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1.

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar
pentru clasa pregătitoare

5

2.

Metodist al I.S.J. Neamț

6

3.

Definitivat 2019-2020

7

Stagiu de formare pentru profesorii cu statut de suplinitor în vederea
participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor
vacante
Program pentru cadrele didactice care fac parte din comisii de
organizare şi desfăşurare a probelor în profilul posturilor și a inspecțiilor
speciale la clasă
Dezvoltarea competenţelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul
examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a
concursului național de ocupare a posturilor vacante

8

4.

5.

6.

9

10

7.

Limba rromani în context intercultural

11

8.

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

12

9.

Istoria și tradițiile rromilor

13

10.

2. DIDACTICA SPECIALITĂŢII
Lectura și cinematografia mijloace ale motivației pentru învățare

14

11.

Didactica modernă

15

12.

Învățarea centrată pe elev prin strategii diferențiate și individualizate

13.

Utilizarea noilor tehnologii în procesul instructiv- educativ

14.

Proiectarea – structuri didactice la granița dintre tradițional și modern

15.

Strategii didactice interactive folosite în învățămăntul profesional și
tehnic

19

16.

Metode și strategii de predare inovativă în societatea cunoașterii

20

17.

Strategii pentru favorizarea succesului școlar

21

1
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17
18

22

19.

Curriculum la decizia școlii - proiectare curriculară, implementare,
evaluare
Creșterea interesului elevilor pentru EDF prin activități curriculare și
extracurriculare

20.

Abordarea educațională formală, non-formală și informală într-o
manieră integrată

24

18.

23

3. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL
21.

Managementul situațiilor de criză din mediul educațional

25

22.

Comunicare și decizie în unitățile de învățământ

26

23.

Roluri și responsabilități în cadrul comisiei de etică

27

24.

Inspecția școlară

28

25.

Managementul instituției școlare

29

26.

Managementul clasei de elevi

30

4. MANAGEMENT DE PROIECT
27.

Inițiere în implementarea proiectelor școlare

31

28.

Creșterea performanței școlare prin parteneriat educațional

32

29.

5. TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI
Competențe de bază în tehnologia informației și a comunicațiilor

33

30.

Multitasking în educație

34

31.

Competențe informatice în învățământ

35

32.

Utilizarea mediilor grafice interactive în procesul de predare-învățareevaluare

36

33. .

6. EDUCAȚIA PENTRU CALITATE
Implementarea manualului calității

34.

Modalități de implementare și evaluare, la nivelul unităților de
învățământ, a sistemului intern managerial

7. EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI
Drepturile omului în era digitală
35.
8. EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

2

37
38

39

36.

Dezvoltarea durabilă pentru o generație viitoare

40

37.

Dezvoltarea durabilă – un factor cheie în protejarea mediului
înconjurător

41

Mijloace audio- vizuale , alternativa noului sistem de învățământ
9.
EDUCAŢIE PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE

42

38.

39.

Perspective privind egalitatea de șanse

43

10 . TEHNICI DOCUMENTARE ÎN C.D.I.
40.

CDI- deschiderea către noi orizonturi educaționale

44

11 . EDUCAŢIE PENTRU EGALITATEA DE GEN
41.

Prevenirea și combaterea discriminării

45

12. EDUCAȚIA PENTRU ANTICORUPȚIE
42.

Educația pentru anticorupție în școli
13.

43.

46

EDUCAȚIA ANTIDROG

Prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților

47

14 . EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ
44.

Educația interculturală, factor esențial în formarea pentru diversitate
culturală

48

45.

Diversitatea culturală

49

15 . EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
46.

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale

50

47.

Antreprenoriat și intraprenoriat

51

16. ALTE PROGRAME
16.1 ALTE PROGRAME - EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
48.
Igiena în școală: reguli și comportamente

52

16.2 ALTE PROGRAME – PSIHOPEDAGOGIE
49.
Noi abordări ale elevilor cu CES

53

50.

Terapiile prin artă utilizate de către cadrele didactice pentru diminuarea
tulburărilor de conduită la copiii preșcolari și școlari mici

54

51.

Prevenirea violenței în școală

55

52.

Abandonul școlar- măsuri de prevenție și intervenție

56

3

16.3 ALTE PROGRAME - EDUCAŢIA ADULŢILOR
53.
Conduita rutieră implementată prin activități nonformale

57

54.

Importanța educației parentale în prevenirea absenteismului școlar

58

55.

Rolul adulților în educația tinerilor

59

56.

A doua șansă

60

16.4 ALTE PROGRAME - LIMBI STRĂINE
57.
Limba franceză- nivel B1
58.

61
62

Limba engleză- nivel B1

16.5 ALTE PROGRAME – EXTRACURRICULARE
59.
Dezvoltare personală prin activități de voluntariat

63

60.

Importanța organizării în școală a unui program de tip: Școală după
școală

64

61.

Dezvoltarea competențelor elevilor prin educația nonformală

65

16.6 ALTE PROGRAME - INIŢIERE ÎN MASS-MEDIA
62.
Media literacy și dezvoltarea gândirii critice
16.7 ALTE PROGRAME - PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC
AUXILIAR/ ADULŢI DIN AFARA SISTEMULUI
63.
Tehnici de lucru în bibliotecă
64.

Asigurarea calităţii în cadrul departamentului de secretariat

17. ALTE PROGRAME (ACTIVITĂŢI METODICO-ŞTIINŢIFICE ȘI
CULTURALE)

4

66

67
68
69

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 judeţul
Neamţ, care predau la clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020
abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul
3. Justificare
şcolar 2019-2020, 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 2019- 1 grupa /1x 25 cadre
Calendarul
didactice
programului
proiecte, portofolii
7. Modalităţi de
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse umane
domeniu
Coordonatorul programului de formare: la decizia directorului
1. Denumirea
programului
2. Public - ţintă vizat

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

Domeniul: PROGRAME PRIORITARE M.E.N.
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
METODIST AL I.Ș.J. NEAMȚ
programului
Personal didactic, din învăţământul preuniversitar, implicat în activitatea de
2. Public - ţintă
perfecționare
vizat
Necesitatea înnoirii și completării corpului de metodiști ai I.S.J. Neamț
3. Justificare
16 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1.Capacitatea de a eficientiza activitatea didactică
6. Curriculum-ul
2.Capacitatea de a cunoaște și folosi adecvat instrumentele
programului
specifice inspecției școlare
3.Capacitatea de a consilia din punct de vedere metodic și de a
evalua cadrele didactice înscrise la obţinerea definitivării în
învăţământ şi a gradelor didactice
4.Capacitatea de a aprecia corect nivelul performanțelor realizate
de elevi în învățare raportat la standardele educaționale naționale
(curriculare și de evaluare)
5.Capacitatea de a optimiza competențele personalului de
îndrumare și control
6. Capacitatea de a evalua activitatea personalului didactic
Competente
(proiectare, predare-învățare, evaluare, reglare/remediere,
vizate
diferențiere a demersului educațional)
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 încarieră – 2 ore
Planificarea
Modulul 4: Activități practice - 5 ore
modulelor
Evaluare — 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Prezentarea, în plen, a unei secvenţe din portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: la decizia directorului
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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Domeniul: PROGRAME PRIORITARE M.E.N.
I. Criterii curriculare
Definitivat 2019-2020
1. Denumirea
programului
2. Public - ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar înscrise la examenul de
definitivare în învățământ în anul şcolar curent
Programul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învățământul
3. Justificare
(necesitate, utilitate) preuniversitar înscrise la examenul de definitivare în învățământ în anul şcolar
curent
16 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
C1: Capacitatea de a forma abilitățile pentru îmbinarea
6. Curriculum-ul
Competente
aspectelor teoretice şi metodologice ale disciplinelor
programului
vizate
planului cadru cu cele practic-aplicative, în cadrul lecțiilor
C2: Capacitatea de a forma competențele de organizare
instituțională si de management al resurselor umane
C3: Capacitatea de a forma competențele psihopedagogice și
didactico-metodologice
C4: Capacitatea de a aprofunda conținuturile ştiințifice şi
direcțiile de evoluție a cunoaşterii în domeniul de
specializare
M1: Aspecte teoretice şi metodologice aplicabile în cadrul
Planificarea
lecțiilor - 6 ore
modulelor
tematice
M2: Competențe psihopedagogice necesare planificării,
desfăşurării şi evaluării activității didactice – 8 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul II 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
7. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse umane
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: la decizia directorului
III.Criterii economice
1 grupă X 25 participanți/grupă
Număr de cursanţi
planificaţi
Costul programului/ 0
al activităţii
0
Costul estimat al
unei ore de formare
pentru fiecare
participant
7

