cursanți
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Prezentarea unei secvenţe din portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina ElenaRoxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2 x 2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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11.2. ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Educația emoțională și noile abordări ale acesteia
programului
Personalul din sistemul de învățământ
2. Public - ţintă
vizat
Cursul răspunde nevoilor de formare a personalului din sistemul de
3. Justificare
învățământ în scopul menținerii și gestionării eficiente a relațiilor
(necesitate,
afective cu elevii.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a gestiona și depăși barierele
6. Curriculumemoționale care ar determina eșec academic.
ul programului
2. Capacitatea de creștere a stării de bine, personală
și socială.
3. Capacitatea optimizării și dezvoltării relațiilor
interumane.
4. Capacitatea de a crea un mediu securizant care săCompetente
i stimuleze pe elevi în a alege școala .
vizate
Modulul 1: Aspecte teoretice și metodologice privind
educația emoțională – 5 ore
Modulul 2: Forme ale educației emoționale – 5 ore
Planificarea
Modulul 3: Competența emoțională –5 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina
Elena-Roxana
III.Criterii economice
2X25
Număr de cursanţi planificaţi
2 x 2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Modalităţi de prevenire a efectelor negative ale acţiunilor educative
programului
Personal didactic din învățământul preuniversitar, părinți, reprezentanți
2. Public - ţintă
ai comunității locale.
vizat
Având în vedere modificările survenite în ultimii ani în şcoala
românească, se constată că părinţii întâmpină probleme în educarea
copiilor. Părinţii trebuie să ştie cum să-şi educe şi să-şi ajute copiii, în
3. Justificare
orice situaţie. Şedinţele cu părinţii au doar rol de informare, părinţii nu
(necesitate,
ştiu să folosească informaţiile în beneficiul copiilor.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea realizării unei bune relații între
6. Curriculum-ul
părinte şi copil,
programului
2. Capacitatea de a preveni probleme grave de
educație,
3. Capacitatea de a preveni apariția unor pobleme
în comportamentul copilului şi a spiralei negative
pe care o determină acestea
4. Îmbunăţătirea abilităţilor de consiliere şi
relaţionare cu familia, îndeosebi cu familii în
Competente
situaţii de criză
vizate
Modulul 1. Rolul familiei în asigurarea succesului
şcolar - 2 ore
Modulul 2.Comunicarea -4 ore
Modulul 3.Colaborarea şcoala familie- 4 ore
Modulul 4.Şcoala şi partenerii din comunitate – 4
ore
Modulul 5. Rezolvarea conflictelor – 4 ore
Planificarea
Modul 6. Gen şi educaţia în familie-4 ore
modulelor
Evaluare-2 ore
tematice
Trim I 2018 – 2 grupe / 25 cadre didactice
Calendarul
Trim II 2019– 2 grupe / 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe
II. Resurse
în domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina
Elena-Roxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x
Costul programului/ al activităţii
2250
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant

46

I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Managementul situaţiilor de criză în mediul educaţional
programului
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Conștientizarea de către profesor a rolului său de manager al clasei de elevi, a
3. Justificare
unui management defectuos în situațiile conflictuale, a cauzelor conflictelor, a
(necesitate,
mecanismelor situațiilor de criză, pentru ca, în final să știe să gestioneze
utilitate)
situațiile conflictuale din sfera educațională.
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a selecta căile și mijloacele de
6. Curriculum-ul
programului
comunicare în vederea eficientizării demersului
managerial.
2. Capacitatea de a soluționa situații conflictuale
Competente
neprevăzute.
vizate
3. Capacitatea de a valorifica particularitățile
interlocutorilor în vederea colaborării în situații de criză.
4.Capacitatea de a evalua propria activitate.
Modului I.Definirea conceptului de criză educaţională.
Caracteristicile și cauzele – 4 ore
Modului II.Identificarea situaţiilor de criză educaţională.
