CUPRINS

Nr. crt.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Capitol/program formare
Cuprins
1. PROGRAME PRIORITARE M.E.N.

pagina

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar
pentru clasa pregătitoare

7

Metodist al I.S.J. Neamț
Definitivat 2020-2021
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
9
10

11

12

7.

Limba rromani în context intercultural

13

8.

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

14

9.

Istoria și tradițiile rromilor

15

10.

2. DIDACTICA SPECIALITĂŢII
Didactica limbii și literaturii române

16

11.

Didactica specialităţii istorie

17

12.

Didactica modernă

18

Aspecte transversale în abordarea și implementarea curriculum-ului la
religie – cultul ortodox

19

13.
14.

Metode şi strategii de evaluare în societatea cunoaşterii

20

15.

Metode tradiționale și alternative de evaluare în învăţământul preşcolar

16.

Dezvoltarea limbajului copiilor prin jocul de creație

21
22

17.

Reflecție și implicare în construirea comunității de învățare

23

24

18.

Strategii ludice în educația de tip OUTDOOR

19.
20.

Strategii de abordare a educației morale în contextul educației timpurii
Învățarea modernă prin strategii inovative de predare-învăţare-evaluare
Strategii didactice interactive folosite în învățământul profesional și
tehnic
Didactica istoriei
Dezvoltarea comportamentului prosocial și socializarea școlarului mic
prin intermediul jocului
Metode și strategii pentru predarea educației fizice și sportului prin
intermediul platformelor online
Adaptarea curriculumului de la învățământul profesional și tehnic la
învățarea online

25
26
27

26.

Crearea de conținuturi pentru activitățile on-line la discipline tehnice

32

27.

Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin
examenele naționale ale elevilor

33

28.

Instruirea diferenţiată a elevilor

34

29.

Metode interactive (on-line și offline) de educație formală pentru
profesorii de discipline umaniste

35

30.

Metode interactive de predare-învățare-evaluare

31.

Predarea-învățarea-evaluarea on-line a disciplinelor din aria curriculară
,,tehnologii”

38

32.

Proiectarea demersului didactic (fizică și fizică-chimie)

39

33.

Proiectarea demersului didactic (religie)

34.

Strategii de predare-învățare-evaluare online

35.

Managementul lecției în context actual

42

36.

Școala în perspectiva interdisciplinară

43

37.

Analiza rezultatelor Evaluării Națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și
a VI-a

44

38.

Proiectarea demersului didactic la disciplina matematică

45

39.

Arta și știința proiectării didactice

46

21.
22.
23.
24.
25.

40.
41.
42.

3. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL
Strategii de prevenire/ negociere/ intervenție și rezolvare a situațiilor de
criză de la nivelul clasei de elevi/ școlii
Formarea competențelor manageriale de planificare strategică
instituțională
Managementul organizației școlare și a resurselor umane
2

28
29
30
31

37

40
41

47
48
49

43.

Aspecte ale managementului unităților de învățământ

44.

Formarea continuă și managementul carierei didactice

45.

Perspective privind rolul profesorului în dezvoltarea managementului
școlar

52

46.

Profesionalism în cariera didactică

53

47.

Managementul instituțiilor socio-educative

54

48.

Managementul resurselor în instituțiile de învățământ

55

49.

Calitatea – dimensiune a performanței în învățământ

56

50
51

4. MANAGEMENT DE PROIECT
50.

Management de proiect

57

51.

58

52.

Parteneriate ETWINNING – primul pas în cooperarea europeană
5. TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI
Aplicațiile G-Suite For Education – instrumente de lucru online

53.
54.

IT și utilizarea calculatorului
Utilizarea manualului digital în procesul instructiv-educativ

61
62

55.
56.
57.
58.

63

63.

Platforme educaționale on-line
Provocările carierei didactice în era digitală
Instrumente de predare-învățare-evaluare on-line
Învățarea limbii franceze prin intermediul platformelor e-learning
Oportunități on-line în demersul didactic pentru disciplina geografie
(instrumente on –line integrate în lecția de geografie)
Utilizarea aplicațiilor TIC în activitatea didactică
Instruirea combinativă (blended learning) – inovare în educație
Fundamentele limbajului Phyton
8. EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
Specialist în activitatea de Lobby

64.

Educație pentru dezvoltarea durabilă

72

59.
60.
61.
62.

65.

66.
67.

Imaginea școlii în comunitate
9.
EDUCAŢIE PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE
Concepte teoretice și aplicații practice pentru profesori în activitățile
derulate la clasă
Învățarea centrată pe elev, învățare activă

60

64
65
66
67
68
69
70
71

73
74
75

10 . TEHNICI DOCUMENTARE ÎN C.D.I.
68.

Cartea-instrument de bază pentru documentare

3

76

69.

CDI-ul - centru de instruire diferențiată prin intermediul resurselor
educaționale online
13.

70.

77

EDUCAȚIA ANTIDROG

Rolul școlii in prevenirea consumului de droguri in rândul adolescenților

79

14 . EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ
80

71.

Management intercultural

72.

15 . EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
Educație financiară și antreprenorială
16. ALTE PROGRAME

16.1 ALTE PROGRAME - EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
73.
Alege să trăiești sănătos
74.
Igiena în școală – reguli și comportamente
16.2 ALTE PROGRAME – PSIHOPEDAGOGIE
75.
Tehnici de lucru cu copiii/elevii cu CES
76.
Managementul conflictelor în organizațiile școlare
77.

Conflictele interpersonale și gestionarea acestora

78.
Educația emoțională și noile abordări ale acesteia
79.
Formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării textului literar
80.
Incluziunea școlară a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale
81.
Profesor implicat – aspecte ale fenomenului de abandon școlar
82.
Bullyng-ul la nivel instituțional
16.3 ALTE PROGRAME - EDUCAŢIA ADULŢILOR
83.
A doua șansă
84.
Educație pentru anticorupție în școală
16.4 ALTE PROGRAME - LIMBI STRĂINE
85.
Curs de limba germană
Aspecte teoretice și metodologice aplicabile în cadrul lecțiilor de limba
86.
engleză
87.
Comunicare în limba engleză - nivel mediu
88.
Limba engleză generală - nivel A1 (începător)
16.5 ALTE PROGRAME – EXTRACURRICULARE
89.
Dezvoltare personală prin activități de voluntariat
90.
Importanța organizării în școală a unui program de tip Afterschool
91.
Rolul educativ și recreativ al activităților extrașcolare
92.
Tehnica discursului
16.6 ALTE PROGRAME - INIŢIERE ÎN MASS-MEDIA
93.
Dezvoltarea gândirii critice prin Media Literacy și noile tehnologii
4

81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

16.7 ALTE PROGRAME - PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC
AUXILIAR/ ADULŢI DIN AFARA SISTEMULUI
94.
Excel pentru personalul didactic auxiliar
95.
Contabilitatea instituțiilor publice în context european
17. ALTE PROGRAME (ACTIVITĂŢI METODICO-ŞTIINŢIFICE ȘI
CULTURALE)

5

103
104
105

Domeniul: PROGRAME PRIORITARE M.E.C.
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE
programului
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA
PREGĂTITOARE
2. Public - ţintă vizat cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din
judeţul Neamţ, care predau la clasa pregătitoare în anul şcolar curent
Abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în
3. Justificare
anul şcolar curent, în vederea implementării Noului Curriculum la
clasa pregătitoare.
4. Durata
16 ore
Locații acreditate MEC
5.Locul de
Online
desfășurare a
programului
6. Curriculum-ul
Competente vizate Competenţe de planificare şi proiectare a
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 2020- 1 grupa /1x 25 cadre
Calendarul
didactice
programului
proiecte, portofolii
7. Modalităţi de
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu
II. Resurse umane
competenţe în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist
Elena-Roxana Irina
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.C.
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
METODIST AL I.Ș.J. NEAMȚ
programului
2. Public - ţintă Personal didactic din învățământul preuniversitar implicat în activitatea
de perfecționare
vizat
Necesitatea înnoirii și completării corpului de metodiști ai I.Ș.J. Neamț
3. Justificare
16 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1.Capacitatea de a eficientiza activitatea didactică
6. Curriculum2.Capacitatea de a cunoaște și folosi adecvat instrumentele
ul programului
specifice inspecției școlare
3.Capacitatea de a consilia din punct de vedere metodic și
de a evalua cadrele didactice înscrise la obținerea
definitivării în învățământ și 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,
diferențiere a demersului educațional)
vizate
Modulul 1: Asigurarea cadrului legal de desfășurare a
inspecțiilor școlare pentru obținerea definitivării în
învățământ și a gradelor didactice, cât și a inspecțiilor de
specialitate/frontale/tematice – 2 ore
Modulul 2: Managementul activității didactice – 5 ore
Modulul 3: Rolul inspecției școlare în evoluția în carieră –
Planificarea 2 ore
Modulul 4: Activități practice – 5 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2020 – o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Prezentarea unei secvențe din portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist
Lăcrămioara Tincă
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
7

Domeniul: PROGRAME PRIORITARE M.E.C.
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
DEFINITIVAT 2020-2021
programului
Cadre didactice din învățământul preuniversitar înscrise la examenul
2. Public - ţintă
de definitivare în învățământ în anul şcolar curent
vizat
Programul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din
3. Justificare
învățământul preuniversitar înscrise la examenul de definitivare în
(necesitate,
învățământ în anul şcolar curent
utilitate)
16 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare
Online
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
Capacitatea de a forma competențele de organizare
instituțională si de management al resurselor umane
Capacitatea
de
a
forma
competențele
psihopedagogice și didactico-metodologice
Capacitatea de a aprofunda conținuturile ştiințifice şi
direcțiile de evoluție a cunoaşterii în domeniul de
specializare
Modulul 1: Aspecte teoretice şi metodologice
Planificarea
aplicabile în cadrul lecțiilor - 6 ore
modulelor
Modulul 2: Competențe psihopedagogice necesare
tematice
planificării, desfăşurării şi evaluării activității
didactice – 8 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul II 2021- o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere
7. Modalităţi de
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în
II. Resurse umane
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