Domeniul: PROGRAME PRIORITARE M.E.N.
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
STAGIU DE FORMARE PENTRU PROFESORII CU STATUT DE
programului
SUPLINITOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA SUSȚINEREA
CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR
VACANTE
Personal didactic cu statut de suplinitor în învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Pregătirea profesorilor suplinitori pentru participarea la susținerea concursului
3. Justificare
național de ocupare a posturilor vacante
16 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a elabora instrumente specifice procesului
6. Curriculum-ul
de predare-învățare-evaluare
programului
2. Capacitatea de a încuraja gândirea critică și învățarea
conștientă la elevi
3. Capacitatea de a aplica tehnici și metode de învățare
Competente
creativă la elevi
vizate
Modulul 1: Didactica disciplinei/ariei curriculare – 4 ore
Modulul 2 : Proiectarea didactică – 4 ore
Planificarea
Modulul 3 : Învățarea creativă – 6 ore
modulelor
Evaluare : 2 ore
tematice
Trimestrul I 2020 – 1 grupă/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: la decizia directorului
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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Domeniul: PROGRAME PRIORITARE M.E.N.
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
PROGRAM PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE FAC PARTE DIN
programului
COMISII DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROBELOR ÎN
PROFILUL POSTURILOR ȘI A INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ
Personal didactic, din învăţământul preuniversitar, participant în comisii
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea formării membrilor comisiilor judeţene de organizare şi desfăşurare a
3.Justificare
probelor practice/orale în profilul postului
16 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1.Capacitatea de a eficientiza activitatea didactică
6. Curriculum-ul
2.Capacitatea de a cunoaște și folosi adecvat instrumentele
programului
specifice inspecției școlare
3.Capacitatea de a consilia din punct de vedere metodic și de
a evalua cadrele didactice înscrise la obţinerea definitivării
Competente
în învăţământ şi a gradelor didactice
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 — 5 ore
Modulul 2: Managementul activității didactice – 4 ore
Modulul 3: Metodologia cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Planificarea
Aplicaţie. – 5 ore
modulelor
Evaluare — 2 ore
tematice
Trimestrul I 2020 - 4 grupe x 25 cadre didactice;
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Prezentarea unei secvenţe din portofoliu (produs)
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: la decizia directorului
III.Criterii economice
4 x 25
Număr de cursanţi planificaţi
Costul programului/ al activităţii

0

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant

0
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Domeniul: PROGRAME PRIORITARE M.E.N.
I. Criterii curriculare
1. Denumirea DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE A LUCRĂRILOR
programului
SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI A CONCURSULUI NAȚIONAL
DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE
Personal de conducere, îndrumare şi control
2. Public ţintă vizat
Personal didactic din învățământul preuniversitar
3. Justificare Evaluarea activităţii de învăţare - formativă şi sumativă, cu accent pe evaluarea la
examenul national de definitivare în învățământul preuniversitar și la concursul
(necesitate,
național de ocupare a posturilor vacante
utilitate)
16 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
6.
Competente C1:Capacitatea de a aplica sistemul conceptual specific teoriei şi
practicii evaluative
Curriculumvizate
C2:Capacitatea de a cunoaște cadrul legislativ
ul
C3:Capacitatea de a elabora instrumente, probe de evaluare
programului
C4: Capacitatea de a evalua în cadrul examenului national de
definitivare în învățământul preuniversitar
C5:Capacitatea de a evalua în cadrul concursului național de ocupare
a posturilor vacante
Planificarea M1:Evaluarea în învăţământul preuniversitar – cadrul actual de
reglementare pentru examenul national de definitivat –
2
modulelor
ore
tematice
M2:Evaluarea în învăţământul preuniversitar – cadrul actual de
reglementare pentru concursul național de ocupare a posturilor
vacante – 2 ore
M3:Elaborarea instrumentelor / probelor de evaluare – 4 ore
M4:Procesul de evaluare – 4 ore
M5:Rolul de evaluator – 2 ore
Evaluare — 2 ore
Trimestrul II 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
de evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: la decizia directorului
III.Criterii economice
1 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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Domeniul: PROGRAME PRIORITARE M.E.N.

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

5. Curriculumul programului

1. Capacitatea de receptare de mesaje orale în diferite contexte de
comunicare;
2. Capacitatea de producere de mesaje orale în diverse situații de
Competent comunicare;
3. Capacitatea de receptare/producere de mesaje scrise.
e vizate
Modulul 1. Introducere în studiul limbii rromani - 4 ore;
Modulul 2. Aspecte practice legate de citire, scriere și conversație - 8
ore;
Modulul
Planificare 3. Evaluarea nivelului limbii rromani (Începător, Mediu, Avansați) a modulelor 3 ore;
Evaluare - 1 oră
tematice
Calendarul
programul Trimestrul II 2020 - o grupă/25 cadre didactice;
ui

6. Modalităţi de
Chestionarul
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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Domeniul: PROGRAME PRIORITARE M.E.N.
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
reducerea absenteismului și abandonului școlar.
Modulul 1. Rromanipenul educațional - 4 ore;
Modulul 2. Alteritate și interculturalitate 10 ore;
Evaluare - 2 ore

6. Curriculum-ul
programului

Competente
vizate
Planificarea
modulelor
tematice
Calendarul
programului Trimestrul II 2020- 1 grupă / 25 cadre didactice

7. Modalităţi de
evaluare

Chestionarul
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în domeniu
II. Resurse umane Responsabil de program: la decizia directorului
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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Domeniul: PROGRAME PRIORITARE M.E.N.
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
3. Justificare
.Acestea 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 2020- 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
Costul programului/ 0
al activităţii
0
Costul estimat al
unei ore de formare
pentru fiecare
participant
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Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
LECTURA ȘI CINEMATOGRAFIA- MIJLOACE ALE MOTIVAȚIEI
programului
PENTRU ÎNVĂȚARE
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea încurajării utilizării strategiilor de instruire diferențiată pentru a
3. Justificare
realiza un climat ,,prietenos'' în școală, în scopul combaterii absenteismului și
(necesitate,
abandonului școlar
utilitate)
24 ore
4. Durata
1. Capacitatea de a dezvolta tehnici de stimulare a gândirii
5. Curriculum-ul
critice;
programului
2. Capacitatea de a utiliza în procesul de predare-învățareevaluare a conceptelor comune mai multor discipline pentru
însușirea noțiunilor/termenilor de către elevi;
3. Capacitatea de a dirija acțiunile și comportamentele
elevilor în direcția dezvoltării autonomiei și competenței
Competente
personale
vizate
Modulul 1: Teorii privind motivația copiilor/elevilor pentru
învățare – 4 ore
Modulul 2: Lectura și cinematografia - instrumente de
motivație acasă și la școală – 12 ore
Modulul 3: Bune practici privind strategiile didactice pentru
Planificarea
stimularea și creșterea motivației pentru învățare – 6 ore
modulelor
Evaluare 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
6. 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
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

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
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

DIDACTICA MODERNĂ
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
"Valorificarea ideatică și practică a obiectivelor, principiilor și, îndeosebi, a
conținuturilor învățământului – componentă primordială a procesului
instructiv – educativ – este nemijlocit determinată de elaborarea și aplicarea
creatoare a strategiilor, tehnologiilor și îndeosebi a metodologiilor didactice
și de educație. " ( Ioan Bontaș, Pedagogie – Tratat )
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
C1:Capacitatea de elaborare mijloace de învățare specifice
învățământului preuniversitar, şi accesibile elevilor, care să
îi ajute să îşi realizeze obiectivele învăţării
C2:Capacitatea de a asigura calitatea în sistemul formării
profesionale
C3:Capacitatea de a elabora instrumente care să permită o
evaluare eficientă a rezultatelor elevilor şi totodată oferirea
unui feedback formativ
M1: Strategii didactice – 6 ore
Planificarea
M2: Metode interactive de predare – învățare – evaluare –
modulelor
4 ore
tematice
M3: Elaborarea, dezvoltarea și aplicarea mijloacelor de
învățare – 12 ore
Evaluare – 2 ore
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
programului
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
Competente
vizate

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Curpănaru
Gabriela-Livia

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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2X25
2X2500
4,16

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV PRIN STRATEGII
programului
DIFERENŢIATE ŞI INDIVIDUALIZATE
Personal didactic din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Abilitarea cadrelor didactice de a valorifica la maximum potenţialul fiecărui elev
şi de a aplica strategii diferenţiate şi individualizate de învăţare care să ofere
3. Justificare
ocazia fiecărui elev să se manifeste activ în domeniile în care capacităţile sale
(necesitate,
sunt cele mai evidente
utilitate)
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamţ, instituţii de învăţământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a organiza activităţi didactice în funcţie
6. Curriculum-ul
de tipul de lecţie dominant;
programului
2. Capacitatea de a utiliza metode şi strategii de predare
adecvate particularităţilor individuale/de grup, scopului şi
tipului lecţiei;
3. Capacitatea de a identifica nevoile şi dificultăţile de
Competente
învăţare
vizate
Modulul 1: Învăţarea centrată pe elev - delimitări
conceptuale şi motivaţii psihopedagogice – 6 ore
Modulul 2: Inteligenţele multiple în clasa de elevi – 6 ore
Modulul 3: Instruirea diferenţiată/individualizatăcaracteristici, metode, mijloace, resurse, forme concrete de
Planificarea
aplicare, importanţă – 10 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2020 - 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 Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
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

UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN PROCESUL INSTRUCTIVEDUCATIV
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
Cursul se adresează beneficiarilor care doresc să parcurgă stagii de
perfecţionare în cadrul unui program complex organizat care vizează:
dezvoltare profesională continuă; comunicarea didactică / pedagogică /
educaţională; stimularea creativităţii şi a învăţării de tip formativ; echilibrul
comportamental în toate situaţiile educaţionale.
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
C1:Capacitatea de a realiza
corelaţii inter, intra şi
pluridisciplinare
C2:Capacitatea de însuşire a unor tehnici de lucru menite să
stimuleze participarea activă a cursanţilor la asimilarea
cunoştinţelor
C3:Capacitatea de stimulare a structurilor motivaţionale,
afective, operatorii şi atitudinale ale cursanţilor
M1: Noile tehnologii şi provocările lumii contemporane Planificarea
6 ore
modulelor
M2: Noile tehnologii utilizate în educație - 8 ore
tematice
M3: Educația tradițională vs. educaţia contemporană – 8 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
Competente
vizate

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Curpănaru
Gabriela-Livia

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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2 X 25
0
0

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea PROIECTAREA – STRUCTURI DIDACTICE LA GRANIȚA DINTRE
programului
TRADIȚIONAL ȘI MODERN
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public ţintă vizat
3. Justificare
(necesitate,
utilitate)

4. Durata
5. Locul de
desfășurare
6.
Curriculumul
programului

Necesitatea promovării caracterului flexibil, creativ şi personalizat al proiectării, pe fondul
conservării unor structuri logice ale practicii didactice existente.