Planificarea
Tipuri de criză educaţională - 6 ore
modulelor
Modului III.Etapele soluţionării crizelor – 6 ore
tematice
Modului IV.Gestionarea situaţiilor conflictuale – 6 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul II 2019 - o grupă/ 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Chestionar
evaluare
II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
3 x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Strategii didactice privind soluţionarea conflictelor intra şi
programului
intergrupale
Personal didactic si didactic auxiliar
2. Public - ţintă
vizat
Învăţarea prin cooperare şi utilizarea controversei constructive în
rezolvarea de probleme porneşte de la postulatul: conflictul reprezintă o
sursă de schimbare, el previne stagnarea şi stimulează interesul şi
3. Justificare
curiozitatea, deblochează capacităţi decizionale şi rezolutive de nebănuit
(necesitate,
la nivelul întregului grup şcolar.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
Capacitatea de a identifica si gestiona situatii
6. Curriculumconflictuale intre elevi-elevi, elevi-profesori,
ul programului
Competente
profesori-profesori
vizate
Modulul 1: Strategii didactice – 8 ore
Modulul 2: Conflictele – 8 ore
Planificarea
Modulul 3: Solutionarea conflictelor–6 ore
modulelor
Evaluare:2 ore
tematice
Trim.IV 2018- o grupă de 25 cursanți
Calendarul
Trim.I 2019- o grupă de 25 cursanți
programului
7. Modalităţi de
Activitate practica
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina
Elena-Roxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Metode alternative de educaţie pentru prevenirea violenţei în şcoală
programului
Personal didactic din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Şcoala este un loc de întâlnire nu numai a profesorilor cu elevii, ci şi cu
părinţii într-un context educativ nou.Părinţii se află în postura unică de a
crea un mediu complex, stimulativ de învăţare, dezvoltare emoţională şi
integrare socială. Un părinte implicat îşi acceptă necondiţionat copilul şi
3. Justificare
face eforturi de a-i influenţa favorabil succesul şcolar şi trecerea
(necesitate,
armonioasă spre vârsta adultă.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.Capacitatea de a crea un climat de siguranţă şi
6. Curriculumîncredere emoţională în şcoală şi în familie;
ul programului
2.Capacitatea de a promova strategii de comunicare
nonviolentă pentru întărirea parteneriatului părinţicopii-şcoală;
3.Capacitatea de a preveni şi rezolva conflictele
interpersonale dintre elevi, prin formarea unor
Competente
deprinderi de comunicare non-violentă.
vizate
Modulul I: Arta de a fi părinte, rolurile parentale -8
ore
Modulul II: Comportamente (acceptabil, deviant) - 6
ore
Modulul III: Rezolvarea conflictelor părinţi-copii -8
Planificarea
ore
modulelor
Evaluare 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - 1 grupă /25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2019 – 1 grupă /25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Dobrin
Valentina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Metode de prevenire a abandonului școlar
programului
personal didactic din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Abandonul școlar este o formă a eșecului școlar sau ,,ieșirea din școală,
3. Justificare
în general, indiferent de nivel,fără obținerea diplomei care să ateste
(necesitate,
finalizarea studiilor”.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.Adoptarea metodelor și tehnicilor eficiente de
6. Curriculumcunoaștere a copiilor și integrare socială
ul programului
2.Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea
,,situaţiilor limită”;
3.Aplicarea tehnicilor de cunoaștere a
problematicilor socio-educaționale în consilierea,
orientarea/integrarea socio-psihopedagogică a
elevilor;
4.Selectarea metodelor optime în vederea formării
Competente
gândirii critice şi deprinderilor practice
vizate
Modul I. Abandonul şcolar: definiţie, cauze,
consecinţe. Categorii de persoane care sunt în risc de
abandon școlar, caracteristici ale acestora-5 ore
Modulul II. Rolul comunității în prevenirea în
prevenirea abandonului școlar, factori interesați-5 ore
Modulul III. Strategii de prevenire şi combatere a
abandonului școlar-7 ore
Modulul IV. Exemple de bună practică în diminuarea
Planificarea
abandonului școlar-5 ore
modulelor
Evaluare -2 ore
tematice
Semestrul IV 2018 – 1 grupa 25 cadre didactice
Calendarul
Semestrul I 2019 – 1 grupa 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2 x 2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Abandonul școlar -măsuri de prevenţie şi intervenţie
programului
personal didactic din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare
Măsurile de prevenție și intervenție vor aborda întregul ansamblu al
(necesitate,
activităților desfășurate în școală.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
Capacitatea de a pune în practică măsuri de
6. Curriculumprevenție și de intervenție, eficiente, care să prevină
ul programului
Competente
abandonul școlar
vizate
Modulul 1: Metode active de predare– 6 ore
Modulul 2: Parteneriate extrașcolare – 6 ore
Modulul 3: Schimburi de experiență cu alte instituții