8

Domeniul: PROGRAME PRIORITARE M.E.C.
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
STAGIU DE FORMARE PENTRU PROFESORII CU STATUT DE
programului
SUPLINITOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA SUSȚINEREA
CONCURSULUUI 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 a
programului
1.Capacitatea de a elabora instrumente specifice
6. Curriculum-ul
procesului 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 creativă la elevi
Competente vizate
Modulul 1: Didactica disciplinei/ariei curriculare
– 4 ore
Modulul 2: Proiectarea didactică – 4 ore
Modulul 3: Învățarea creativă – 6 ore
Planificarea modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul I 2021 – o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Portofoliul/Chestionarul
evaluare a
cursanților
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.C.
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
3.Justificare
a probelor practice/orale în profilul postului
16 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare
Online
Capacitatea de a eficientiza activitatea didactică
6. Curriculum-ul
Capacitatea de a cunoaște și folosi adecvat instrumentele
programului
specifice
inspecției
școlare
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 2021 - 1 grupă x 25 cadre didactice;
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Prezentarea unei secvenţe din portofoliu (produs)
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
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.C.
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 Capacitatea de a aplica sistemul conceptual specific teoriei şi practicii
evaluative
Curriculumvizate
Capacitatea de a cunoaște cadrul legislativ
ul
Capacitatea de a elabora instrumente, probe de evaluare
programului
Capacitatea de a evalua în cadrul examenului national de definitivare
în învățământul preuniversitar
Capacitatea de a evalua în cadrul concursului național de ocupare a
posturilor vacante
Planificarea Modulul 1: Evaluarea în învăţământul preuniversitar – cadrul actual
de reglementare pentru examenul national de definitivat –
2
modulelor
ore
tematice
Modulul 2: Evaluarea în învăţământul preuniversitar – cadrul actual
de reglementare pentru concursul național de ocupare a posturilor
vacante – 2 ore
Modulul 3: Elaborarea instrumentelor / probelor de evaluare – 4 ore
Modulul 4: Procesul de evaluare – 4 ore
Modulul 5: Rolul de evaluator – 2 ore
Evaluare — 2 ore
Trimestrul II 2021 - 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: profesor-metodist Gabriela Livia
Curpănaru
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.C.
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public- ţintă
vizat

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

5. Curriculumul programului

LIMBA RROMANI IN CONTEXT INTERCULTURAL
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
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
Instituții de învățământ
Online
16 ore
1. Capacitatea de receptare de mesaje orale în diferite contexte de
comunicare;
2. Capacitatea de producere de mesaje orale în diverse situații de
comunicare;
Competent
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;
Planificare Modulul 3. Evaluarea nivelului limbii rromani (Începător, Mediu,
a modulelor Avansați) - 3 ore;
Evaluare - 1 oră
tematice
Calendarul
programul Trimestrul II 2021 - 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: profesor-metodist Elena-Roxana Irina
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.C.
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public- ţintă
vizat

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

6. Curriculum-ul
programului

RROMANIPEN-UL – LEGEA PE CARE SE BAZEAZĂ CULTURA ȘI
TRADIȚIILE RROMILOR
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
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
Instituții de învățământ
Online
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;
Competente 3. Capacitatea de aplica metode și strategii didactice pentru
reducerea absenteismului și abandonului școlar.
vizate
Planificarea Modulul 1. Rromanipenul educațional - 4 ore
Modulul 2. Alteritate și interculturalitate 10 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Calendarul
programului Trimestrul II 2021- 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: profesor-metodist Elena-Roxana Irina
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.C.
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
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5.Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
-competenţe de explorarea a unei varietăţi de surse istorice
6. Curriculum-ul
pentru a explica fapte şi evenimente relevante pentru istoria
programului
rromilor;
-competenţe de valorizare a elementelor definitorii ale
contextului cultural local care contribuie la patrimoniul
naţional;
-competenţe de elaborare şi desfăşurare a unor proiecte
Competente
despre trecutul şi prezentul comunităţii.
vizate
Modulul 1:Istoria rromilor-6 ore
Planificarea
Modulul 2:Tradițiile rromilor-8 ore
modulelor
Modulul 3:Evaluare-2 ore
tematice
Trimestrul II 2021- 1 grupă / 25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
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
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. Denumirea
DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Profesorul trebuie să fie permanent la nivelul evoluției societății şi să țină pasul
3. Justificare
cu elevii săi, care au acces la o multitudine de surse de informare.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
desfășurare a
Instituții de învățământ
programului
Online
Formarea și consoldarea unor competenţe
6. Curriculum-ul
importante pentru profesia de cadru didactic:
programului
promovarea învăţării participative; proiectarea şi
evaluarea unor activităţi de învăţare flexibile;
practicarea evaluării iniţiale, formative şi
sumative
Competente vizate
Modulul 1. Noțiunea de curriculum și documentele
curriculumului național– 4 ore
Modulul 2. Scopuri ale educației – competențe și
obiective– 5 ore
Modulul 3.Conceptele de materiale didactice și
mijloacele de învățământ; Tipuri și variante de
lecții – 5 ore
Modulul 4. Aplicații– 8 ore
Planificarea modulelor
Evaluare 2 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela Livia
Curpănaru
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: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
DIDACTICA SPECIALITĂŢII ISTORIE
programului
Profesorii de istorie din județul Neamț
2. Public - ţintă
vizat
Didactica istoriei propune un ansamblu structurat de cursuri centrate pe
3. Justificare
construirea şi dezvoltarea unor competenţe profesionale eficiente în practică.
Totodată, aceasta valorizează achiziţiile de specialitate, iar pe baza aplicării
procedurilor specifice istoriei la operaţiile didactice fundamentale sunt oferite
numeroase oportunităţi pentru evoluţia în plan metodologic a profesorului de
istorie, care să fie capabil de transferuri de competenţe.Astfel, didactica
disciplinei oferă o deschidere spre aplicarea în practică a cursurilor de
specialitate. Totodată, acesta işi propune revigorarea domeniului pedagogic în
formarea iniţială prin deschiderea acestuia către perspectivele actuale în
domeniul curriculumului şi al evaluării.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Asimilarea conceptelor şi teoriilor specifice didacticii cu
6. Curriculum-ul
aplicabilitate în domeniul istoriei;
programului
Conștientizarea menirii istoriei ca obiect de studiu în şcoală;
Sesizarea particularităților didacticii disciplinei istorie;
Utilizarea surselor de documentare indicate;
Abordarea diferenţiată a elevilor în funcţie de nevoile de
Competente
învăţare ale acestora;
vizate
Modulul 1. Instruirea prin formarea competențelor – 8 ore
Modulul 2. Invățarea/Autoformare asistată – 6 ore
Planificarea
Modulul 3. Aprofundare și evaluare – 8 ore
modulelor
Evaluare -2 ore
tematice
Trimestrul I 2021-1 grupă / 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul II 2021-1 grupe / 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu și susținerea publică a unui produs didactic (la alegere)
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela Livia
Curpănaru
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
DIDACTICA MODERNĂ
programului
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
"Valorificarea ideatică și practică a obiectivelor, principiilor și, îndeosebi, a
3. Justificare
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
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de elaborare mijloace de invatare
6. Curriculum-ul
specific
invatamantului
preuniversitar,
si
programului
accesibile elevilor, care să ii ajute să iși realizeze
obiectivele invatarii
Capacitatea de a asigura calitatea in sistemul
formarii profesionale
Capacitatea de a elabora instrumente care să
permită o evaluare eficientă a rezultatelor elevilor
și totodată oferirea unui feedback formativ
Competente vizate
Modulul 1. Strategii didactice – 6 ore
Modulul 2. Metode interactive de predare –
învățare – evaluare – 4 ore
Modulul 3. Elaborarea, dezvoltarea și aplicarea
mijloacelor de învățare – 12 ore
Planificarea modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul programului Trimestrul I 2021 - o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist
Gabriela-Livia Curpănaru
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
ASPECTE TRANSVERSALE ÎN ABORDAREA ȘI IMPLEMENTAREA
programului
CURRICULUM-ULUI LA RELIGIE – CULTUL ORTODOX
Profesorii de religie din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Cursul vizează dezvoltarea competențelor profesorilor de religie din
3. Justificare
învățământul gimnazial și liceal de a promova practici didactice eficiente la
clasă, în contextul aplicării noului curriculum.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Aplicarea sistematică și personalizată a programelor școlare,
6. Curriculum-ul
promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice
programului
ale elevilor
Compararea documentelor curriculare specifice noului
curriculum național (planuri-cadru și programe școlare) în
relație cu profilul de formare al absolventului
Utilizarea în mod activ a resurselor educaționale deschise
(RED) în practica didactică, în vederea dezvoltării unor
Competente
situații de învățare relevante
vizate
Modulul 1. Noul curriculum la religie - conceptualizări
necesare – 7 ore
Modulul 2. Aplicarea noului curriculum – 8 ore
Modulul 3. Importanța utilizării resurselor educaționale
Planificarea
deschise (RED) la ora de religie – 7 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul I 2021 – o grupă/ 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul al II-lea 2021 – o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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 SPECIALITĂŢII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
METODE ŞI STRATEGII DE EVALUARE ÎN SOCIETATEA
programului
CUNOAŞTERII
Personal didactic din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Programul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăţământul
3. Justificare
preuniversitar în vederea utilizării de metode şi strategii de evaluare în
societatea cunoaşterii
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfăşurare a
Online
programului
Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor
6. Curriculum-ul
documentelor
normative
pe
baza
analizei
programului
curriculumului naţional şi metodologiilor specifice.
Proiectarea
unui
instrument
de
evaluare
scrisă/practică/orală.
Conştientizarea efectelor deciziilor de evaluare cu
asumarea responsabilităţilor privind necesitatea
transparenţeişi a documentării acestor decizii.
Competente vizate
Modulul 1: Relaţia dintre curriculum şi evaluare – 4
ore
Modulul 2: Metode de evaluare– 4 ore
Modulul 3: Proiectarea testului docimologic– 4 ore
Modulul 4: Matricea de specificaţie şi rolul acesteia în
proiectarea instrumentelor de evaluare – 4 ore
Modulul 5: Elaborarea şi aplicarea baremului de
corectare şi notare– 4 ore
Modulul 6: Analiza şi interpretarea rezultatelor – 2 ore
Planificarea
Evaluare: 2 ore
modulelor tematice
Trimestrul IV 2020 - 1 grupă x 25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2021 -1 grupă x 25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Prezentare portofoliu
evaluare a
cursanţilor
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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

19

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public- ţintă vizat
3. Justificare