24 ore
Sediile CCD Neamț și instituții de învățământ

Competente
vizate

Planificarea
modulelor
tematice
Calendarul
programului

C1- cunoaşterea particularităţilor fiecărui tip de proiectare
didactică (planificare anuală/ semestrială/ pe unităţi de
învăţare/ proiecte didactice)
C2- realizarea unei proiectări corecte, creative, în concordanţă cu
exigenţele didactice specifice disciplinei şi etapei;
C3- adaptarea proiectului didactic la particularităţile de vârstă ale
elevilor, la specificul clasei, la conţinuturile abordate;
C4- configurarea unui profil profesional articulat pe cercetările
actuale în domeniul didactic.
Modul I – O abordare teoretică a proiectării - 7 ore
Modul II – Dimensiunea practică a macroproiectării
didactice - 7 ore
Modul III – Dimensiunea practică a microproiectării
didactice – 8 ore
Evaluare – 2 ore
Trimestrul I 2020- 1 grupă/ 25 cadre didactice

7. Modalităţi
Chestionare; portofoliu.
de evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana Irina
III.Criterii economice
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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Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1.
STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE FOLOSITE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
Denumirea
PROFESIONAL ȘI TEHNIC
programului
Personalul didactic din învățământul profesional și tehnic
2. Public –
ţintă vizat
Formarea de competențe privind utilizarea, aplicare strategiilor didactice didactice în
3.
învățământul profesional și tehnic
Justificare
(necesitate,
utilitate)
24 ore
4. Durata
5.

Capacitatea de a dezvolta competențe cadrelor
Curriculumdidactice din învățământul profesional și tehnic;
ul

Capacitatea de a concepe, planifica și utiliza strategii
programului
didactice interactive;

Capacitatea de a implementa strategii didactice
interactive în procesul de predare-învățare-evaluare;

Capacitatea de a realiza progrese în activitățile
didactice.
Competențe vizate
Modulul 1. Concept-4 ore
Modulul 2. Metode didactice folosite în învățământul
profesional și tehnic-10 ore
Modulul 3. Mijloace de învățământ folosite în învățământul
profesional și tehnic-8 ore
Planificarea
Evaluare-2 ore
modulelor tematice
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
6.
Portofoliul
Modalităţi
de evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana Irina
III.Criterii economice
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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Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂŢII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
METODE ŞI STRATEGII DE PREDARE INOVATIVĂ ÎN SOCIETATEA
programului
CUNOAŞTERII
Personal didactic din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Dezvoltarea competenţelor necesare cadrelor didactice în vederea realizării unor
3. Justificare
activităţi de predare-învăţare-evaluare care să aibă impact pozitiv asupra elevilor
(necesitate,
şi care să conducă la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examene naţionale şi
utilitate)
concursuri şcolare.
24 ore
4. Durata
1. Aplicarea optimizată a strategiilor de comunicare didactică,
5. Curriculum-ul
pedagogică şi educaţională;
programului
2. Aplicarea metodelor moderne în activitatea de predareînvăţare-evaluare;
Competente 3. Conştientizarea efectelor utilizării metodelor de lucru în echipă
în activitatea cu elevii.
vizate
Modulul 1: Metode moderne în activitatea de predare-învăţareevaluare. Relaţia dintre metodă şi instrumentul de evaluare.– 6
ore
Modulul 2: Tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în
învăţare – 8 ore
Planificarea Modulul 3: Aplicarea în activitatea didactică a activităţilor de
lucru în echipă – 8 ore
modulelor
Evaluare: 2 ore
tematice
Trimestrul I 2020 1 grupă x 25 cadre didactice
Calendarul
programului
6. Modalităţi de
Prezentare portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
25
Număr de cursanţi planificaţi
2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
STRATEGII PENTRU FAVORIZAREA SUCCESULUI ŞCOLAR
programului
2. Public - ţintă Personal didactic din învăţământul preuniversitar
vizat
Unul din factorii responsabili ai reuşitei şcolare a elevilor, alături de familie, este
3. Justificare
şcoala. Cursul abordează alternative şi instrumente care favorizează succesul şcolar
(necesitate,
din perspectiva factorilor individuali, emoţionali, educaţionali, familiali sau sociali.
utilitate)
24 ore
4. Durata
Sediile CCD, instituţii de învăţământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a aplica optim strategiile didactice în vederea
6. Curriculumfavorizării succesului școlar;
ul programului
2.Capacitatea de aplicare a practicilor inovative care favorizează
Competente
succesul şcolar;
vizate
Modulul 1: Reuşită. Succes şcolar. Eşec şcolar - concepte,
factori, strategii,metode, instrumente - 6 ore
Modulul 2: . Succesul şcolar în contextul dinamicii sociale şi a
evoluţiei vieţii şcolare – 8 ore
Modulul 3: Practici inovative care favorizează succesul şcolar Planificarea
strategii, metode şi instrumente - 8 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi
portofoliu
de evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana Irina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII-PROIECTARE CURRICULARĂ,
programului
IMPLEMENTARE, EVALUARE
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Un aspect aparte al flexibilizării şi alternativităţii curriculare îl reprezintă
3. Justificare
curriculumul la decizia şcolii.
Această ipostază a alternativităţii şi flexibilizării educaţiei o reprezintă încercarea
de introducere secvenţială a unor elemente de conţinut variabile, specifice
actorilor implicaţi, prin dreptul de a lua decizii conferit şcolii, curriculumul la
decizia şcolii (CDS).
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
Capacitatea de a realiza programa unui opțional;
6. Curriculum-ul
programului
Capacitatea de a implementa opționalul la clasă;
Competente
Capacitatea de a aborda integrat conținuturile curriculare;
vizate
Modulul 1: Opţionalul la nivelul disciplinei - 7 ore
Modulul 2: Opţionalul la nivelul ariei curriculare - 7 ore
Modulul 3: Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare Planificarea
8 ore
modulelor
Modulul 4: Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019- 1 grupă /1x 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2020- 1 grupă /1x 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Proiecte
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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Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
CREȘTEREA INTERESULUI ELEVILOR PENTRU EDF PRIN
programului
ACTIVITĂȚI CURRICULARE SI EXTRACURRICULARE
Personal din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Acest curs încearcă să îmbunătăţească sfera de mijloace de acţionare în cadrul
3. Justificare
activităţii de educaţie fizică, să îmbogăţească conţinutul lecţiilor, să stimuleze
activitatea creatoare a copiilor, în crearea cadrului de interes necesar participării
conştiente şi active a elevilor la lecţia de educaţie fizică şi sportivă din şcoală.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
Capacitatea de a dezvolta motricitatea generală a elevilor
6. Curriculum-ul
programului
Capacitatea de a stimula practicarea independentă a
exercițiilor fizice
Capacitatea de a dezvolta trăsături de personalitate
Competente
favorabile integrării sociale a elevilor
vizate
Modulul 1: Relaţia profesor-elev în cadrul activităţi sportive
din scoală şi din afara acesteia - 4 ore
Modulul 2: Factori motivanţi ai creşterii interesului faţă de
practicarea exerciţiului fizic - 8 ore
Modulul 3: Motivaţii extrinseci şi motivaţii intrinseci - rolul
lor în creşterea interesului pentru practicarea exerciţiului
Planificarea
fizic- 10 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019- 1 grupă /1x 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2020- 1 grupă /1x 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Proiecte, portofolii (după caz)
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
2X2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ABORDAREA EDUCAŢIONALĂ FORMALĂ, NON-FORMALĂ ŞI
programului
INFORMALĂ ÎNTR-O MANIERĂ INTEGRATĂ
Personalul didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare

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

Formarea competențelor cheie trebuie să înceapă înca de la ciclul primar, pentru
ca mai apoi sa fie continuate în ciclul gimnazial și liceal.OMEN 3371/ 12 martie
2013 prevede predarea-învățarea integrată, de aceea este deosebit de important ca
elevii să fie parte a unui plan de învățământ cu caracter deschis care să aibă în
structura sa activități de instruire non-formală, necesare pentru aprofundarea
cunoștințelor.
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ

Competente
vizate

7. Modalităţi de
evaluare

Planificarea
modulelor
tematice
Calendarul
programului
proiect

1.Capacitatea de a-și imbunătăți cunoştințele referitoare la
proiectarea/derularea de activităţi didactice integrate
2.Capacitatea de adaptare la competenţelor formativ evaluative ale cadrelor didactice care lucrează cu elevii din
ciclul achizițiilor fundamentale
M1. Relația școală- familie- cum comunicăm parinților
noutățile din noul curriculum-4 ore
M2. Oportunitatea vs pericolul la care ne expunem și îi
expunem pe elevi în situația unei inflații de auxiliare-8 ore
M3. Identificarea şi valorificarea de bune practici referitoare
la managementul activităţilor didactice integrate în cadrul
activităţilor comisiilor metodice-10 ore
Evaluare -2 ore
Trimestrul I / 2020-1 grupă x 25 cursanți

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist
Elena-Roxana Irina
III.Criterii economice
25
Număr de cursanţi planificaţi
2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
II. Resurse
umane

24

Domeniul: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE CRIZĂ ÎN MEDIUL
programului
EDUCAŢIONAL
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 situațiile
utilitate)
conflictuale din sfera educațională.
24 ore
4. Durata
1. Capacitatea de a selecta căile și mijloacele de comunicare
5. Curriculum-ul
programului
în vederea eficientizării demersului managerial.
2. Capacitatea de a soluționa situații conflictuale
Competente
neprevăzute.
vizate
3. Capacitatea de a valorifica particularitățile
interlocutorilorîn vederea colaborării în situații de criză.
Modului I.Definirea conceptului de criză educaţională.
Caracteristicile și cauzele situaţiilor de criză – 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 I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
6. Modalităţi de
Chestionar
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Lăcrămioara
Tincă
III.Criterii economice
25
Număr de cursanţi planificaţi
2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant

25

Domeniul: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
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

COMUNICARE ȘI DECIZIE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
Formarea continuă pentru optimizarea exercitării capacităților de
comunicare şi relaţionare intra- și inter- instituțională şi aplicarea expertizei
de comunicare în dezvoltarea profesională.
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
C1:Capacitatea de a utiliza un limbaj specific de comunicare
instituțională
C2:Capacitatea de a aborda un comportament specific
ascultării
C3:Capacitatea de a transmite deciziile la nivel intra- și
inter- instituțional
M1: Comunicare și etică profesională - 6 ore
Planificarea
modulelor
M2: Comunicarea informativă vs. Comunicarea formativă tematice
4 ore
M3: Luarea deciziilor și comunicarea acestora intra- și interinstituțional - 12 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
Competente
vizate

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare:
profesor-metodist Curpănaru Gabriela-Livia

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

26

2 X 25
2x2500
4,16

Domeniul: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN CADRUL COMISIEI DE ETICĂ
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea de optimiza procesul educațional din perspectiva aplicării
3. Justificare
principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale.
16 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1.Capacitatea de a integra principiile, normele și valorile
6. Curriculum-ul
eticii profesionale în propria strategie de lucru
programului
Competente
2. Capacitatea de a promova modelul profesiei didactice
vizate
Modulul 1: Principii, norme și valori ale eticii profesionale –
4 ore
Modulul 2: Normele comportamentale și profesia didactică –
Planificarea
10 ore
modulelor
Evaluare: 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul IV 2020 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
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
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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Domeniul: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
INSPECȚIA ȘCOLARĂ
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea de a optimiza activitatea managerului de școală
3. Justificare
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1.Capacitatea de a optimiza procesul de comunicare și
6. Curriculum-ul
relaționare
programului
2.Capacitatea de a elabora, completa, verifica documente
manageriale/instituționale și documente școlare
Competente
3.Capacitatea de a eficientiza procesul educațional
vizate
Modulul I: Comunicare și curriculum - 8 ore
Modulul II: Documente manageriale/instituționale și
documente școlare – 12 ore
Modulul III: Strategii de marketing școlar în comunitatea
Planificarea
locală – 6 ore
modulelor
Evaluare: 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul IV 2020 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Chestionarul oral
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
2x 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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Domeniul: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI ȘCOLARE
programului
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Cursul își propune să puncteze importanța managentului în școli, abilitățile de
3. Justificare
comunicare, organizare și conducere, eficiența și importanța școlii pe plan local și
național
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1.
Capacitatea de a-și însuși conceptul de management
6. Curriculum-ul
educațional
programului
2.
Capacitatea de a-și însuși valorile managementului și
implicarea părinților, elevilor și ai altor actori în procesul
educației
3.
Capacitatea de a considera școala o prioritate în
Competente
managementul educațional.
vizate
Modulul 1:Concepte de bază ale managementului
educațional- 8 ore
Modulul II: Management educațional participativ -6 ore
Planificarea
Modulul III: Management și leadership - 8 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 – o grupă /25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2020 – 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
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
programului
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a organiza şi desfăşura activităţi specifice
6. Curriculum-ul
profesorului diriginte/ managementului clasei de elevi, pentru a
programului

Competente
vizate

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

elimina anumite disfuncţii în educaţia copilului si stabilirea unor
relaţii pozitive în colectivul clasei;
2. Aplicarea creativă a strategiilor de educatie formală, nonformala si informală şi a metodelor de evaluare în concordanţă cu
scopul şi tipul activitatii de management al clasei de elevi;

Modulul 1: Prevederi metodologice privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte – 6
ore;
Modulul 2: Conţinutul activităţilor specifice funcţiei de
diriginte - 8 ore;
Modulul 3: Noile educaţii în contextul activităţii de
dirigenţie – 8 ore;
Evaluare – 2 ore
Trimestrul I/2020-1x25 cursanți

Chestionar

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant

30

Domeniul: MANAGEMENT DE PROIECT
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
INITIERE IN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SCOLARE
programului
Personal din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea familiarizării personalului din învăţământul preuniversitar cu etapele
3. Justificare
unui proiect școlar
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a iniția proiecte școlare;
6. Curriculum-ul
programului
2. Capacitatea de a organiza, monitoriza și evalua activitățile
Competente
proiectului.
vizate
Modulul 1: Importanta proiectelor scolare si a implementarii
lor – 4 ore
Modulul 2: Tipologia și structura proiectelor – 8 ore
Modulul 3: Marketingul și managementul proiectelor școlare
Planificarea
– 10 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2020 - 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
2 x 2500
Costul
programului/ al
activităţii
Costul estimat al 4.16
unei ore de
formare pentru
fiecare
participant
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Domeniul: MANAGEMENT DE PROIECT
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
CREȘTEREA PERFORMANȚEI ȘCOLARE PRIN PARTENERIATUL
programului
EDUCAȚIONAL
Personal didactic/ didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
2. Public - ţintă
vizat
Implementarea proiectelor europene la nivelul comunităților locale în partenetriat
3. Justificare
cu școala în vederea :reducerii absenteismului și a abandonului școlar, creșterea
(necesitate,
performanțelor școlare prin participareas la activități remediale și activități
utilitate)
extrașcolare de tipul școala după școală.
24 ore
4. Durata
sediile CCD Neamț și instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1.Capacitatea de a adopta metode și tehnici eficiente de
6. Curriculum-ul
cunoașterea copiilor și integrarea socială.
programului
2. Capacitatea de a îmbunătăți abilități de consiliere și
Competente
relaționare cu familia în situații de criză.
vizate
Modulul 1.Parteneriate extrașcolare- 6 ore
Modulul 2.Schimburi de experiență cu alte instituții -6 ore
Planificarea
Modulul 3.Colaborarea școală- familie -10 ore.
modulelor
Modulul 4.Evaluare -2 ore
tematice
Trimestrul IV -2019 -1 grupă
Calendarul
Trimestrul I -2020 -1 grupă
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 Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
2x 25
Număr de cursanţi planificaţi
2X2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
COMPETENTE DE BAZA ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ŞI A
programului
COMUNICAŢIILOR
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Societatea actuală, aflată în plină revoluţie tehnologică, impune necesitatea
3. Justificare
dobândirii competenţelor digitale, exploatarea noilor tehnologii ale informaţiei şi
comunicării (TIC) fiind înscrisă în lista competenţelor-cheie europene promovate
şi la nivel naţional, astfel formarea competenţelor digitale a devenit ţintă
strategică a învăţământului românesc
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a utiliza corect și eficient un computer
6. Curriculum-ul
2. Capacitatea de a crea un material didactic cu ajutorul
programului
editorului grafic Paint
3. Capacitatea de a tehnoredacta un document în format
Word
Competente
4. Capacitatea de a realiza o prezentare Powerpoint
vizate
Modulul 1: Utilizarea eficientă a componentelor software 4 ore
Modulul 2:Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice
în vederea realizării unor materiale didactice – 6 ore
Modulul 3: Utilizarea operațiilor de bază în crearea,
formatarea și finalizarea unui document cu Microsoft Office
Word – 6 ore
Modulul IV: Proiectarea şi realizarea prezentărilor
Planificarea
electronice cu Microsoft Office PowerPoint - 6 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I 2020 – o grupă /25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul II 2020 – 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
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
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