–4 ore
Planificarea
Modulul 4: Programe de prevenție –6 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trim. IV 2018 – 1 grupa 25 cadre didactice
Calendarul
Trim. I 2019 – 1 grupa 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina
Elena-Roxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2 x 2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Alternative de educație nonviolentă în școli
programului
Personal din sistemul de învăţământ preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Martin Luther King Jr. a primit Premiul Nobel pentru Pace, în discursul
3. Justificare
său de mulţumire afirmând: „Non-violenţa este răspunsul la o problemă
(necesitate,
decisivă a vremurilor noastre: necesitatea ca omul să treacă peste
utilitate)
oprimare şi violenţă, fără a recurge la mijloace de oprimare şi la
violenţă”; „Non-violența este arma celor puternici.” (Mahatma Gandhi);
„Non-violența conduce la cea mai înaltă etică, care este scopul întregii
evoluții. Până când nu vom înceta să afectăm celelalte ființe vii, suntem
încă sălbatici.” (Thomas Edison)
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
5.Locul de
desfășure
1. Capacitatea de a-și însuşi unele alternative de
6. Curriculumeducaţie nonviolentă în şcoli în vederea prevenirii
ul programului
manifestărilor violente, intervenţiei în cazul actelor
de violenţă, implementării unor strategii de predareînvăţare şi relaţionare eficiente;
2. Capacitatea de formare a unei imagini de
ansamblu asupra fenomenului de violenţă în unităţile
de învăţământ preuniversitar;
3. Capacitatea de a manageria conflictele prin
Competente
evidenţierea rolului comunicării eficiente;
vizate
Modulul 1: Fenomenul de violenţă, premise teoretice
– 5 ore
Modulul 2: Comunicare şi conflict – 5 ore
Modulul 3: Disciplinarea pozitivă – 5 ore
Modulul 4: Programe viabile pentru prevenirea
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ
Planificarea
preuniversitar - 5 ore
modulelor
Evaluare - 4 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu / Prezentarea unei secvențe din portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Dobrin
Valentina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2250
Costul programului/ al activităţii
3x75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant

52

I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de
programului
diriginte
2. Public - ţintă
vizat

3. Justificare
(necesitate,
utilitate)
4. Durata
5.Locul de
desfășurare
5. Curriculumul programului

6. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse
umane

Personal din învăţământul preuniversitar
Necesitatea pregătirii teoretice si abilitarea cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar să organizeze şi să desfăşoare activităţi
specifice profesorului diriginte. Prin formele sale specifice, activitatea de
dirigenţie dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea educabililor
în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al
asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză
lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.
24 ore
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
1. Capacitatea de a organiza şi desfăşura activităţi
specifice profesorului diriginte pentru a
elimina anumite disfuncţii în educaţia copilului si
stabilirea unor relaţii pozitive în colectivul clasei;
2. Aplicarea creativă a strategiilor de educatie
formală, non-formala si informală şi a metodelor de
evaluare în concordanţă cu scopul şi tipul activitatii
de dirigenţie;
3. Crearea unor strategii eficiente de relaţionare pe
Competente
axa şcoală-familie-comunitate.
vizate
Modulul 1: Prevederi metodologice privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice
funcţiei de diriginte – 6 ore;
Modulul 2: Conţinutul activităţilor specifice funcţiei
de diriginte - 6 ore;
Modulul 3: Noile educaţii în contextul activităţii de
Planificarea
dirigenţie – 8 ore;
modulelor
Evaluare – 4 ore
tematice
Trimestrul I 2019 -2 grupe de câte 25 cursanți
Calendarul
programului
portofoliul

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Dobrin
Valentina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2 x 2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului
programului
2. Public - ţintă Personalul didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel:
primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni)
vizat
Protocol de colaborare 2017 intre Ministerul Educației Naționale și Organizația „Salvați
3. Justificare
Copiii”, OMEN 9780 din 3 august 2017
(necesitate,
Justificare extinsă :
utilitate)
Studiile naționale și cele internaționale referitoare la protecția copiilor în mediul on-line
relevă faptul că mulți dintre elevii noștri sau părinții acestora nu știu să interacționeze în
mod util, creativ și sigur cu mediul on line. Utilizarea dispozitivelor mobile, a rețelelor
sociale, a unor aplicațiile virtuale pot aduce provocări permanente atât copiilor cât și
părinților acestora. De cele mai multe ori aceștia se expun unor pericole cum sunt hărțuirea
în mediul on-line, furtul de date personale și a imaginii, ademenire, criminalitate informatică
ori dependență de internet.