MULTITASKING ÎN EDUCAȚIE
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
Programul de formare continuă își propune să dezvolte competențele de
utilizarea a mijloacelor multimedia în noile contexte educaționale și
convingerea că educația se poate face și altfel.
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
C1:Capacitatea de îmbunătățire a învățării elevilor în mediul
virtual
C2:Capacitatea de a utiliza calculatorul în noile contexte
educaționale
C3:Capacitatea de îmbunătățire a abilităților cognitive prin
utilizarea tehnologiilor moderne de învățare
M1: Delimitări conceptuale - 5 ore
Planificarea
modulelor
M2: Educația virtuală: medii și comunități de învățare tematice
5 ore
M3: Dezvoltarea deprinderilor de multitasking – 6 ore
M4: Efectele educației virtuale - 6 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
Competente
vizate

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Curpănaru
Gabriela-Livia

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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2 X 25
0
0

Domeniul: TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
COMPETENŢE INFORMATICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
programului
2. Public - ţintă
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
vizat
Progresele realizate de informatică în numeroase domenii ale vieţii economice şi sociale
3. Justificare
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 orerare Windows 7.
Acest curs reprezinta temelia unei viitoare certificari Microsoft.
24 ore
4. Durata
Cunoasterea conceptelor de baza cu privire la structura si
5. Curriculum-ul
functionarea unui PC;
programului
Utilizarea functiilor de baza ale unui sistem de operare (Microsoft
Windows);
Utilizarea unei aplicatii de procesare texte (Microsoft Office
Word);
Folosirea foilor de calcul tabelar (Microsoft Office Excel);
Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet si posta
Competente vizate electronica).
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 2020- 2 grupe /2x 25 cadre didactice
Calendarul
programului
6. Modalităţi de
Aplicatii practice
evaluare
II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Lăcrămioara Tincă
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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Domeniul: TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
UTILIZAREA MEDIILOR GRAFICE INTERACTIVE ÎN PROCESUL DE
programului
PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea utilizării la clasă a unor componente software și a elaborării unor
3. Justificare
produse informatice care să valorifice conexiunile dintre disciplina de specialitate
(necesitate,
și TIC
utilitate)
24 ore
4. Durata
1. Proiectarea unor secvențe didactice ce vizează utilizarea
5. Curriculum-ul
calculatorului în predarea disciplinei
programului
Competente
2. Utilizarea eficientă a unor componente software
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 I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
6. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Lăcrămioara
Tincă
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
2500
4,16

Domeniul: EDUCAȚIA PENTRU CALITATE
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 implementarea unui
3. Justificare
sistem al calității și documentul care furnizează informaţii adecvate,atât pentru scopuri
(necesitate,
interne cât şi pentru scopuri externe referitoare la Sistemul de Management al Calităţii.
utilitate)
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
Competente vizate orizontală sau verticală asupra problemelor referitoare la calitate)
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
Planificarea
calității – pot avea acces beneficiarii și partenerii - 4 ore
modulelor
Evaluare - 3 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu / Prezentarea unei secvențe din portofoliu
evaluare
II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Curpănaru GabrielaLivia
III.Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
2x25
Costul programului/ al activităţii
2x2500
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
4,16

37

Domeniul: EDUCAȚIA PENTRU CALITATE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE ȘI EVALUARE, LA NIVELUL
programului
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, A SISTEMULUI INTERN
MANAGERIAL
Directorii unităților de învățământ, responsabilii cu gestionarea riscurilor; membrii
2. Public - ţintă
echipei de gestionare a riscurilor (EGR), secretarii comisiilor de monitorizare si
vizat
toți cei care sunt implicati în implementarea sistemului de control intern
managerial.
Scopul cursului este acela de a forma grupul țintă în vederea asigurării utilizării
3.Justificare
fondurilor publice cu eficiență, eficacitate și economicitate, conform legii.
(necesitate,
utilitate)
24 ore
4. Durata
CCD Neamț
5. Locul de
desfășurare
Capacitatea de a:
6. Curriculumul programului
 elabora procedurile specifice implementării SCIM, atingerea
obiectivelor SCIM în mod economic, eficient, eficace; respectarea
regulilor externe, a politicilor și regulilor managementului;
Compe • implementa standarde de control intern ce definesc un minimum de
reguli de management, pe care toate entitatile publice trebuie sa le
tente
urmeze. (OSGG nr. 600/2018);
vizate
Modulul 1:Controlul intern si controlul intern managerial la entitatile
publice– 6 ore
Modulul 2: Elaborarea si implementarea sistemului de control
Planifi intern/managerial (SCMI)– 8 ore
Modulul 3:Structura interna responsabila cu monitorizarea, coordonarea
carea
module si îndrumarea metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii SCMI .–6
ore
lor
tematic Modulul 4. Evaluarea, autoevaluarea si auditarea SCMI-2 ore
Evaluare 2 ore
e
Calend Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
arul
progra
mului
7. Modalităţi de
portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana Irina
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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Domeniul: EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
DREPTURILE OMULUI ÎN ERA DIGITALĂ
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Drepturile omului nu sunt încă recunoscute universal şi există dezbateri şi
3. Justificare
controverse privind conţinutul, natura şi justificarea drepturilor omului şi chiar
noţiunea de "drept" în sine.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a utiliza corect concepte și termeni în
6. Curriculum-ul
domeniul drepturilor omului
programului
2. Capacitatea de a promova drepturile omului raportate la
Competente
libertate și responsabilități
vizate
Modulul I: Drepturile omului în era digitală - 6 ore
Modulul II: Gândire critică și drepturile omului – 4 ore
Planificarea
Modulul III: Educație pentru cetățenie democratică – 12 ore
modulelor
Evaluare: 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul IV 2020 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Chestionarul oral
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
2x 25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
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

DEZVOLTAREA DURABILĂ PENTRU O GENERAȚIE VIITOARE
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
"Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor
prezentului, fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și
satisface propriile nevoi".
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
C1:Capacitatea de a îndeplini cerinţele prezente şi viitoare,
care stabilesc scopul dezvoltării durabile
C2:Capacitatea de a promova dezvoltarea durabilă
M1:Cadrul conceptual - 6 ore
Planificarea
modulelor
M2: Dimensiunile dezvoltării durabile - 8 ore
tematice
M4: Promovarea activă a dezvoltării durabile – 8 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
Competente
vizate

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Curpănaru
Gabriela-Livia

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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2 X 25
2x2500
4,16

Domeniul: EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
DEZVOLTAREA DURABILĂ - UN FACTOR CHEIE ÎN PROTEJAREA
programului
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Personal din sistemul de învațământ preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare

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

Un aspect mai important decât conservarea naturii este supravietuirea omului, iar
aceste două noțiuni sunt atât de strâns legate, încât trebuie să se găsească un
echilibru între dezvoltarea economică, socială și protecția mediului.
24 ore
Sediile CCD Neamt, instituțiile de învățământ

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

1. Capacitatea de a identifica soluții pentru gestionare
ratională a resurselor cu un impact minim asupra mediului
2. Capacitatea de a implementa măsuri de protecție a
mediului în corelație cu cadrul legislativ și politicile de
mediu în vigoare
3. Capacitatea de a identifica si conștientiza potentialele
dezechilibre ce pot fi create prin acțiunea omului
Modulul 1: Protecția resurselor naturale – 8 ore
Modulul 2: Politici de protecție a mediului- 4 ore
Modulul3: Producția si consumul sustenabil – 8 ore
Evaluare: 4 ore
Trimestrul I 2020- o grupă x 25 cursanți

portofoliu

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela-Livia
Curpănaru
III.Criterii economice
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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Domeniul: EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
MIJLOACELE AUDIO – VIZUALE: ALTERNATIVA NOULUI SISTEM
programului
DE ÎNVĂȚĂMANT
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare
4. Durata
5. Curriculum-ul
programului

6. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse
umane

Personal din învăţământul preuniversitar
Necesitatea integrării funcționale a mijloacelor audio-vizuale într-o strategie
didactică eficientă.
24 ore
1. Capacitatea de a identifica mijloacele de învățământ
adecvate activității didactice;
2. Capacitatea de a concepe secvențe de învățare sprijinite de
Competente
suport audio-vizual;
vizate
Modulul 1: Integrarea mijloacelor audio-vizuale în
activitatea didactică – 4 ore
Modulul 2: Metode de strategii și tehnici didactice utilizate
în contexte specifice – 12 ore
Planificarea
Modulul 3: Complexul multimedia – 6 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
programului
Portofoliu

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
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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Domeniul: EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
PERSPECTIVE PRIVIND EGALITATEA DE ȘANSE
2. Public - ţintă
vizat
personal din învățământul preuniversitar
Abilitarea cadrelor didactice care vor preda in medii defavorizate, în vederea
3. Justificare
acordarii de sanse egale atat elevilor cat si cadrelor didactice
24 ore
4. Durata
Sediile CCD, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
Competenţe de acţionare asupra cauzelor care întreţin
6. Curriculum-ul
fenomenul de inegalitate atât în planul (ne)reuşitei şcolare
programului
individuale, cat si in planul institutiei scolare;
Abilitatea de a înţelege individualitatea fiecărui elev/cadru
Competente
didactic/parinte/tutore
vizate
Modulul 1:Stereotipuri, prejudecati, discriminare, segregare6 ore
Modulul 2:Democratizarea invatamantului si perspective
privind egalitatea de șanse-8 ore
Modulul 3:Practici educationale privind stimularea
participarii la educatie a copiilor/tinerilor apartinand
Planificarea
grupurilor dezavantajate/ vulnerabile-8 ore
modulelor
Evaluare-2 ore
tematice
Trimestrul I 2020- o grupă X 25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
studiu de caz
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
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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Domeniul: TEHNICI DE DOCUMENTARE ÎN C.D.I.
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
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