În acest context, la nivel național de către Organizația Salvați copiii din România, în baza
Protocolului de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017 cu Ministerul Educației Naționale a
implementat Programului Național Ora de net, un program european unic care a promovat
utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un mod creativ, util şi sigur.
Programul de formare propus, se adresează personalului didactic din învățământul
preuniversitar în vederea înțelegerii modului în care interacționează copiii, tinerii în mediul
on-line, respectiv pentru a le pune la dispoziție informații, metode, tehnici și resurse
educaționale necesare pentru a implementa activități educaționale pentru elevi și părinții
acestora.
Vezi raport de cercetare :
http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/raport_cercetare_safer_internet_2015_web.pdf
24 ore
4. Durata
Competența digitală
5. Curriculum1.
Competenţe de identificare a potenţialelor riscuri online
ul programului
2.
Competențe de comunicare şi colaborare online
3.
Competențe de informare şi gestionare a conţinutului
online
4.
Competențe privind metodologia instruirii digitale în
educație
Competente vizate
MODULUL I – Cetățenia digitală-5 ore
MODULUL II – Potenţiale riscuri asociate cu folosirea
Internetului-5 ore
MODULUL III – Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în
mediul școlar-5 ore
MODULUL IV – Parteneriatul școală – familie – comunitate-5 ore
MODULUL V – Responsabilizare instituțională cu privire la
siguranţa online-3 ore
Planificarea
Evaluare-1 ora
modulelor tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programului
6. Modalităţi de
evaluare la finalul fiecărui modul, evaluare de parcurs, portofoliu și chestionar online
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori locali abilitaţi de către Organizaţia
II. Resurse
Salvaţi Copiii
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Dobrin Valentina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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11.3.ALTE PROGRAME-EDUCAȚIE CIVICĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Competențe sociale și civice prin MOODLE
programului
Profesori din învățământul preuniversitar, cu competențe IT
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea deprinderii de catre cadrele didactice a unor seturi de competențe
sociale și civice prin intermediul platformei interactive Moodle, în vederea
creșterii motivației pentru profesionalizarea carierei didactice în societatea bazată
pe cunoaștere. Aceste competențe asigură o valoare adăugată pentru piaţa muncii,
3. Justificare
coeziune socială şi cetăţenie activă, oferind flexibilitate şi adaptabilitate,
(necesitate,
satisfacţie şi motivaţie.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.Descrierea direcţiilor şi tendinţelor reprezentative de
6. Curriculum-ul Competente
evoluţie a formării competențelor sociale și civice;
programului
vizate
2.Competențe de comunicare și relaționare cu elevii
3.Formarea abilităților pentru îmbinarea aspectelor teoretice
și metodologice cu cele practice specifice disciplinelor
socio-umane din planul cadru
4.Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale
computerizate pentru eficientizarea demersului didactic și
creșterea motivației elevilor pentru învățare;
Modulul 1: Concepte de bază ale competențelor – 6 ore
Planificarea
Modulul 2: Relațiile interpersonale – 6 ore
modulelor
Modulul 3: Incluziunea socială și cetățenia activă –6 ore
tematice
Modulul 4: Modele şi practici de participare a copiilor la
viaţa socială - 4 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
Portofoliul final individual (plan de intervenţie personalizat, planificarea unei
7. Modalităţi de
activități extrașcolare sau a unui proiect educativ)
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina ElenaRoxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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11.4. ALTE PROGRAME-EDUCAȚIA ADULȚILOR
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
METODE DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ - proiect Erasmus
programului
Plus EDU EXPLORER
2. Public - ţintă
vizat
Personal didactic din învățământul preuniversitar
3. Justificare
Educatia non-formală completează educația formală și informală, în
(necesitate,
vederea profesionalizării carierei didactice și a stimulării motivației
utilitate)
pentru învățare la elevi.
4. Durata
40 ore
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a crește nivelul motivației elevilor
6. Curriculum-ul
în diferite medii de învățare prin utilizarea unor
programului
metode de educație non formală.
2. Dezvoltarea capacității de aplicare a
metodelor/tehnicilor specifice educației non
formale.
Competente
3. Crearea unui climat pozitiv pentru învățare.
vizate
1. Educație formala/informala/non formală –
asemănări și diferențe (4 ore).
2. Concepte generale ale educației non formale (4
ore).
3. Metode și tehnici caracteristice educației non
formale (12 ore)
Planificarea
4. Drama si teatru forum (16 ore)
modulelor
5. Evaluare (4 ore)
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul II 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
programului
Realizarea proiect didactic în care să fie utilizate exercițiile și metodele
7. Modalităţi de
învățate în timpul cursului
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina
Roxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Școală pentru părinți
programului
Personal didactic , didactic auxiliar din învățământul preuniversitar,
2. Public - ţintă
adulți din afara sistemului
vizat
Cursul constituie o oportunitate pentru a identifica cauzele ce perturbă
comunicarea părinților cu copiii, pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre
parinţi şi copii în vederea evitării eşecului în procesul de formare a
personalităţii lui și a unei mai bune colaborări cu instituția de învățământ
3. Justificare
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.competenţe de identificare a rolului familiei;
6. Curriculum2.competenţe de colaborare școală-familie;
ul programului
3.competenţe de comunicare cu părinții elevilor;
Competente
4.competenţe de comunicare interpersonală.
vizate
Modulul 1 Familia și rolul ei în educația copiilor- 8
ore
Modulul 2. Colaborarea școală-familie -8 ore
Modulul 3. Bariere în relaționarea școală-familie-6
Planificarea
ore
modulelor
Modulul 3:Evaluare-2 ore
tematice
Trimestrul I 2019/I, II -2 grupe /25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
portofoliul
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina
Elena-Roxana
III.Criterii economice
2 x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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11.5. ALTE PROGRAME –LIMBI STRĂINE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Limba franceză – nivel B1
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea îmbunătățirii cunoștințelor de limba franceză, în vederea
3. Justificare
realizării activităților echipelor de implementare a proiectelor europene
(necesitate,
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a susţine o conversaţie în limba
6. Curriculumfranceză cu un partener sau în grup, în contexte de
ul programului
comunicare diferite ;
2. Capacitatea de a comunica în scris (mesaje,
scrisori oficiale şi neoficiale);
3. Capacitatea de a optimiza noţiunile fundamentale
Competente
de gramatică a limbii franceze
vizate
Modulul 1: Exprimarea orală și exprimarea scrisă – 8
ore
Modulul 2: Conversație – 8 ore
Planificarea
Modulul 3. Gramatica limbii franceze - 6 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Chestionarul
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Limba engleză –nivel B1
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea îmbunătățirii cunoștințelor de limba engleză, în vederea
3. Justificare
realizării activităților echipelor de implementare a proiectelor europene
(necesitate,
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a susţine o conversaţie în limba
6. Curriculumengleză cu un partener sau în grup, în contexte de
ul programului
comunicare diferite ;
2. Capacitatea de a comunica în scris (mesaje,
scrisori oficiale şi neoficiale);
3. Capacitatea de a optimiza noţiunile fundamentale
Competente
de gramatică a limbii engleze
vizate
Modulul 1: Exprimarea orală și exprimarea scrisă – 8
ore
Modulul 2: Conversație – 8 ore
Planificarea
Modulul 3. Gramatica limbii engleze - 6 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2018 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Chestionarul
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant

59

11.6.ALTE PROGRAME- EXTRACURRICULARE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Valorile formative ale voluntariatului
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Considerăm voluntariatul un domeniu prioritar, al implicării şi
3. Justificare
responsabilităţii sociale care poate produce schimbări pozitive în
(necesitate,
conștiința individuală și colectivă, ce trebuie valorizat mai mult.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.Dezvoltare personală prin completarea educaţiei
6. Curriculumformale şi informale;
ul programului
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
Competente
sau ulterior programului de voluntariat.
vizate
Modulul 1. Voluntariatul concept şi beneficii- 5 ore;
Modulul 2. Voluntariatul ecologic - 5 ore;
Modulul 3. Voluntariatul pentru comunitatea ta - 5
ore;
Planificarea
Modulul 4. Voluntar în şcoala mea- 5 ore;
modulelor
Evaluare – 4 ore
tematice
Trimestrul I 2018– 2 grupe/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Dezvoltarea practicilor educative nonformale prin activități de
programului
voluntariat
Personalul didactic și personalul didactic auxiliar din învăţământul
2. Public - ţintă
preuniversitar.
vizat
Cursul de față propune familiarizarea cadrelor didactice cu metodele și
3. Justificare
strategiile de formare a practicilor educative nonformale ale elevilor, dar
(necesitate,
și cu proiectarea unor activități de grup pentru inițierea și dezvoltarea de
utilitate)
colaborări cu instituțiile publice neguvernamentale, în vederea derulării
programelor de voluntariat
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Înțelegerea și utilizarea adecvată a conceptului de
6. Curriculumvoluntariat;
ul programului
2. Proiectarea unor activități de grup pentru inițierea
și dezvoltarea de colaborări cu organizații
neguvernamentale pentru derularea de programe și
activități specifice tinerilor, în domeniul
Competente
voluntariatului.
vizate
Modulul 1: Voluntariatul și responsabilitatea
socială.Concept și beneficii.Tipuri de voluntariat. -6
ore
Modulul 2: Metode și strategii utilizate în educația
nonformală. Comunicarea/Relaționarea în mediul
nonformal - 8 ore
Planificarea
Modulul 3: Modele de bune practici - 8 ore
modulelor
Modulul 4: Evaluare - 2 ore
tematice
trimestrul I 2019- 2 grupe /2x 25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Dobrin
Valentina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Rolul educativ şi recreativ al activităților extrașcolare
programului
personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Activitățile extraşcolare sunt foarte importante pentru copii pentru că îi
ajută la formarea unei atitudini pozitive față de învățat, la creşterea
performanțelor şcolare, la formarea unor abilități practice diversificate, la
descoperirea şi cultivarea talentelor artistice, dar și dezvoltarea unei
gândiri analitice eficiente, acționează și asupra stimei de sine, iar
sentimentul de împlinire și capacitatea de autoevaluare obiectivă sunt mult
mai ridicate, de asemenea extrem de importante pentru formarea elevilor
3. Justificare
pentru viață, pentru asigurarea unui climat familial şi comunitar sănătos,
(necesitate,
pentru asigurarea unui viitor mai bun pentru societatea umană.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a dezvolta echilibrul realizat între
6. Curriculum-ul
destindere, dezvoltare şi divertisment în momentele
programului
petrecute prin activități extraşcolare;
2. Capacitatea de a folosi eficient creativitatea în
toate activitățile, modelându-și propriul destin;
3. Capacitatea de dezvoltare a flexibilității mentale ,
Competente
a originalității, şi inventivității.
vizate
Modulul I – Activităţile extrașcolare - un alt mod de a
învăţa - 8 ore
Modulul II – Învăţarea dincolo de curriculum - 8 ore
Modulul III – Activităţile educative –alternativă la
Planificarea
timpul liber al elevilor - 6 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul II 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu /proiect de activitate extraşcolară
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina ElenaRoxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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I. Criterii curriculare
1. Denumirea
O școală altfel prin educație nonformală
programului
Personal didactic din învăţământul preuniversitar.
2. Public - ţintă
vizat
Planificarea şi organizarea eficientã a activitãților specifice săptămânii
3. Justificare
Școala Altfel.
(necesitate,
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.
Utilizarea metodelor specifice educației
6. Curriculumnonformale pentru diversificarea strategiilor de
ul programului
dezvoltare a competenţelor transversale ale elevilor
în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare;
2.
Valorificarea
influențelor
educației
nonformale în planul dezvoltării personale, al
orientării şcolare şi profesionale, precum și al
integrării socioprofesionale a elevilor;
3.
Planificarea şi organizarea eficientã a
Competente
activitãților specifice săptămânii Școala Altfel.
vizate
Modulul I.Contribuţia educaţiei nonformale la
dezvoltarea personalităţii elevilor - 6 ore
Modulul II. Structura acţiunii/activității educaţionale
de tip nonformal - 8 ore
Modulul III. Parteneriatul educational - premisă a
Planificarea
reușitei în cadrul educației nonformale - 8 ore
modulelor
Modulul IV. Evaluare - 2 ore
tematice
Trim. IV 2018 – 1 grupă de 25 cursanți
Calendarul
Trim. II 2019 – 1 grupă de 25 cursanți
programului
7. Modalităţi de
Portofoliul
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Irina
Elena-Roxana
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2250
Costul programului/ al activităţii
3,75
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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11.7.ALTE PROGRAME-INIȚIERE ÎN MASS-MEDIA
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Educaţia media şi noile tehnologii
programului
Personal din învăţământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal)
2. Public - ţintă
vizat
Conștientizarea importanței amprentei digitale, media literacy, a rolului
3. Justificare
mass media în democrație, a modului de a accesa eficient informațiile
(necesitate,
conduce la optimizarea actului de predare-învățare, dar mai ales la
utilitate)
formarea unor abilități de viață absolut necesare cetățeanului secolului
XXI.
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1. Capacitatea de a optimiza accesul la informații –
5. Curriculumul programului
competență transversală și de a mediatiza conceptul
de media literacy;
2. Capacitatea de a proiecta demersuri didactice și de
a aplica strategii și instrumente care dezvoltă
competențele media ale elevilor
3. Capacitatea de a proiecta, organiza și desfăşura
CDŞ-uri de aprofundare a competenţelor media sau
a unor activităţi extracurriculare sub forma
Competente
atelierelor de scriere creativă
vizate
Modulul 1. Înțelegerea rolului mass media și al
informației în contextul democrației- 6 ore
Modulul 2. Modalități eficiente și eficace de accesare
a informației-6 ore
Modulul 3. Creatorul de conținut și instrumentele
media (noi și tradiționale)-6 ore
Modulul 4. Metode de evaluare cu ajutorul noilor
Planificarea
tehnologii-4 ore.
modulelor
Evaluare-2 ore
tematice
Trimestrul I 2019-1 grupa/25 cursanți
Calendarul
Trimestrul II 2019/25 cursanți
programului
6. Modalităţi de
Proiecte, portofolii
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
2x25
Costul programului/ al activităţii
0
II. Resurse umane

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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0

11.9.ALTE PROGRAME-PENTRU PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC
AUXILIAR, ADULȚI DIN AFARA SISTEMULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
Curs pentru bibliotecarii din învățământul preuniversitar
programului
Bibliotecari şcolari
2. Public - ţintă
vizat
Formarea si dezvoltarea competenţelor personalului didactic auxiliar în
perspectiva creşterii calităţii serviciilor în sistemul educaţional şi
3. Justificare
asigurarea unui învăţământ de calitate competitiv la nivel naţional si
(necesitate,
internaţional
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.Locul de
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
desfășurare
1.Creșterea calității serviciilor de evidență,
6. Curriculum-ul Competente
gestionare și organizare a colecțiilor de documente
programului
vizate
din biblioteca școlară
2 Realizarea de achiziţii teoretice şi practice în
utilizarea corectă a softului pentru biblioteci
3. Dobândirea cunoștințelor, aptitudinilor și
deprinderilor de elaborare și implementare a
procedurilor operaționale;
Modulul I – Evidența, gestionarea și organizarea
Planificarea
colecțiilor – 5 ore
modulelor
Modulul II - Integrarea TIC în activitățile de
tematice
bibliotecă.
Programul
de
gestionare
a
documentelor de bibliotecă „Biblioteca” – 6 ore
Modulul III - Realizare Procedurilor Operaționale
necesare desfășurării activităților în biblioteca
școlară
– 5 ore
Modulul IV - Realizarea de activități metodice,
științifice și culturale în bibliotecile școlare – 5 ore
Evaluare - 3 ore
trimestrul I 2019-1 grupă de 25 cursanți
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe
II. Resurse
în domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Dobrin
Valentina
III.Criterii economice
25
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului/ al activităţii
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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