C.D.I. – DESCHIDEREA CĂTRE NOI ORIZONTURI
EDUCAȚIONALE
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
Dezvoltarea tehnologiei în domeniul informării şi comunicării este unul din
rolurile esenţiale ale şcolii: acela de a-i învăţa pe elevi să acceadă la sursele
documentare şi să le utilizeze pentru a căuta informaţii, a le selecta, a le
analiza, a le gestiona şi a opera cu ele.
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
C1:Capacitatea de a asigura egalitatea de şanse prin accesul
la informaţie şi cultură a elevilor, profesorilor şi a membrilor
comunităţii locale
C2: Capacitatea de a dezvolta dorința pentru lectură
C3:Capacitatea de a dobândi cunoştinţe, a abilităţi
transferabile şi a metode de lucru diversificate;
C4:Capacitatea de promovare a unei pedagogii inovante,
care dinamizează şi modernizează parcursurile pedagogice
tradiţionale
M1: Delimitări conceptuale - 5 ore
Planificarea
M2: Utilizarea liberă a Centrului de Documentare și
modulelor
Informare - 5 ore
tematice
M3: Implementarea proiectelor interdisciplinare în CDI 6 ore
M4: Educație și formare în CDI - deschiderea către noi
orizonturi educaționale – 6 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
programului
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
Competente
vizate

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare:
profesor-metodist Curpănaru Gabriela-Livia

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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2 X 25
0
0

Domeniul: EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE GEN
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Procesul educațional este un determinant puternic al stabilității și calității
3. Justificare
democrației, iar școala și familia au un rol major în formarea atitudinilor și
comportamentelor corecte.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a înțelege discursul instigator la ură și
6. Curriculum-ul
efectele acestuia
programului
2. Capacitatea de a implementa proiecte în comunitatea
locală
3. Capacitatea de a utiliza corect concepte și termeni în
Competente
domeniul egalității de gen
vizate
Modulul I: Discursul instigator la ură - 12 ore
Modulul II: Prevenirea și combaterea discriminării – 4 ore
Modulul III: Comunicarea eficientă în relația cu persoanele
Planificarea
aflate in situații de risc/criză – 6 ore
modulelor
Evaluare: 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul IV 2020 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Chestionarul oral
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
2x 25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2500
Costul programului/ al activităţii
4.16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: EDUCAȚIE PENTRU ANTICORUPȚIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
EDUCAȚIE PENTRU ANTICORUPȚIE ÎN ȘCOALĂ
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea înțelegerii fenomenului corupției și a corectării atitudinilor și
3. Justificare
comportamentelor care încurajează acest fenomen îngrijorător, în detrimentul
mentalităților construite pe reguli, corectitudine, onestitate, respectul față de
alteritate.
16 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a identifica măsurile de prevenire a
6. Curriculum-ul
corupției la nivelul sectorului educațional;
programului
2. Capacitatea de a promova educația anticorupție în rândul
elevilor și părinților;
3. Capacitatea de a consolida mecanismele de control
administrativ și a cooperării interinstituționale în domeniul
Competente
preveririi și combaterii corupției
vizate
Modulul 1. Concepte cheie utilizate în educația pentru
anticorupție - 2 ore
Modulul 2. Norme care reglementează comportamentul - 2
ore
Modulul 3. Promovarea standardelor etice profesionale și
stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a
rezultatelor obținute - 6 ore
Modulul 4. Conținuturile educației pentru anticorupției - 4
Planificarea
ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul IV 2020 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Chestionarul oral
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
2x 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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Domeniul: EDUCAȚIE ANTIDROG
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ÎN RÂNDUL
programului
ADOLESCENȚILOR
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea familiarizării participanţilor cu principalele categorii de droguri şi
3. Justificare
efectele acestora, cu factorii de protecţie şi de risc asociaţi consumului de droguri,
conceptele de bază utilizate în prevenirea consumului de droguri și dezvoltarea
abilităţilor educative pentru prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri.
4. Durata
5. Locul de
desfășurare
6. Curriculum-ul
programului

24 ore
Sediile CCD și instituții de învățământ

Competente
vizate

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

1. Capacitatea de a utiliza metode de predare specifice
particularităților individuale;
2. Aplicarea tehnicilor de consiliere pentru integrarea sociopsiho-pedagogică a elevilor
Modulul 1: Delimitări conceptuale – 6 ore;
Modulul 2: Metode și tehnici adecvate particularităților
individuale - 6 ore;
Modulul 3: Prevenirea consumului de droguri – 8 ore;
Evaluare – 4 ore
Trimestrul I 2020 – 1 grupa/25 cadre didactice

Portofoliu

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
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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Domeniul: EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ , FACTOR ESENŢIAL IN FORMAREA
programului
PENTRU DIVERSITATE CULTURALĂ
Personal didactic din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Abilitarea cadrelor didactice pentru promovarea valorilpr şi obiectivelor educației
3. Justificare
interculturale.
(necesitate,
utilitate)
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamţ, instituţii de învăţământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a înţelege identitatea de sine a diverselor
6. Curriculum-ul
grupuri sau comunități culturale
programului
2.Capacitatea de a analiza comparativ conținutul şi
mecanismele formării diverselor stereotipuri culturale,
etnice, rasiale sau religioase
3. Capacitatea de a proiecta, organiza şi realiza activități
Competente
didactice prin valorificarea valențelor interculturalismului
vizate
Modulul 1: Actualul model cultural național - 4 ore
Modulul 2: Actualul model cultural european - 4 ore
Modulul 3: Valorile promovate: legalitatea, libertatea,
egalitatea, fraternitatea/solidaritatea
şi sentimentul creştin al sacrului - 6 ore
Planificarea
Modulul 4: Dimensiunile educației interculturale - 8 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
Trimestrul I 2020 - 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 Elena-Roxana
Irina
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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Domeniul: EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
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

DIVERSITATE CULTURALĂ
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
Cultivarea respectului pentru diversitate culturală, ținând cont de principiul
subsidiarității și de dorința de a plasa cultura în centrul integrării europene,
implică dezvoltarea cooperării culturale, încurajarea creativității artistice,
schimburile culturale europene.
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
C1: Capacitatea de a defini identitatea culturală
C2: Capacitatea de a identifica diferențele culturale
C3: Capacitatea de a utiliza comunicarea interculturală în
educație și formare
M 1: Identitate culturală şi diferenţe interculturale - 6 ore
Planificarea
modulelor
M 2: Şcoala, spaţiu al diversităţii culturale - 6 ore
tematice
M 3: Învăţământul românesc în perspectiva educaţiei
interculturale - 6 ore
M 4: Comunicarea interculturală în educaţie și formare - 4
ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
Competente
vizate

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare:
profesor-metodist Curpănaru Gabriela-Livia

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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2x25
2x2500
4,16

Domeniul: EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public - ţintă vizat
3. Justificare
(necesitate, utilitate)

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

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
"Antreprenoriatul se învață, nu te naști cu el. Un antreprenor în adevaratul
sens al cuvantului este cineva care creează o afacere nouă având ca punct de
plecare doar imaginația", sustine Michael E. Gerber, autorul bestsellerului
“Mitul Întreprinzătorului"
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ

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

C1: Capacitatea de a cunoaște noțiunile de antreprenoriat și
antreprenor
C2: Capacitatea de a aplica noțiunile de antreprenoriat și
antreprenor
C3: Capacitatea de a dezvolta competențele antreprenoriale
C4: Capacitatea de a elabora un Plan de afaceri
M1: Antreprenoriatul și antreprenorul – 6 ore
M2: Competențe antreprenoriale – 8 ore
M3: Planul de afaceri – 8ore
Evaluare – 2 ore
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice

Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist GabrielaLivia Curpănaru

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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2X25
2x2500
4,16

Domeniul: EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
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

ANTREPRENORIAT ȘI INTRAPRENORIAT
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
"Antreprenori sunt inovatorii care implementează schimbarea în piață printr-o
serie de combinații ale formelor ei de manifestare." Joseph Schumpeter
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
C1:Capacitatea de a cunoaște noțiunile de antreprenoriat și
intraprenoriat
C2:Capacitatea de a aplica noțiunile de antreprenoriat și
intraprenoriat
C3:Capacitatea de a dezvolta competențele necesare
antreprenorului
C4:Capacitatea de a dezvolta competențele necesare
intraprenorului
M1: Antreprenoriatul și intraprenoriatul– 6 ore
Planificarea
modulelor
M2: Competențele antreprenoriale – 4 ore
tematice
M3:Competențele intraprenoriale – 4 ore
M4: Antreprenoriat – Intraprenoriat - Inovare – 8 ore
Evaluare – 2 ore
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
Competente
vizate

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare:
profesor-metodist Gabriela-Livia Curpănaru

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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2x25
0
0

Domeniul: ALTE PROGRAME – EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
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

IGIENA ÎN ȘCOALĂ: REGULI ȘI COMPORTAMENTE
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
Educația pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în
această etapă se dobândesc obiceiuri care sunt relevante pentru activitățile
ulterioare.
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
C1: Capacitatea de a defini igiena
C2: Capacitatea de a aplica reguli de igienă
C3: Capacitatea de a menține starea de sănătate
M 1: Noțiuni introductive - 6 ore
Planificarea
modulelor
M 2: Igiena personală - 6 ore
tematice
M 3: Curătenia în clasă și în școală - 6 ore
M 4: Starea de sănătate - 4 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
Competente
vizate

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist GabrielaLivia Curpănaru

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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2x25
2x2500
4,16

Domeniul: ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
NOI ABORDĂRI ALE ELEVILOR CU CES
programului
Personal didactic/ nedidactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
În sistemul de învățământ de masă, apar tot mai mulți elevi cu CES, ceea ce
3. Justificare
determină o adaptare continuă a cadrelor didactice la nevoile acestor elevi.
(necesitate,
utilitate)
24 ore
4. Durata
Sediul CCD Neamț și instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a asigura un climat de siguranță pentru
6. Curriculum-ul
elevii cu CES
programului
2. Capacitatea de promovare a strategiilor eficiente pentru
integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă
3. Capacitatea de ulitizare a strategiilor eficiente în lucrul cu
elevii cu CES
4. Capacitatea de a preveni/gestiona conflictele emoționale
Competente
ale elevilor cu CES
vizate
1. Comunicarea și conflictul în cazul elevilor cu CES-10 ore
2. Disciplinarea pozitivă a elevilor cu CES-7 ore
3. Conflictele și gestionarea lor în cazul elevilor cu CES-5
Planificarea
ore
modulelor
4. Evaluare-2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 – 1 grupă x25 cursanți
Calendarul
Trimestrul I 2020 – 1 grupă x25 cursanți
programului
7. Modalităţi de
chestionar
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
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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Domeniul: ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
TERAPIILE PRIN ARTĂ UTILIZATE DE CĂTRE CADRELE
programului
DIDACTICE PENTRU DIMINUAREA TULBURĂRILOR DE CONDUITĂ
LA COPIII PREȘCOLARI ȘI ȘCOLARI MICI
Cadre didactice - învățământ preșcolar, învățământ primar
2. Public - ţintă
vizat
Tehnicile de terapie creative, de terapie prin artă, îl ajută pe copil să se înţeleagă
3. Justificare
pe sine, să se elibereze de anxietăţile acumulate, de tensiuni şi să dezvolte abilităţi
(necesitate,
de comunicare şi inserţie socială, facilitând elaborarea unor strategii de rezolvare
utilitate)
a conflictelor.
Tehnicile creative utilizate în artterapie oferă o libertate mai mare în interacţiunea
dintre educator şi copil, decât tehnicile clasice, astfel încât apare necesitatea de
utilizare a lor ca mijloc de modelare comportamentală a copiilor.
24 ore
4. Durata
sediile CCD, instituţii de învăţământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a crea relaţii pozitive în interacţiunea cu copiii
6. Curriculum-ul
cu tulburări de conduită
programului
2. Capacitatea de a structura relaţii constructive în
grup/grupă/clasă, ca premiză a modelării comportamentale
3. Învățarea tehnicilor artisitce de construire a personalităţii, de
Competente dezvoltare a capacității de expresie şi comunicare în relaţiile
interumane, de înţelegere, acceptare şi valorizare a celorlalţi.
vizate
Modulul 1: Consideraţii asupra educaţiei interculturale ca premiză
de abordare a diferenţelor în cadrul şcolii şi grădiniţei – 2 ore
Modulul 2: Caracteristicile psihosociale ale copilului preşcolar și
școlar mic – 2 ore
Modulul 3: Tehnici terapeutice pe care cadrele didactice le pot
utiliza în lucrul cu preşcolarul şi şcolarul mic – 8 ore
Planificarea Modulul 4: Exerciţii de artterapie utilizate în activităţile cu copiii
preșcolari și școlari mici – 10 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
programului Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ
programului
personal didactic din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Şcoala este un loc de întâlnire nu numai a profesorilor cu elevii, ci şi a părinţilor
cu 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
3. Justificare
părinte implicat îşi acceptă necondiţionat copilul şi face eforturi de a-i influenţa
(necesitate,
favorabil succesul şcolar şi trecerea armonioasă spre vârsta adultă.
utilitate)
24 ore
4. Durata
5. Curriculum-ul

Capacitatea de a crea un climat de siguranţă şi
programului
încredere emoţională în şcoală şi în familie;

Capacitatea de a promova strategii de comunicare
nonviolentă pentru întărirea parteneriatului părinţi-copiişcoală;

Capacitatea de a preveni şi rezolva conflictele
interpersonale dintre elevi, prin formarea unor deprinderi de
Competente
comunicare non-violentă.
vizate
Modulul I: Arta de a fi părinte, rolurile parentale / 8 ore
Modulul II: Comportamente (acceptabil, deviant) / 6 ore
Planificarea
Modulul III: Rezolvarea conflictelor părinţi-copii / 8 ore
modulelor
Evaluare 2 ore
tematice
Trimestrul I 2020 – 1 grupă /25 cadre didactice
Calendarul
programului
Portofoliu
6. Modalităţi de
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Lăcrămioara Tincă
III.Criterii economice
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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Domeniul: ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE
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 activităților
(necesitate,
desfășurate în școală.
utilitate)
24 ore
4. Durata
1. Capacitatea de a pune în practică măsuri de prevenție și
5. Curriculum-ul Competente
de intervenție, eficiente, care să prevină abandonul școlar
programului
vizate
Modulul 1: Metode active de predare– 6 ore
Modulul 2: Parteneriate extrașcolare – 6 ore
Modulul 3: Schimburi de experiență cu alte instituții –6 ore
Planificarea
Modulul 3: Programe de prevenție –6 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I 2020 – 1 grupa 25 cadre didactice
Calendarul
programului
6. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse umane

portofoliu

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Valentina Dobrin
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: ALTE PROGRAME – EDUCAȚIA ADULȚILOR
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
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

CONDUITA RUTIERĂ IMPLEMENTATĂ PRIN ACTIVITĂȚI
NONFORMALE
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
Educația rutieră reprezintă o latură esențială privind integrarea în civilizația
modernă a elevilor. Indiferent de vârstă, regulile referitoare la traficul pe
drumurile publice impuse de legislație pietonilor și vehiculelor trebuie
cunoscute și respectate cu responsabilitate, ca pe niște lucruri firești.
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
C1: Capacitatea de a defini educația rutieră
C2: Capacitatea de a aplica regulile de educație rutieră
C3: Capacitatea de a implementa activități de educație
rutieră
M 1: Noțiuni introductive - 6 ore
Planificarea
modulelor
M 2: Importanța educației rutiere - 6 ore
tematice
M 3: Reguli referitoare la educația rutieră - 6 ore
M 4: Activități de educație rutieră – 4 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
Competente
vizate

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):
formatori cu competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare:
profesor-metodist Curpănaru Gabriela-Livia

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

57

2x25
0
0

Domeniul: ALTE PROGRAME – EDUCAȚIA ADULȚILOR
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
IMPORTANȚA EDUCAȚIEI PARENTALE ÎN PREVENIREA
programului
ABSENTEISMULUI ȘCOLAR
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Dezvoltarea competențelor necesare părinților în educarea copiilor.
3. Justificare
(necesitate,
utilitate)
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituțiile de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1.Capacitatea de a selecta activități optime pentru activități
6. Curriculum-ul
recreative.
programului
2. Capacitatea de a dezvolta capacitatea de a realiza cercuri
tematice.
3. Capacitatea de a consilia părințiir a căror copii sunt incluși în
Competent program.
4.Capacitatea de a organiza diferite tipuri de activități.
e vizate
Planificare Modulul I: Familia – 6 ore
Modulul II: Responsabilizarea familiei – 8 ore
a
Modulul III – Rezolvarea conflictelor – 8 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Calendarul Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice
programul Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
ui
Portofoliu
7. Modalităţi de
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse umane
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2500
Costul programului/ al activităţii
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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4,16

Domeniul: ALTE PROGRAME-EDUCAȚIA ADULȚILOR
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ROLUL ADULȚILOR ÎN EDUCAȚIA TINERILOR
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea de a sprijini familii cu structuri diverse (familii reconstituite în urma
3. Justificare
divorțurilor, familii monoparentale, copii proveniți din mai multe căsnicii etc.) în
educația tinerilor.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1. Capacitatea de a consilia părinți
6. Curriculum-ul
programului
2. Capacitatea de a implementa proiecte în comunitatea
locală
Competente
3. Capacitatea de a rezolva conflicte
vizate
Modulul I: Rolul familiei în educația
copilului/adolescentului - 8 ore
Modulul II: Parteneriatul școală-familie pentru modelarea
personalității tinerilor – 8 ore
Planificarea
Modulul III: Medierea școlară – 6 ore
modulelor
Evaluare: 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul IV 2020 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Chestionarul oral
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
2x 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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Domeniul: ALTE PROGRAME - EDUCAŢIA ADULŢILOR
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
A DOUA ȘANSĂ
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
24 ore
4. Durata
Sediile CCD, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1.Capacitatea de a facilita tranziția elevilor (adolescenți și
6. Curriculum-ul
adulți) de la școală la locul de muncă;
programului
2.Capacitatea de a facilita integrarea elevilor pe piața
muncii;
3. Dezvoltarea unor servicii de orientare și consiliere de
Competente
calitate pentru elevi;
vizate
Modulul I. Metodologia programului A doua şansă-3 ore
Modulul II. Curriculum specific programului A doua şansă:
programele şcolare şi ghidurile de lucru-6 ore
Modulul III. Evaluarea în programul A doua şansă-6 ore
Modulul VI.Certificarea modulelor promovate în programul
Planificarea
A doua şansă- 7 ore
modulelor
Evaluare-2 ore
tematice
Trimestrul IV 2019- 1 grupă / 25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Prezentarea în plen a unei teme din portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
25
Număr de cursanţi planificaţi
2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: 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 realizării
3. Justificare
activităților echipelor de implementare a proiectelor europene
(necesitate,
utilitate)
24 ore
4. Durata
1. Capacitatea de a susţine o conversaţie în limba franceză
5. Curriculum-ul
cu un partener sau în grup, în contexte de comunicare
programului
diferite ;
2. Capacitatea de a comunicare în scris (mesaje, scrisori
oficiale şi neoficiale);
3. Capacitatea de a optimiza noţiunile fundamentale de
Competente
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 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
6. 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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Domeniul: LIMBI STRĂINE
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 realizării
3. Justificare
activităților echipelor de implementare a proiectelor europene
(necesitate,
utilitate)
24 ore
4. Durata
1. Capacitatea de a susţine o conversaţie în limba engleză cu
5. Curriculum-ul
un partener sau în grup, în contexte de comunicare diferite ;
programului
2. Capacitatea de a comunicare în scris (mesaje, scrisori
oficiale şi neoficiale);
3. Capacitatea de a optimiza noţiunile fundamentale de
Competente
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 2019 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
6. 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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Domeniul: ALTE PROGRAME-EXTRACURRICULARE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Considerăm voluntariatul un domeniu prioritar, al implicării şi responsabilităţii
3. Justificare
sociale care poate produce schimbări pozitive în conștiința individuală și
(necesitate,
colectivă, care trebuie valorizat mai mult.
utilitate)
24 ore
4. Durata
Dezvoltare personală prin completarea educaţiei formale şi
5. Curriculum-ul
informale;
programului
Îmbunătăţirea calităţii muncii de voluntar, ca pas
premergător pentru realizarea de activităţi mai complexe de
voluntariat;
Valorizarea şi valorificarea competenţelor formate în
contexte de voluntariat, în alte contexte, simultan sau
Competente
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 2020– 2 grupe/25 cadre didactice
Calendarul
programului
6. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Lăcrămioara
Tincă
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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Domeniul: ALTE PROGRAME – EXTRACURRICULARE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
IMPORTANȚA ORGANIZĂRII ÎN ȘCOALĂ A UNUI PROGRAM DE
programului
TIP ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituțiile de învățământ
5. Locul de
desfășurare
1.Capacitatea de a prezenta beneficiile frecventării de către elevi
6. Curriculum-ul
a unui program școală după școală.
programului
2. Capacitatea de a dezvolta relațiile interumane.
3. Capacitatea de a forma abilitățile de consiliere a elevilor aflați
în risc de abandon școlar.
Competente 4. Capacitatea de a selecta metode optime de lucru, cu elevii care
frecventează un program școală după școală.
vizate
Modulul I: Ce înseamnă un program de tip școală după școală –
6 ore.
Planificarea Modulul II: Constituirea bugetului – 8 ore;
Modulul III – Tipuri de activități și organizarea lor – 8 ore;
modulelor
Evaluare – 2 ore.
tematice
Trimestrul IV 2019 - o grupă/25 cadre didactice;
Calendarul
programului Trimestrul I 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Portofoliu de evaluare
7. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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0

Domeniul: ALTE PROGRAME-EXTRACURRICULARE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ELEVILOR – PRIN
programului
EDUCAȚIA NONFORMALĂ
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare
(necesitate,
utilitate)

4. Durata
5. Curriculum-ul
programului

6. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse
umane

Personal didactic din învăţământul preuniversitar
Utilizarea metodelor specifice educației nonformale pentru diversificarea
strategiilor de dezvoltare a competenţelor elevilor în procesul didactic;
Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării personale;
Utilizarea TIC pentru eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației
elevilor pentru învățare;
24 ore
C1.
Utilizarea metodelor specifice educației nonformale
pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a
competenţelor elevilor în procesul didactic;
C2.
Valorificarea influențelor educației nonformale în
planul dezvoltării personale;
C3.
Utilizarea TIC pentru eficientizarea demersului
Competente
didactic și creșterea motivației elevilor pentru învățare;
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
Utilizarea instrumentelor tic în
organizarea și evaluarea activităților educaționale
Planificarea
nonformale -8 ore
modulelor
MODULUL IV. Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul II 2020 –o grupă/ 25 cursanti
Calendarul
programului
portofoliu

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
25
Număr de cursanţi planificaţi
2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: INIȚIERE ÎN MASS-MEDIA
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
MEDIA LITERACY ȘI DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE
programului
Personal didactic din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Cursul propune dezvoltarea competenţelor media, o necesitate emergentă, într-o lume
3. Justificare

din ce în ce mai digitalizată. A conștientiza despre importanța amprentei digitale, media
literacy, despre rolul mass media în democrație, despre modul de a accesa eficient
informațiile conduce la optimizarea actului de predare-învățare, dar mai ales la formarea
unor abilități de viață absolut necesare tânărului cetățean contemporan, inclusiv la
dezvoltarea gândirii critice.

4. Durata
5. Curriculum-ul
programului

24 ore

Competente
vizate

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

1. Capacitatea de a optimiza accesul la informații – 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 atelierelor de scriere creativă
Modulul I: Înțelegerea rolului mass media și al informației în
66ontextual 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 tehnologii-6
ore
Evaluare-2 ore
Trimestrul I 2020: 1 grupă / x 25 cadre didactice

Portofoliu

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
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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Domeniul: ALTE PROGRAME-PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
TEHNICI DE LUCRU ÎN BIBLIOTECĂ
programului
Personal didactic/ didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare

Necesitatea încurajării utilizării strategiilor de lucru în biblioteca școlară cu
scopul creșterii motivației elevilor de a frecventa biblioteca școlară.

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

24 ore
Sediile CCD Neamt, instituții de învățământ

Competente
vizate

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

1. Capacitatea de promovare a serviciilor de bibliotecă
2. Capacitatea de creare a unei strategii eficiente pe axa
bibliotecă-elev-familie-profesor
M 1. Tehnici pedagogice în bibliotecă – 5 ore
M 2. Portofoliul bibliotecarului – 6 ore
M 3 .Biblioteca, parteneră în educație – 5 ore
M 4. Accesul documentelor on-line în biblioteca școlară – 6
ore
Evaluare – 2 ore
Trimestrul I 2020- o grupă x25 cursanți

Portofoliu

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu:
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist : profesormetodist Lăcrămioara Tincă
III.Criterii economice
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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Domeniul: ALTE PROGRAME-PENTRU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public - ţintă vizat

ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE
SECRETARIAT

Personal din sistemul de învațământ preuniversitar

3. Justificare

În prezent e tot mai evidentă necesitatea integrării mijloacelor si tehnicilor
administrative cu cele de comunicare și prelucrare a datelor, urmărindu-se
creșterea performanței și calității muncii de birou.

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

24 ore
Sediile CCD Neamt, instituțiile de învățământ
Competente vizate

Planificarea modulelor
tematice

Calendarul
programului
7. Modalităţi de
evaluare
II. Resurse umane

1. Capacitatea de a planifica activitatea instituției
2. Capacitatea de a întocmi și administra
corespondența și alte documente specifice
3. Capacitatea de a utiliza aparatura de birotică
M 1: Proiectarea activităţii de secretariat -4 ore
M2: Comunicarea între instituții - 6 ore
M 3: Bazele de date și gestionarea lor - 6 ore
M4: Utilizarea mijloacelor tehnice în activitatea
de secretariat- 6 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul I 2020 -2 grupe x25 cursanți

chestionar
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist ElenaRoxana Irina

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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2x25
0
0

ALTE PROGRAME ( ACTIVITĂȚI METODICO – ȘTIINȚIFICE )
NR.
CRT

LUNA

ACTIVITATEA METODICO-STIINTIFICĂ, CULTURALĂ

Conferință regională – Inclusion of Digital Education in
Adult Learning în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare
Regională Nord-Est
Conferința județeană a managerilor educaționali din județul
Neamț - Directorul de școală – Roluri și competențe în
educația secolului al XXI-lea, în parteneriat cu ISJ Neamț
Atelier de lucru cu adulții din afara sistemului – Intervenții
și strategii educaționale de consiliere pentru părinți

1.

Septembrie

2

Octombrie

3

Noiembrie

4

Decembrie Workshop:Ai un hobby? Alege cartea pentru pasiunea ta!

5

Ianuarie

6

Februarie

Conferința regională- Calitatea în mediile educaționale
preuniversitar și universitar, ediția 2020 , în parteneriat cu
ATOP
Simpozion regional: Professores- ediția a VII a

7

Martie

Lansări de carte editată prin Editura Alfa a CCD Neamț

8

Aprilie

Campania Globală pentru Educație, în parteneriat cu Salvați
Copiii

9

Mai

Simpozion internațional: Școala Modernă

11

Iunie

Workshop : Platforme de învățare

12

Iulie
August

Școala de vară
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RESPONSABIL
ACTIVITATE
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț