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

7. Modalităţi de evaluare
a cursanților
II. Resurse umane

METODE TRADIȚIONALE ȘI ALTERNATIVE DE
EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
personal din învățământul preuniversitar
Motivarea cadrelor didactice de a aplica adecvat şi argumentat
conceptele, metodele şi strategiile utilizate în evaluarea rezultatelor
şcolare.
24 ore
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
Instituții de învățământ
Online
Conştientizarea funcțiilor, conținutului, tipurilor,
etapelor evaluării şi integrarea în demersul
didactic.
Analiza comparativă a tehnicilor şi instrumentelor
de evaluare tradiționale şi complementare din
perspectiva oportunităților şi a limitelor.
Identificarea şi exemplificarea tipurilor variate de
itemi de evaluare (itemi obiectivi, itemi
Competente
semiobiectivi, itemi subiectivi).
vizate
Modulul 1: Evaluare şi educaţie -delimitări
conceptuale-4 ore
Modulul 2: Metode de evaluare -6 ore
Modulul 3: Metode alternative de evaluare-6 ore
Modulul 4: Particularităţi ale evaluării
rezultatelor şcolare în învăţământul preşcolar:
Planificarea
specific şi dificultăţi – 6 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul I- 2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
programului
Portofoliu
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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
2x2500
4,16

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public - ţintă vizat
3. Justificare

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

7. Modalităţi de
evaluare a
cursanților
II. Resurse umane

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI COPIILOR PRIN JOCUL DE
CREAȚIE
Personal didactic din învățământul preuniversitar
Jocul de creație este activitatea ce corespunde cerințelor de dezvoltare a copiilor,
tendințelor lui de a fi în contact cu adulții și cu ceilalți copii, de a percepe activ,
de a înțelege și de a oglindi lumea înconjurătoare, dorinței lui de a-și exprima
gândurile.
24 ore
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
Instituții de învățământ
Online
Dezvoltarea capacității de a particulariza și de a adapta
jocurile de creație în cadrul activităților desfășurate în
grădiniță.
Competente
Dezvoltarea competențelor de relaționare și manageriale în
vizate
dezvoltarea profesională.
Încurajarea și promovarea lucrului în echipă.
Modulul: Evoluția conceptului de vocabular la vârsta
preșcolară - 6 ore
Modulul II: Fundamente teoretice ale jocului de creație în
Planificarea
preșcolaritate - 8 ore
modulelor
Modulul III: Practici şi experienţe europene în dezvoltarea
tematice
vocabularului preșcolarilor prin jocul de creație (probleme,
dificultăți în procesul de dezvoltare a limbajului) – 8 ore
Evaluare - 2 ore
Trimestrul al II-lea 2021 - o grupă/25 cadre didactice.
Calendarul
programului
Evaluarea va fi realizată pe baza elaborarii unei lucrari standard, de aprox. 3-5
pagini, din temele aferente cursului.
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena- Roxana
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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25
0
0

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public - ţintă vizat
3. Justificare

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

7. Modalităţi de
evaluare a
cursanților
II. Resurse umane

REFLECȚIE ȘI IMPLICARE ÎN CONSTRUIREA COMUNITĂȚII
DE ÎNVĂȚARE
personal din învățământul preuniversitar
Invățarea este modalitatea de asimilare a cunoștințelor și de formare
intelectuală, emotională, de elaborare a deprinderilor, a conștiinței și
comportamentului social cult. Invățarea este modalitatea de constituire a
personalității umane și nu numai de constituire dar și de menținere, de
regenerare, pentru că dacă învățarea încetează personalitatea se dezagregă.
24 ore
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
Instituții de învățământ
Online
Capacitatea de a reflecta critic asupra
obiectului și scopului învățării.
Capacitatea de a comunica constructiv în
situații sociale diferite.
Capacitatea de a comunica ca parte a
procesului de învățare utilizând mijloace
potrivite.
Competente vizate
Modulul 1. Tehnici eficiente de învățare -12
ore
Modulul 2.Invățarea diferențiată- 8 ore
Planificarea modulelor
Evaluare- 4 ore
tematice
Trimestrul I- 2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
programului
Studiu de caz
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
STRATEGII LUDICE ÎN EDUCAȚIA DE TIP OUTDOOR
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Pornind de la premisa că experienţele vieţii reale formează bazele învăţării, se
3. Justificare
impune abordarea conceptului „Outdoor Education”, care îşi propune o educaţie
concepută ca proces de predare-învăţare în spaţii diferite, neconvenţionale.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de Educaţie
6. Curriculum-ul
experienţială / Învăţare experienţială/ Educaţie de
programului
tip Outdoor
Capacitatea de a organiza şi desfăşura activităţi de
tip Outdoor prin aplicarea creativă a strategiilor de
educatie;
Proiectarea/conducerea şi realizarea procesului
instructiv-educativ prin intermediul activităţilor de
tip Outdoor.
Competente vizate
Modulul 1: Educaţie în aer liber/ Educaţie
experienţială / Învăţare experienţială – delimitări
conceptuale-6 ore
Modulul 2: Planificarea unei activităţi în aer liber
- 6 ore
Modulul 3: Jocul ca metodă de învăţare în aer
liber – 8 ore
Planificarea modulelor
Evaluare – 4 ore
tematice
Trimestrul I- 2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul programului Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
STRATEGII DE ABORDARE A EDUCAȚIEI MORALE ÎN
programului
CONTEXTUL
EDUCAȚIEI TIMPURII
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Succesul activității de educație morală depinde de modul în care educatorul
3. Justificare
face alegerea metodelor și procedeelor pe care le folosește în activitatea
didactică.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de
6. Curriculum-ul
educație morală.
programului
Capacitatea de a organiza şi desfăşura activităţi de
Educație morală prin aplicarea creativă a
strategiilor ludice.
Tendințe actuale de abordare a educației morale a
preșcolarilor prin intermediul strategiilor ludice.
Competente vizate
Modulul 1: Delimitarea și precizarea cadrului
conceptual -6 ore
Modulul 2: Evoluția abordărilor teoretice privind
unitatea dintre conștiința și conduita morală - 6
ore;
Modulul 3: Tendințe actuale de abordare a
educației morale a preșcolarilor – 8 ore
Planificarea modulelor
Evaluare – 4 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul I- 2021 1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant

24

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare

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

7. Modalităţi de
evaluare a
cursanților
II. Resurse umane

ÎNVĂȚAREA MODERNĂ PRIN STRATEGII
PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
Cadre didactice din învățământul preuniversitar

INOVATIVE

DE

Să învăţăm avem nevoie întreagă viaţă. Nimeni nu ne învaţă să învăţăm eficient
adică să utilizăm în mod optim resursele intelectuale şi cognitive de care
dispunem pentru a înţelege şi reţine anumite informaţii. De aceea trebuie sa-i
învăţăm pe elevi să învețe, să scurteze timpul de învățare la jumătate sau să
dubleze cantitatea de informație învățată în aceiași unitate de timp, să rețină mai
bine și mai trainic cele învățate, să își dezvolte abilitățile de sumarizare și
esențializare, să deprindă tehnici de învățare autentică și nu mecanică.
24 ore
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
Instituții de învățământ
Online
Capacitatea de exersa cu elevii tehnici de
învăţare
Capacitatea de a conștientiza și corecta
deprinderile de învățare greșite ale elevilor
Capacitatea de a adapta metodele de învăţare
proprii nivelurilor de învăţământ: preşcolar,
primar, gimnazial
Competente vizate
Modulul 1: Teorii asupra învăţării – 4 ore
Modulul 2: Diferenţe interindividuale în învăţare –
4 ore
Modulul 3: Tehnici de învăţare modernă prin
strategii inovative – 8 ore
Modulul 4: A învăţa învăţând pe alţii – 6 ore
Planificarea modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I 2021 - o grupă/25 cadre didactice
Trimestrul al II-lea 2021– o grupă/25 cadre
Calendarul programului didactice
Prezentarea unei secvențe din portofoliu
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina

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

25

2x25
2x2500
4,16

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public – ţintă
vizat
3. Justificare
4. Durata
5. Locul de
desfășurare a
programului
6. Curriculum-ul
programului

7. Modalităţi de
evaluare a
cursanților
II. Resurse umane

STRATEGII
DIDACTICE
INTERACTIVE
FOLOSITE
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC
Personalul didactic din învățământul profesional și tehnic

ÎN

Formarea de competențe privind utilizarea, aplicare strategiilor didactice
didactice în învățământul profesional și tehnic.
24 ore
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
Instituții de învățământ
Online
Capacitatea de a dezvolta competențe cadrelor didactice
din învățământul profesional și tehnic.
Competențe
Capacitatea de a concepe, planifica și utiliza strategii
vizate
didactice interactive.
Capacitatea de a implementa strategii didactice interactive
în procesul de predare-învățare-evaluare.
Capacitatea de a realiza progrese în activitățile didactice.
Modulul 1. Concept-6 ore
Modulul 2. Metode didactice folosite în învățământul
Planificarea
profesional și tehnic-8 ore
modulelor
Modulul 3. Mijloace de învățământ folosite în
tematice
învățământul profesional și tehnic-8 ore
Evaluare: 2 ore
Trimestrul I 2021- 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului
Portofoliul
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena- Roxana
Irina

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

26

25
2x2500
4,16

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
DIDACTICA ISTORIEI
programului
Personalul debutant din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Preogramul de formare vizează necesitatea orientării și concretizării unor tipuri
3. Justificare
de activități care se raportează la principiile didacticii istoriei la abordarea
procesului de învățare în funcție de competențe, la recomandări metodice de
realizare și acțiuni permanente de prefecționare a propriilor activități de
predare-învățare.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de a analiza noțiunile de principii,
6. Curriculum-ul
finalități, conținut, metode, forme de organizare și
programului
strategii de proiectare și evaluare.
Dobândirea
cunoștințelor,
atitudinilor
și
competențelor solicitate pe de o parte, de
programele școlare și pe de altă parte, de știința
istoriei.
Competente vizate
Modulul 1. Istoria și didactica istoriei -3 ore
Modulul 2. Competențe și obiective în predarea
istoriei -5 ore
Modulul 3. Proiectarea activității didactice -5 ore
Modulul 4. Abordări specifice în didactica istoriei
-4 ore
Modulul 5. Strategii didactice -5 ore
Planificarea modulelor
Evaluarea -2 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul II 2021-1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
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: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare

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

7. Modalităţi de
evaluare a
cursanților
II. Resurse umane

DEZVOLTAREA
COMPORTAMENTULUI
PROSOCIAL
ȘI
SOCIALIZAREA ȘCOLARULUI MIC PRIN INTERMEDIUL JOCULUI
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Putem marca în mod pozitiv traseul parcurs de elevi dacă ne ocupăm atât de
mintea cât și de sufletul acestuia. Bagajul de cunoștințe și deprinderi, majoritatea
de tip intelectual trebuie să fie îmbogățit de cultivarea intereselor, generarea
trebuințelor de creștere, producerea de sentimente, promovarea valorilor
autentice, formarea atitudinilor și conduitelor ce pun în armonie individul cu sine
și cu planul social al existenței lui.
24 ore
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
Instituții de învățământ
Online
Socializarea școlarului mic/efect al jocului
didactic organizat
Abilitatea de a comunica și de a lucra în echipă;
Promovarea strategiilor ce asigură stimularea
creativității în școala românească;
Competente vizate
Modulul 1. Educația- socializarea ca termen
mediu între societate și individ- 6 ore
Modulul 2. Comportamentul prosocial și
socializarea în cadrul jocului didactic organizat pe
grupe- 6 ore
Modulul 3. Exemple de bună practică (activități
practice) - 8 ore
Planificarea modulelor
Evaluare 4 ore
tematice
Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul programului
Chestionare, fișe de lucru, portofoliu
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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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25
0
0

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare

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

7. Modalităţi de
evaluare a
cursanților
II. Resurse umane

METODE ȘI STRATEGII PENTRU PREDAREA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI
SPORTULUI PRIN INTERMEDIUL PLATFORMELOR ONLINE
Personal din învățământul preuniversitar
“S-a dovedit că educaţia fizică este cea mai bună metodă de educaţie, care
sinergic contribuie la oţelirea trupului şi a sufletului, la formarea caracterului...”
De aceea un personal didactic bine pregătit contribuie la educarea copiilor și
tinerilor pentru o viață sănătoasă, mai ales când suntem obligați de a ne adapta la
activitățile online.
24 ore
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
Instituții de învățământ
Online
Dezvoltarea abilităților de utilizare a
calculatorului;
Selectarea celor mai eficiente metode și strategii
în predarea educației fizice și sportului prin
intermediul platformelor online;
Identificarea metodelor și mijloacelor de evaluare
a activității online.
Competente vizate
Modulul 1.Stagiul de instruire: 4 ore fața în fața +
2 ore organizare portofoliu
Modulul 2.Stagiul de autoformare asistată: 8 ore
Modulul 3. Stagiul de aprofundare: 3 ore față în
față + 3 ore online
Planificarea modulelor
Evaluare -4 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul II -2021 2 grupe/2x 25 cursanți
Portofoliu/ chestionar
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
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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1x25
2x2500
4,16

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
2. Public - ţintă vizat
3. Justificare

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

ADAPTAREA CURRICULUMULUI DE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PROFESIONAL ȘI TEHNIC LA ÎNVĂȚAREA ON-LINE
Personalul din învățământul preuniversitar (profesori de discipline tehnice și
profesori de instruire practică)
În contextul pandemiei de Covid-19, sistemul educațional, ca și întreaga
societate, a fost luat prin surprindere, astfel că pentru eficientizarea
activităților la distanță trebuie să ne conformăm la reorganizarea procesului
de învățare de la distanță, luând în considerație noile condiții, învățarea din
greșeli și manifestarea deschiderii pentru o schimbare de calitate.
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ

Competente
vizate

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

1. Capacitatea de a accesa și de a utiliza noi tehnologii
necesare pentru realizarea activităților la distanță.
2. Utilizarea de metode și strategii de predare și învățare
autentică, bazate pe caracteristicile și nevoile elevilor.
3. Gestionarea situației de învățare prin crearea de sarcini
de creativitate și comunicare eficientă cu ajutorul
instrumentelor digitale.
Modulul 1: Resurse educaționale digitale care susțin
sistemul educațional - 6 ore
Modulul 2: Proiectarea predării și învățării la distanță - 6
ore
Modulul 3: Organizarea lucrărilor de laborator și a
activităților practice la modulele de specialitate -10 ore
Evaluare – 2 ore
Trimestrul II 2021- o grupă/25 cadre didactice

Portofoliu
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
domeniu
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
4. Durata
5. Locul de
desfășurare a
programului
6. Curriculum-ul
programului

CREAREA DE CONȚINUTURI PENTRU ACTIVITĂȚILE ON-LINE
LA DISCIPLINE TEHNICE
Cadrele didactice de discipline tehnice din învățământul profesional și tehnic
Necesitatea revizuirii procesului de proiectare a demersului didactic din
perspectiva integrării noilor tehnologii în activitățile didactice
32 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ

Competențe vizate

Planificarea modulelor
tematice

Calendarul programului
7. Modalităţi de
evaluare a
cursanților
II. Resurse umane

1. Utilizarea mediilor de lucru on-line și a
conținuturilor virtuale în lecțiile din învățământul
profesional și tehnic;
2. Crearea și gestionarea de lecții on-line la
discipline tehnice;
3. Lucrul cu aplicații utilizate în domeniul
tehnologiilor, pentru modelarea proceselor,
calcule tehnologice, reprezentări simbolice,
simularea funcționării utilajelor etc;
4. Crearea testelor de evaluare on-line utilizând
platforme și softuri specializate.
Modulul I: Utilizarea platformelor Microsoft
office și Google clasa viitorului – 10 ore
Modulul II: Proiectarea didactică a lecțiilor online – 12 ore
Modulul III: Metode de evaluare specifice pentru
lucrul on-line – 8 ore
Evaluare – 2 ore
Trimestrul IV 2020, o grupă/25 cadre didactice
Trimestrul I 2021, o grupă/25 cadre didactice

Portofoliu final, interviu
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara

III.Criterii economice
Număr de cursanţi planificaţi
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
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE DE EVALUARE A
programului
ÎNVĂȚĂRII PRIN EXAMENELE NAȚIONALE ALE ELEVILOR
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare

Personal din învățământul preuniversitar: Profesori de Limba și literatura
română
Propunem acest curs de formare deoarece metodologiile specifice Examenelor
Naționale ale elevilor impun profesionalizarea evaluatorilor, astfel încât să se
aprecieze obiectiv calitatea actului învățării.

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

24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ

Competențe vizate

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

1. Operaționalizarea teoriilor moderne și a
conceptelor privind evaluarea didactică;
2. Interpretarea rezultatelor evaluării obținute prin
instrumentele specifice evaluării externe;
3. Aprecierea obiectivă a lucrărilor scrise ale
elevilor prin conștientizarea factorilor perturbatori
specifici evaluării didactice.
Modulul 1 – Rolul și importanța evaluării în
practica educativă - 4 ore
Modulul 2 – Specificul evaluării în contextul
Examenelor Naționale – 10 ore
Modulul 3 – Factori perturbatori în aprecierea și
notarea lucrărilor scrise – 8 ore
Evaluare finală – 2 ore
Trimestrul II 2021 – o grupă/25 cadre didactice

Portofoliul
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
domeniu
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
1x2500
4,16

Domeniul: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR
programului
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Abordarea activă a învățării ştiințelor, folosind strategii didactice investigative
3. Justificare
care să asigure dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, în raport
cu propriile posibilităţi şi interese
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1. Capacitatea de a analiza şi interpreta sistemul normativ
6. Curriculum-ul
care asigură realizarea instruirii diferenţiate la clasă;
programului
2. Capacitatea de a analiza elementele de specificitate a
educaţiei în clasa diferenţiată;
3. Capacitatea de a crea un mediu propice comunicării
libere, constructive, cu respectarea diferenţelor
interindividuale;
4. Capacitatea de a optimiza şi aplica în practică
instrumente de lucru care să susţină şi să favorizeze
Competenţe
diferenţierea în învăţare şi progresul personal elevilor
vizate
Modul I: Clarificări conceptuale - 4 ore
Modulul II: Demersuri de proiectare a educaţiei
diferentiate - 6 ore
Modulul III: Modalităţi de realizare a instruirii diferenţiate
– 6 ore
Modulul IV: Direcţii de abordare a evaluării din
Planificarea
perspectiva instruirii diferențiate – 6 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul I - 2021, 1 grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Prezentarea unei secvenţe din portofoliu (produs)
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse umane
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
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
METODE INTERACTIVE (ON-LINE ȘI OFFLINE) DE EDUCAȚIE
programului
FORMALĂ PENTRU PROFESORII DE DISCIPLINE UMANISTE
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care predau discipline umaniste
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea deprinderii de către cadrele didactice a unor competențe de utilizare
3. Justificare
a metodelor interactive de educație formală (on-line și offline), în vederea
creșterii nivelului motivației elevilor în diferite situații de învățare și a
îmbunătățirii calității în diferite medii de învățare este o condiție sine qua non a
profesionalizării carierei didactice în societatea bazată pe cunoaștere, în
contextul pandemiei.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1.Capacitatea de a crește nivelului motivației elevilor în diferite
6. Curriculum-ul
medii de învățare prin: utilizarea unor metode intercative de
programului
educație formală;
2.Crearea unui climat pozitiv pentru învățare; clarificarea
obiectivelor învățării;
3.Organizarea resurselor de învățare;
4.Realizarea unui echilibru între componenta intelectuală și
emoțională a învățării;
Competente 5.Împărtășirea sentimentelor și a gândurilor cu educabilii, dar nu
prin dominare.
vizate
1. Metodele interactive de educație formală - prezentare
generală (5 ore online)
2. Rolul exercițiilor de spargere a gheții, a exercițiilor de
intercunoaștere și a exercițiilor pentru formarea grupurilor
pentru creșterea motivației și îmbunătățirea calității în diferite
medii de învățare (photostory, jamboard, wordcloud etc) (2 ore
face to face)
3. Termenii-cheie inițiali. Știu/Vreau să știu/Am învățat.
Brainstorming (2 ore face to face)
4. Treasure Hunt (2 ore face to face)
5. Learning cafe (padlet) (2 ore face to face)
6. Simularea globală (2 ore face to face)
7. Textul amestecat (2 ore face to face)
8. Mozaicul (2 ore face to face)
9. Metoda audio-vizuală (harta conceptuală) (5 ore online)
Planificarea 10. Cum să faci o prezentare orală (2 ore face to face)
11. Exerciții de team building/de creștere a coeziunii grupurilor
modulelor
(2 ore face to face)
tematice
34

12. Prezzi (5 ore online)
13. Profilul elevului creativ și activ (2 ore face to face)
14. Evaluare (5 ore face to face)
Trimestrul IV 2020 – 1 grupă / 25 cadre didactice
Calendarul
programului Trimestrul II 2021 – 1 grupă / 25 cadre didactice
Realizarea unui proiect didactic în care să fie utilizate exercițiile și metodele
7. Modalităţi de
învățate în timpul cursului
evaluare a
cursanților
Realizarea unei prezentări PREZZI a proiectului didactic
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
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
METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE
programului
Personalul didactic de predare din învățământul secundar
2. Public - ţintă
vizat
Învățarea activă versus învățarea pasivă reprezintă schimbarea necesară în
3. Justificare
demersul didactic pentru trecerea de la pedagogia tradițională la pedagogia
constructivistă; iar învățarea activă prin interacțiunea cu alți parteneri care la
rândul lor învață se poate produce prin utilizarea conștientă și planificată a
metodelor interactive de predare-învățare-evaluare.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1. Cunoașterea tabloului metodelor interactive
6. Curriculum-ul
utilizate în educația formală;
programului
2. Selectarea metodelor interactive în funcție de
caracteristici, avantaje și limite, pentru organizarea
activităților didactice eficiente;
3. Aplicarea metodelor interactive;
4. Orientarea demersului didactic pentru creșterea
motivației învățării și implicării elevilor prin
aplicarea metodelor interactive.
Competente vizate
M1. Tabloul metodelor interactive utilizate în
educația formală – 2 ore
M2. Metode interactive – caracteristici, avantaje,
limite, mod de aplicare – 14 ore
M3. Ora interactivă – 6 ore
Planificarea modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul II 2021, o grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe 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: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea PREDAREA-ÎNVĂȚAREA-EVALUAREA ON-LINE A DISCIPLINELOR
programului
DIN ARIA CURRICULARĂ ,,TEHNOLOGII”
Cadre didactice care predau discipline din aria curriculară ,,Tehnologii”
2. Public ţintă vizat
Cadrele didactice care predau discipline din aria curriculară ,,Tehnologii” au
3. Justificare
nevoie de formare pentru a-și putea proiecta și implementa strategia didactică în
condițiile învățării on-line, deoarece caracterul practic-aplicativ al acestor
discipline le solicită aceste competențe impuse de contextul pandemic
24 ore
4. Durata
Sedii ale CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
4. Identificarea resurselor educaționale on-line specifice
6.
disciplinelor din aria curriculară ,,Tehnologii”;
Curriculum5.
Adaptarea resurselor on-line care pot fi utilizate pentru aria
ul
curriculară ,,Tehnologii” la specificul disciplinei predate și la
programului
specificul colectivului de elevi;
6. Conceperea de noi resurse educaționale pentru predareaînvățarea-evaluarea disciplinelor din aria curriculară
Competente
,,Tehnologii.
vizate
Modulul 1: Tipuri de resurse educaționale pentru disciplinele
din aria curriculară ,,Tehnologii”- 6 ore
Modulul 2: Proiectarea strategiei didactice on-line sau mixte
(parțial on-line, parțial față în față) pentru disciplinele din aria
curriculară ,,Tehnologii”- 6 ore
Modulul 3: Implementarea strategiei didactice on-line sau
mixte (parțial on-line, parțial față în față) pentru disciplinele din
Planificarea
aria curriculară ,,Tehnologii”10 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I 2021-o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi
de evaluare a Portofoliu.
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă Lăcrămioara
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
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
PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC (FIZICĂ ȘI FIZICĂprogramului
CHIMIE)
Cadre didactice cu specializarea fizică și fizică-chimie
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea revizuirii procesului de proiectare a demersului didactic din
3. Justificare
perspectiva integrării noilor tehnologii în activitățile didactice
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1.Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de
6. Curriculum-ul
proiectare curriculară centrat pe competențe şi a efectelor
programului
acestuia asupra curriculumului scris şi predat;
2. Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare,
promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice
ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune;
3. Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative,
centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a
învăţăriişi pe un management de curriculum eficient la nivelul
Competente
şcolii şi al clasei
vizate
Modulul 1: Perspective ale proiectării demersului didactic
Modulul 2: Adaptarea conținuturilor lecției la nevoile specifice
ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune
Modulul 3: Integrarea în practica didactică a unor strategii
Planificarea
inovative
modulelor
Evaluare: 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2020, o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2021, o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
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 PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC (RELIGIE)
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public ţintă vizat
Proiectarea activităţii didactice este un proces complex, care solicită un act de
3. Justificare
anticipare și creativitate a ceea ce vizează profesorul să realizeze împreună cu
educabilii în timpul parcurgerii unei teme/lecţii/un ansamblu de lecţii/unitate de
învăţare sau pe parcursul anului şcolar pentru dezvoltarea competenţelor stabilite
prin programa şcolară la disciplina religie
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1. Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în
6.
diferite contexte de comunicare
Curriculum2. Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile
ul
atitudini şi comportamente
programului
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi
practice, în cadrul diferitelor grupuri
4. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a
Competente
comunităţii
vizate
Modulul I: Proiectarea didactică a activităţilor
centrate pe elev în învăţarea religiei – 2 ore
Modulul II: Abordarea sistematică a procesului de învăţământ – 5
ore
Modulul III: Metode clasice de învăţământ utilizate în predareaînvăţarea religiei – 5 ore
Modulul IV: Metode și strategii didactice active de învățare – 6
ore
Planificarea
Modulul V: Noi tendințe în metodologia didactică – 2 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2020, o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi
de evaluare a Portofoliu
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă Lăcrămioara
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
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 DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE ON-LINE
programului
Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Contextul actual aduce necesitatea de a integra tehnologia informației în
3. Justificare
experiențele de învățare pe care le oferim elevilor și trecerea către mediul mixt
de învățare, prin reconsiderarea strategiilor didactice de predare-învățareevaluare.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1.Proiectarea activităților online respectând principiile
6. Curriculum-ul
pedagogiei constructiviste;
programului
2.Organizarea și desfășurarea activităților online pentru a
produce învățarea reală și nu prezentarea de informații;
3.Transferul de competențe de la învățarea dirijată față în față la
învățarea independentă;
4.Utilizarea principalelor platforme dedicate educației, pentru
Competente activitățile de învățare on-line integral sau complementare
lecțiilor tradiționale
vizate
M1. Activitățile didactice online, o nouă metodică – 4 ore
M2. Proiectarea activităților online – 6 ore
M3. Strategii didactice pentru activitățile online – 6 ore
M4. Platforme educaționale pentru activitățile de învățare onPlanificarea
line integrale sau complementare lecțiilor tradiționale – 6 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul I 2021, o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
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
MANAGEMENTUL LECȚIEI ÎN CONTEXT ACTUAL
programului
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Investigarea modalităților, a strategiilor prin care se încurajează ameliorarea
3. Justificare
procesului instrucțional în context actual.
24 ore
4. Durata
CCD Neamț
5. Locul de
Filiale ale CCD Neamț din județ
desfășurare a
CDI-uri din județ
programului
C1: Capacitatea de a identifica direcții actuale de
6. Curriculum-ul
instruire;
programului
C2: Capacitatea de a utiliza strategii instrucționale
eficiente;
C3: Capacitatea de a instrumenta și gestiona procesul
instructiv-educativ în vederea realizării unei evoluții
la nivelul clasei;
C4: Capacitatea de a evalua și proiecta propriile
activități instructiv-educative.
Competente vizate
M1: Aspecte generale – 2 ore
M2: Strategii instrucționale – 6 ore
M3: Managementul instruirii în context actual – 14
ore
Planificarea
Evaluare – 2 ore
modulelor tematice
Trimestrul IV 2020 - 1 grupă / 25 de cadre didactice
Trimestrul II 2021 - 1 grupă / 25 de cadre didactice
Calendarul
Trimestrul III 2021 - 1 grupă / 25 de cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Curpănaru
Gabriela-Livia
III.Criterii economice
3X25
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
ȘCOALA ÎN PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARĂ
programului
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Abordarea interdisciplinară presupune o intersectare a disciplinelor și se
3. Justificare
manifestă prin preluări sau împrumuturi reciproce de teorii, metode sau ipoteze
între disciplinele științifice, prin generarea de instrumente noi și îmbunătățite.
Demersul didactic nu mai este centrat pe discipline. În centrul experiențelor de
învățare sunt plasate procesele de învățare ale elevilor, nevoile, interesele și
particularitățile lor. Elevii devin responsabili în raport cu propria învățare, prin
participare directă la toate etapele procesului și prin structurarea instruirii în jurul
problemelor din realitate.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Competențe de colaborare directe si a schimbului între
6. Curriculum-ul
specialiști care provin din discipline diferite, contribuind la
programului
constituirea unui caracter deschis al curriculumului școlar;
Competențe interdependente din două sau mai multe
discipline, ce implica interpenetrarea disciplinelor.
Competente de comunicare și relaționare cu elevii;
Competente de eficientizare a învățării, prin elemente “
Competente
externe"- inserție și prin armonizări interne.
vizate
Modulul 1: Curriculum integrat- 6 ore
Modulul 2: Proiectarea interdisciplinară pe competenţe - 8
ore
Modulul 3: Interdisciplinaritate la nivelul unor arii
Planificarea
curriculare diferite 8 ore
modulelor
Modulul 4: Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I și II 2021-2 x 25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
proiecte, portofolii
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare:profesor-metodist Gabriela Livia
Curpănaru
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: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ANALIZA REZULTATELOR EVALUĂRII NAȚIONALE LA FINALUL
programului
CLASELOR A II-A, A IV-A ȘI A VI-A
Cadre didactice care predau matematică la clasele gimnaziale, profesori pentru
2. Public - ţintă
învățământul primar, directori ai unităților de învățământ cu nivelurile primar și
vizat
gimnazial
Pregătirea cadrelor didactice pentru valorificarea rezultatelor elevilor la
3. Justificare
examenele naționale la clasele a-II-a, a IV-a și a VI-a
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Formarea
competențelor de evaluare a
6. Curriculum-ul
cunoștințelor, a capacităților și a deprinderilor de
programului
bază atinse de elevii claselor a II-a, a IV-a și a VIa la matematică;
Elaborarea planurilor individualizate de învățare
ale elevilor;
Formarea competențelor de realizare de exerciții
remediale.
Competente vizate
M1. Evaluarea diferențiată pe niveluri de studiu la
disciplina matematică– 8 ore
M2. Planul individualizat de învățare – 8 ore
M3. Activitatea remedială la disciplina matematică
– 6 ore
Planificarea modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul I 2021 - o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
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: DIDACTICA SPECIALITĂȚII
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC LA DISCIPLINA
programului
MATEMATICĂ
Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Programul de formare se adresează profesorilor începători care predau disciplina
3. Justificare
matematică, având vechime în învățământ de până la 10 ani
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Formarea competențelor de a lectura programa
6. Curriculum-ul
școlară la disciplina Matematică;
programului
Promovarea unor abordări didactice centrate pe
competențe,
prin
elaborarea
planificării
calendaristice și proiectarea unităților de învățare;
Formarea de abilități de folosire a manualelor
digitale;
Dezvoltarea strategiilor de comunicare eficientă la
clasă.
Competente vizate
Modulul 1.Planificare și proiectare didactică la
disciplina matematică– 8 ore
Modulul 2. Resurse didactice moderne, manualele
digitale – 8 ore
Modulul 3. Managementul clasei la disciplina
matematică – 6 ore
Planificarea modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul I 2021 - o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela Livia
Curpănaru
III.Criterii economice
25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
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
ARTA ȘI ȘTIINȚA PROIECTĂRII DIDACTICE
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Formarea psihopedagogică inițială, realizată prin modulul pshopedagogic în
3. Justificare
cadrul facultății, este insuficientă sub aspect aplicativ, pentru viitorul cadru
didactic, iar proiectarea didactică reprezintă o provocare, din acest punct de
vedere, ea reprezentând o condiție esențială a reușitei demersului didactic.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD și filiale
5. Locul de
desfășurare a
Instituții de învățământ
programului
Online
1.Cunoașterea limbajului specific pedagogic și utilizarea
6. Curriculum-ul
acestuia în analiza demersului didactic;
programului
2.Analiza etapelor și nivelurilor proiectării didactice;
3. Cunoașterea și valorificarea resurselor necesare proiectării
didactice;
4. Elaborarea unor proiecte didactice deschise, flexibile,
Competente creative, în acord cu rigorile de ordin științific, metodic și
psihopedagogic.
vizate
Modulul 1. Proiectarea didactică – delimitări conceptuale și
importanță; niveluri ale proiectării- 6 ore
Modulul 2. Etapele proiectării didactice-tipuri și structuri de
lecții – abordare aplicativă-8 ore
Modulul 3. Proiectarea lecției/unității de învățare – resurse
valorificate, algoritm, structura proiectului didactic; reforma
Planificarea
proiectării didactice– analiză critică; aplicații-8 oe
modulelor
Evaluare-2 ore
tematice
Trimestrul III 2021-1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori abilitați 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: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL-INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
STRATEGII DE PREVENIRE/ NEGOCIERE/ INTERVENȚIE ȘI
programului
REZOLVARE A SITUAȚIILOR DE CRIZĂ DE LA NIVELUL CLASEI
DE ELEVI/ ȘCOLII
Personal didactic din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
O criză pune la încercare forţa instituţiei şi a indivizilor ei. Ea testează valorile şi
3. Justificare
viziunea şcolii, dacă acestea oferă o bază pentru luarea unor decizii bune în
condiţii de stres, dacă valorile şi viziunea îi uneşte sau nu pe oameni, dându-le
un scop împărtăşit în momente grele. Ea testează abilităţile persoanelor avute în
vedere, abilităţi practicate şi dobândite în leadership-ul şi managementul zilnic
al şcolii.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de a exersa şi dezvolta atitudinile şi
6. Curriculum-ul
abilităţile pro-sociale.
programului
Capacitatea de a soluţiona situaţiile conflictuale
pentru asigurarea unui climat de încredere şi
responsabilitate.
Competente vizate
Modulul 1: Situaţii de criză educaţională: 8 ore
Modulul 2: Managementul situaţiilor de criză
educaţională: 8 ore
Modulul 3: Strategii de prevenire, negociere,
intervenţie şi rezolvare a situaţiilor de criză de la
Planificarea modulelor nivelul clasei de elevi/şcolii: 6 ore
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul I- 2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
programului
7. Modalităţi de
portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL-INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
FORMAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE DE
programului
PLANIFICARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ
Directorii/directorii adjuncții și persoanele interesate să dobândească calitatea
2. Public - ţintă
de manager instituțional
vizat
Programul de formare răspunde nevoilor de formare continuă ale directorilor/
3. Justificare
directorilor adjuncți și vine în întâmpinarea nevoilor profesorilor de a învăța
despre conducerea strategică a unei școli prin elaborarea corespunzătoare a
Proiectului de dezvoltare instituțională.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Dezvoltarea strategiilor și politicilor instituționale
6. Curriculum-ul
programului
Planificarea corespunzătoare a priorităților școlii
Proiectarea
și implementarea planurilor de
dezvoltare instituțională
Dezvoltarea sistemelor eficiente legate de cultura
organizațională.
Competente vizate
Modulul 1. Elemente generale de management
instituțional- 4 ore
Modulul 2. Elaborarea PDI/PAS – 12 ore
Modulul 3. Modele de bună practică/ prezentare
produse educaționale – 4 ore
Planificarea modulelor
Evaluarea – 4 ore
tematice
Trimestrul I 2021-1 grupă / 25 cadre didactice
Trimestrul II 2021-1 grupă / 25 cadre didactice
Calendarul programului
7. Modalităţi de
Portofoliu si susținerea unui produs educațional
evaluare a
cursanților
Formatori implicați (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela-Livia
Curpănaru
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 ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE ȘI A RESURSELOR
programului
UMANE
personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Fiecare dintre noi suntem integraţi, într-un fel sau altul, în diferite tipuri de
3. Justificare
organizaţii si, pentru a intelege mai bine cum functioneaza ele, trebuie sa
parcurgem un astfel curs.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
desfășurare a
Instituții de învățământ
programului
Online
Utilizarea corectă a terminologiei specifice
6. Curriculum-ul
domeniului managementului organizației școlare.
programului
Evidențierea tipurilor de organizații.
Evidențierea
principiilor
managementului
educațional.
Identificarea modului de organizare și structurare a
sistemului de învățământ.
Competente vizate
Modulul 1. Organizația școlară-10 ore
Modulul 2. Managementul resurselor umane -10
ore
Planificarea modulelor
Evaluare-4 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
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: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL-INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI UNITĂȚILOR DE
programului
ÎNVĂȚĂMÂNT
Membri ai corpului de experți, cadre didactice aspirante la funcția de manager
2. Public - ţintă
al unităților școlare
vizat
Necesitatea familiarizării cadrelor didactice cu aspecte curente ale
3. Justificare
managementului unităților de învățământ (managementul financiar,
managementul calității și al resurselor umane)
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții școlare
5. Locul de
desfășurare a
programului
1.Gestionarea resurselor financiare
6. Curriculum-ul
programului
2. Familiarizarea cu legislația specifică asigurării
Competențe vizate
calității
3. Realizarea planului de încadrare și a normării
Modulul 1: Realizarea proiecției bugetare – 4 ore
Modulul 2: Elaborarea procedurilor și
instrumentelor specifice asigurării calității – 12
Planificarea modulelor
ore
tematice
Modulul 3: Organizarea și gestionarea resurselor
umane – 6 ore
Evaluare – 2 ore
Calendarul programului Trimestrul I 2021, o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
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: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL-INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea FORMAREA CONTINUĂ ȘI MANAGEMENTUL CARIEREI DIDACTICE
programului
Responsabilii Comisiilor pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră din
2. Public unitățile de învățământ
ţintă vizat
Programul de formare răspunde nevoilor responsabililor Comisiilor pentru
3. Justificare
dezvoltare profesională și evoluție în carieră din unitățile de învățământ de a
cunoaște și aplica legislația subsecventă privind formarea continuă, asigurarea
creditelor profesionale transferabile și gestionarea băncii de date a formării
continue la nivelul unității de învățământ.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1. Utilizarea corectă a legislației specifice formării continue a
6.
cadrelor didactice în unitățile de învățământ ale județului;
Curriculumul
2. Eficientizarea gestionării bazei de date a formării continue la
programului
nivelul unității de învățământ;
3. Calcularea numărului de credite profesionale transferabile
pentru ultimii cinci ani de la dobândirea definitivării în
învățământ;
4. Consilierea personalului din unitățile de învățământ cu
Competente
privire la managementul carierei didactice.
vizate
M1.Cadrul european al formării cadrelor didactice. Legislație şi
deontologie profesională – 4 ore
M2. Standardele profesionale de formare continuă pentru
funcțiile didactice – 6 ore
M3. Evoluția în cariera didactică pentru dezvoltare durabilă – 6
ore
Planificarea
M4. Oportunități de dezvoltare a carierei didactice – 6 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul I 2021, o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi
de evaluare a Portofoliu
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă Lăcrămioara
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
PERSPECTIVE PRIVIND ROLUL PROFESORULUI ÎN
programului
DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI ȘCOLAR
2. Public - ţintă
Personalul didactic din învățământul profesional și tehnic
vizat
Formarea de competențe manageriale pentru personalul didactic implicat în
funcții de conducere sau care vizeaza să ocupe în perspectivă funcții de
3. Justificare
conducere.
24 ore
4. Durata
5. Locul de
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
desfășurare a
programului

Competente
vizate

6. Curriculum-ul
programului

7. Modalităţi de
evaluare a
cursanților

1.Formarea capacităţilor de asimilare şi înţelegere,
interpretare, argumentare a esenţei şi problematicii
managementului educaţional;
2.Însuşirea şi înţelegerea ideilor-ancoră în vederea
utilizării conceptelor ştiinţifice în comunităţi de practică.
3.Formarea unei atitudini pozitive faţă de managementul
educaţional, schimbarea mentalităţii în raport cu rolul şi
importanţa rolurilor manageriale pe care le joacă
managerul şcolii.

Planificarea
modulelor
tematice

Modulul I : Generalități privind managementul
educational – 6 ore
Modulul II: Profesorul - modelator al personalităţii
elevilor – 8 ore
Modulul III: Formarea şi perfecţionarea profesorului – 8
ore
Evaluare – 2 ore

Calendarul
programului

Trimestrul II 2021, o grupă/25 cadre didactice

Portofoliul

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Roxana Elena
Irina
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: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL-INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
PROFESIONALISM ÎN CARIERA DIDACTICĂ
programului
Personal de predare din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Importanța cunoașterii celor mai eficiente aspecte ale managementului
3. Justificare
educațional/instituțional; abordarea particularităților în funcție de școală, clasă,
elevi și prevenirea situațiilor de risc educațional.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
C1.Cunoaşterea conceptelor specifice domeniului
6. Curriculum-ul
managementului instituției școlare sau a clasei de elevi;
programului
C2. Asumarea responsabilă a rolurilor manageriale de
bază;
C3. Formarea capacităţilor de gestionare eficientă a
Competente vizate unei situaţii de criză educaţională;
Modul I: Managementul instituției școlare. Generalități
– 8 ore
Modul II: Rolurile managerului școlar – 6 ore
Modul III: Gestionarea situațiilor de criză educațională
în învățământ – 8 ore
Evaluare – 2 ore
Planificarea
modulelor tematice
Trimestrul IV-2020, o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Evaluare finală: realizarea unui proiect de soluţionare a unei situaţii
evaluare a
conflictuale într-o instituție școlară/situație de criză în clasa de elevi.
cursanților
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
Costul programului/ al activităţii
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR SOCIO-EDUCATIVE
programului
Personal din învățământul preuniversitar/personal de conducere
2. Public - ţintă
vizat
Formarea personalului din învăţământ, selecționarea şi promovarea lui în
3. Justificare
structurile manageriale după criterii riguroase, precum şi perfecţionarea
continuă, pe parcursul carierei, va permite profesionalizarea acestuia, creşterea
competenţei şi a operativităţii actelor de conducere, cu efecte benefice asupra
calităţii şi eficienţei actului de învăţământ.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1. Capacitatea de a-şi asuma răspunderi;
6. Curriculum-ul
2. Capacitatea de a comunica şi negocia;
programului
Competente
3. Capacitatea de a soluţiona conflictele;
vizate
Modulul 1: Management general şi şcolar - 6 ore
Modulul 2: Sistemul instituţional al conducerii
învăţământului. Procesul decizional - 6 ore
Modulul 3: Managementul schimbării- 4 ore
Modulul 4: Sistemul informaţional pentru conducerea
învăţământului.Tablou de bord al managementului școlar - 6
Planificarea
ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I 2021 – o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul II 2021 – o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
Prezentarea unei secvenţe din portofoliu (produs)
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
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 RESURSELOR ÎN INSTITUȚIILE DE
programului
ÎNVĂȚĂMÂNT
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea optimizării tehnicilor de recrutare și selecție a personalului școlii
3. Justificare
24 ore
4. Durata
Sedii ale CCD Neamț, instituții școlare
5. Locul de
desfășurare a
programului
1.Capacitatea de a planifica și programa
6. Curriculum-ul
programului
2. Capacitatea de a lua decizii prin asumarea
răspunderii
Competente vizate
M1: Planificarea activităților în școală – 10 ore
M2: Controlul, îndrumarea și evaluarea activității
– 12 ore
Planificarea modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul I 2021, o grupă/25 participanți
7. Modalităţi de
Studiu de caz
evaluare a
cursanților
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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MANAGEMENT EDUCAȚIONAL-INSTITUȚIONAL
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
CALITATEA – DIMENSIUNE A PERFORMANȚEI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
programului
Personal din sistemul de învățământ
2. Public - ţintă
vizat
Calitatea educației devine din ce în ce mai importantă atât pentru toți actorii care
3. Justificare
sunt implicați direct sau indirect, cât și pentru cei care folosesc serviciile oferite.
Accesul la educație, la o educație de calitate, trebuie să țină cont de drepturi și de
obligații, deopotrivă.
24 ore
4. Durata
CCD Neamț
5. Locul de
desfășurare a
Filiale ale CCD Neamț din județ
programului
CDI-uri din județ
C1: Capacitatea de a defini calitatea
6. Curriculum-ul
programului
C2: Capacitatea de a utiliza modele conceptuale
C3: Capacitatea de a măsura performanța
C4: Capacitatea de a aplica modele de
performanță
Competente vizate
M1: Cadrul conceptual – 4 ore
M2: Modele conceptuale – 8 ore
M3: Caracteristicile organizației performante în
context actual – 10
Planificarea modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2020 - 1 grupă / 25 de cadre
didactice
Trimestrul II 2021 - 1 grupă / 25 de cadre
didactice
Trimestrul III 2021 - 1 grupă / 25 de cadre
Calendarul programului didactice
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare:
profesor-metodist Curpănaru Gabriela-Livia
III.Criterii economice
3X25
Număr de cursanţi planificaţi
3X2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: MANAGEMENT DE PROIECT
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
MANAGEMENT DE PROIECT
programului
Personalul didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
În perioada actuală, termenii „proiect”, „management de proiect”, „cerere de
3. Justificare
finanţare” sau „propunere de proiect” au devenit unele dintre cele mai utilizate
cuvinte ale comunicării în general. Proiectele de orice tip, mari sau mici, de
investiţii sau soft, de anvergură sau la scară mai redusă reprezintă activitatea de
bază a unei multitudini de organizaţii, printre care şi instituţiile de învăţământ.
24 ore
4. Durata
Casa Corpului Didactic Neamț și filiale
5. Locul de
desfășurare
Dezvoltarea abilităţilor de scriere a unui proiect pentru rezolvarea
6. Curriculum-ul
nevoilor beneficiarilor instituţiei din care fac parte;
programului
Dezvoltarea un proces logic pentru definirea elementelor unei
propuneri de proiect;
Competente
Identificarea oportunităţilor de finanţare în domeniul educaţiei,
vizate
dezvoltării profesionale şi instituţionale
Modulul 1. ABC-ul scrierii unui proiect. Ciclul de viaţă al unui
proiect: iniţiere, planificare, implementare, încheiere- 11 ore
Modulul 2. Oportunităţi de finanţare în domeniul educaţiei,
Planificarea
dezvoltării profesionale şi instituţionale-12 ore
modulelor
Evaluare: 1 oră
tematice
Trimestrul II 2021- 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: MANAGEMENT DE PROIECT
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
PARTENERIATE ETWINNING – PRIMUL PAS ÎN COOPERAREA
programului
EUROPEANĂ
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare

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

Cadre didactice din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare în
învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceu interesate de colaborarea
internațională online) directori, bibliotecari.
eTwinning oferă personalului didactic ce activează în școlile din țările europene
participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte și schimb
de informații, pe scurt, un spațiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă
comunitate educațională din Europa. eTwinning este parte integrantă a
programului Erasmus +, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport.
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ

Competent
e vizate

Planificare
a
modulelor
tematice

Calendarul

1.Crearea unui cont pe portalul eTwinning și aplicarea
instrumentelor disponibile în elaborarea de proiecte educaționale;
2.Inițierea unui proiect eTwinning în parteneriat cu alte cadre
didactice din țările participante la program;
3.Exersarea competențelor de colaborare în vederea promovării
experienței profesionale și a bunelor practici.
4.Recunoașterea normelor de conduită și de bune practici
eTwinning;
5.Formarea competențelor curriculare de aplicare a metodei
proiectelor în activitatea didactică;
6.Utilizarea oportunităților oferite prin Acțiunea eTwinning pentru
dezvoltare personală și profesională;
7.Identificarea conexiunilor posibile și a modalităților de îmbinare
a proiectelor eTwinning și Erasmus+ în vederea colaborării școlare
și a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.
Modulul I: eTwinning – comunitatea şcolilor din Europa.
Învăţarea în medii colaborative online – 3 ore
Modulul II: Portalul eTwinning. Crearea unui proiect eTwinning.
Aspecte tehnice şi pedagogice – 6 ore
Modulul III: Utilizarea instrumentelor web 2.0 pentru comunicare
și colaborare în proiectele eTwinning – 6 ore
Modulul IV: Recunoașterea și valorizarea proiectelor eTwinning –
3 ore
Modulul V: Reguli de comunicare și de utilizare a comunităţii
eTwinning – 2 ore
Modulul VI: Asigurarea calității proiectelor colaborative – 2 ore
Evaluare – 2 ore
Trimestrul IV 2020, o grupă/25 cursanți
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programul
ui
7. Modalităţi de
evaluare a
cursanților

Trimestrul I 2020, o grupă/25 cursanți
Trimestrul II 2020, o grupă/25 cursanți




Evaluare formativă; feedback participanți, chestionare;
Evaluare finală – elaborarea unui proiect eTwinning care să reflecte
elementele învățate la curs, atât din punct de vedere pedagogic, cât și din
punct de vedere tehnic; Test online. Prezentarea proiectului.
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
3x25
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
APLICAȚIILE G-SUITE FOR EDUCATION – INSTRUMENTE DE
programului
LUCRU ONLINE
personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Profesorii pot folosi aplicațiile Google pentru învățarea mixtă, planuri de lecție
3. Justificare
interactive, fișe de lucru pentru elevi (individuale sau de grup), conceperea de
teme și teste, gestionarea portofoliilor elevilor, gestionarea documentelor
catedrei, urmărirea evoluției elevilor, organizarea de ședințe cu părinții și alte
evenimente, crearea de site-uri pentru disciplina predată sau pentru clasă.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a
6. Curriculum-ul
Aplicaților:Google Drive, Google Classroom, Google Docs,
programului
Google Sheets, Google Slides, Google Forms, Google Meet/
Competente
Google Calendar
vizate
Formarea deprinderilor de lucru în comun:crearea unui
document în comun, partajarea resurselor.
Modulul 1: Google Drive (1 oră face to face + 1 oră online)
Modulul 2: Google Classroom (2 ore face to face + 2 ore
online)
Modulul 3: Google Docs (2 ore face to face + 2 ore online)
Planificarea
Modulul 4: Google Sheets (2 ore face to face + 2 ore online)
modulelor
Modulul 5: Google Slides (2 ore face to face + 2 ore online)
tematice
Modulul 6: Google Forms (1 oră face to face + 1 oră online)
Modulul 6: Google Meet/ Google Calendar(1 oră face to face
+ 1 oră online)
Evaluare: proba practica (2 ore face to face )
Trimestrul IV 2020– 1 grupă/ 25 cadre didactice
Calendarul
programului Trimestrul I 2021 – 1 grupă/ 25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Evaluarea portofoliului din Google Drive care conține materiale create cu
evaluare a
ajutorul aplicațiilor din G-Suite.Activitate practică de utilizare a modulelor.
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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: TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
IT ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Cursul răspunde nevoilor de formare a personalului din învățământul
3. Justificare
preuniversitar, în domeniul noilor tehnologii şi urmăreşte a-l abilita pentru a fi
capabil la rândul său să ofere elevilor servicii educaţionale la înalte standarde de
calitate şi profesionalism în sfera activităților de instruire, în lucrul cu aplicații
de procesare de texte, calcul tabelar, prezentări grafice și internet.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator
6. Curriculum-ul
Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii
programului
informatice de lucru
Elaborarea unor produse utilizabile care să
dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea
Competente vizate
Modulul 1. Utilizarea computer-ului şi
organizarea fişierelor – 4 ore
Modulul 2. Procesarea textelor – 5 ore
Modulul 3. Calcul tabelar - 5 ore
Modulul 4. Realizarea prezentărilor - 5 ore
Modulul 5. Informaţie şi Comunicare - 4 ore
Planificarea modulelor
Evaluare – 1 oră
tematice
Calendarul programului Trimestrul II 2021 -1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Test grilă și aplicaţii practice
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
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
UTILIZAREA MANUALULUI DIGITAL ÎN PROCESUL
programului
INSTRUCTIV-EDUCATIV
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Resursele educaționale în format digital au în vedere eficiența strategiei
3. Justificare
didactice și maniera de proiectare a sarcinilor de lucru, aspecte care primează
în evaluarea calității și în analiza întregului program de implementare a
manualelor digitale, care valorifică pe deplin componenta „activă” și oferă un
plus de valoare prin proiectarea corespunzătoare a sarcinilor de lucru propuse
elevilor.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de a încuraja dezvoltarea materialelor
6. Curriculum-ul
de predare şi învățare în format digital, pentru a
programului
asigura calitatea ofertelor educaționale online.
Capacitatea de a
utiliza pedagogic noile
tehnologii.
Competențe vizate
Modulul 1.Ce este un manual digital? – 8 ore
Modulul 2. Ce pot face cu ajutorul manualului
digital?–8 ore
Modulul 3. Cum aleg manualul (tipărit și digital)?
– 6 ore
Planificarea modulelor
Evaluare -2 ore
tematice
Trimestrul I 2021/1 grupă x 25 cursanți
Calendarul
Trimestrul II 2021/1 grupă x 25 cursanți
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în
domeniu
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: TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
PLATFORME EDUCAȚIONALE ON-LINE
programului
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Profesorul modern trebuie să valorifice avantajul noilor tehnologii în activitățile
3. Justificare
de învățare cu elevii.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
desfășurare a
Instituții de învățământ
programului
Online
Familiarizarea cu site-urile educaționale on-line;
6. Curriculum-ul
Descoperirea beneficiului pe care îl aduce folosirea TIC
programului
în predarea materiei;
Competente vizate Implicarea activă în crearea de RED-uri;
Modulul 1. Pot crea resurse educaționale? – 4 ore
Modulul 2. Google Suite – 4 ore
Modulul 3. Camerele Facebook – 2 ore
Modulul 4. Aplicația Zoom – 2 ore
Modulul 5. Microsoft Teams – 4 ore
Planificarea
Modulul 6. Learningapps.org – 6 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela Livia
Curpănaru
III.Criterii economice
25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
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
PROVOCĂRILE CARIEREI DIDACTICE ÎN ERA DIGITALĂ
programului
Cadre didactice/ personal din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării instrumentelelor și
3. Justificare
platformelor web în actul educațional.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
desfășurare a
Instituții de învățământ
programului
Online
1. Capacitatea de a organiza şi desfăşura activităţi utilizând
6. Curriculum-ul
noile tehnologii;
programului
2. Utilizarea eficientă a alternativelor educaționale în procesul
instructive-educativ;
Competente
3. Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web.
vizate
Modulul 1: Repere conceptuale privind utilizarea noilor
tehnologii în educație.– 6 ore;
Modulul 2: E-learning, alternativă pentru învățământul
tradițional - 6 ore;
Planificarea
Modulul 3: Instrumente web și platforme educaționale – 8 ore;
modulelor
Evaluare – 4 ore
tematice
Trimestrul I -2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
portofoliul
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela-Livia
Curpănaru
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: TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea INSTRUMENTE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE ON-LINE
programului
personal din învățământul preuniversitar
2. Public ţintă vizat
Aplicațiile de învățare on-line sunt construite împreună cu profesorii pentru a-i
3. Justificare
ajuta să economisească timp, să predea lecțiile mai ușor și să faciliteze
comunicarea și colaborarea cu elevii atât în timpul orelor cât și în afara acestora.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
desfășurare a Instituții de învățământ
Online
programului
Crearea și personalizarea clasei în aplicația Google Classroom
6.
Crearea temelor simple și cu materiale atașate
CurriculumDezvoltarea abilităților de creare a chestionarelor de evaluare
ul
Predarea în colaborare cu alți profesori
programului
Corectarea temelor propuse
Utilizarea instrumentului Google Meet în procesul de predareCompetente
învățare
vizate
Modulul 1. Prezentarea aplicației Google Classroom – 1 oră
Modulul 2. Crearea și setarea claselor – 2 ore
Modulul 3. Setarea modului de evaluare și a categoriilor de note
– 4 ore
Modulul 4. Crearea temelor – 4 ore
Modulul 5. Crearea și aplicarea/evaluarea chestionarelor – 5 ore
Modulul 6. Instrumentul Google Meet – 4 ore
Planificarea
Modulul 7. Arhivarea și ștergerea claselor – 2 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul I -2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului
7. Modalităţi
de evaluare a Portofoliu
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela Livia
Curpănaru
III.Criterii economice
1x25
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: TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ÎNVĂȚAREA LIMBII FRANCEZE PRIN INTERMEDIUL
programului
PLATFORMELOR E-LEARNING
2. Public - ţintă Personal din învățământul preuniversitar
vizat
În contextul social și sanitar actual, utilizarea platformelor de predare-învățare
3. Justificare
online este o necesitate. Pornind de la achiziția competențelor de bază de folosire
a calculatorului și ajungând la mijloacele electronice specifice disciplinei, cursul
își propune să familiarizeze profesorii de limba franceză cu metodele de predare și
evaluare prin intermediul platformelor de e-learning.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ, platforme on-line
5. Locul de
desfășurare a
programului
1.Dezvoltarea abilităților de utilizare a calculatorului;
6. Curriculum2.Identificarea platformelor de e-learning care ar putea fi folosite
ul programului
în învățarea limbii franceze;
3.Realizarea de activități de e-learning pentru cele patru
competențe de comunicare;
4.Identificarea metodelor și mijloacelor de evaluare a activității
online.
Competente
vizate
Modulul I – Competențe de bază în utilizarea calculatorului – 7
ore
Modulul II – Platforme e-learning de învățare a limbii franceze
– 7 ore
Modulul III – Activități de e-learning pentru competențele de
comunicare – creare și evaluare – 8 ore
Planificarea
Evaluare – 2 ore
modulelor
tematice
Trimestrul I 2021, o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în domeniu
II. Resurse
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: TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
OPORTUNITĂȚI ON-LINE ÎN DEMERSUL DIDACTIC PENTRU
programului
DISCIPLINA GEOGRAFIE (INSTRUMENTE ON –LINE INTEGRATE
ÎN LECȚIA DE GEOGRAFIE)
Profesori de geografie
2. Public - ţintă
vizat
Îmbunătăţirea modului de predare-învăţare-evaluare, prin adaptarea
3. Justificare
curriculumului disciplinei la cerinţele societăţii informatizate, mai ales în
contextual actual în care componenta on-line a desfășurării lecțiilor este o
cerință imperativă.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ, platforme de învățare on-line
5. Locul de
desfășurare a
programului
1.Utilizarea instrumentelor on-line pentru disciplina geografie
6. Curriculum-ul
programului
Competente 2.Elaborarea de instrumente de evaluare folosind tehnologia online
vizate
I.Platforme utilizate în învățarea on line (microsoft teams,
google classeroom, și altele) – 4 ore
II.Realizarea conținutului lecției de geografie utilizând site-uri/
linkuri de specialitate (exemple, cu aplicații practice pentru
Planificarea fiecare nivel de studiu) – 10 ore
III.Evaluarea on-line, un demers didactic de actualitate – 8 ore
modulelor
IV. Evaluare curs – 2 ore
tematice
Trimestrul I - 2021, 1 grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Realizare de lecții pe baza instrumentelor on-line
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
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
UTILIZAREA APLICAȚIILOR TIC ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
programului
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori documentariști,
2. Public - ţintă
bibliotecari.
vizat
Dinamica învățământului românesc, mai mult decât oricând, cere reconsiderarea
3. Justificare
ansamblului curricular “competențe-conţinuturi-context-strategii-evaluare”,
legitimată de practica unei educaţii de factură nouă, informatizată. Programul
prezintă și probează (prin activitațile practice propuse) o serie de infrastructuri
TIC reunite, pentru a permite modalităţi mai eficiente de a lucra în interiorul şi
în afara sălii de clasă.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare al
programului
6. Curriculum-ul Competențe 1. Capacitatea de utilizare eficientă a terminologiei specifice, a
programului
vizate
instrumentelor TIC și a resurselor digitale în activitatea
didactică;
2. Capacitatea de utilizare a aplicațiilor Google în activitatea
didactică;
3. Capacitatea de digitalizare a activităților didactice;
4. Capacitatea de a transfera cunoștințe către elevi, în scopul
îmbunătățirii abilităților digitale ale acestora.
Planificarea Modulul I - Hardware şi software TIC în şcoli - context istoric,
social, politic – 4 ore
modulelor
Modulul II - Politici educaționale de implementare și dezvoltare
tematice
TIC în context European - 4 ore
Modulul III - Aplicaţii software. G Suite for education - 12 ore
Evaluare - 4 ore
Trimestrul IV 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului Trimestrul II 2021 - o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Portofoliul
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Lăcrămioara
Tincă
III.Criterii economice
2 x 25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0
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Domeniul: TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
INSTRUIREA COMBINATIVĂ (BLENDED LEARNING) – INOVARE
programului
ÎN EDUCAȚIE
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Pe fondul schimbărilor rapide şi progresului tehnologic înregistrat, precum şi pe
3. Justificare
fondul tendinţei de globalizare a educaţiei şi eliminare a graniţelor, s-au deschis
noi perspective pentru practica educaţională, aceasta fiind completată cu metode
moderne de predare-învăţare şi evaluare, metode specifice societăţii
informaţionale.
24 ore
4. Durata
CCD Neamț
5. Locul de
Filiale ale CCD Neamț din județ
desfășurare a
CDI-uri din județ
programului
C1: Capacitatea de a utiliza forme de instruire în care metodele
6. Curriculum-ul
tradiţionale de instruire sunt combinate cu cele care utilizează
programului
tehnologia;
C2: Capacitatea de a utiliza e-learning împreună cu tehnologiile
informaţiei şi comuncaţiilor pentru îmbunătăţirea semnificativă
a procesului educaţional.
C3: Capacitatea de a utiliza noile tehnologii în activități de
Competente învățare-predare-evaluare;
C4: Capacitatea de a realiza instruirea combinativă.
vizate
M1: Noțiunie de bază – 4 ore
Planificarea M2: Avantaje și limitări în instruirea combinativă – 6 ore
M3: Bune practici în instruirea combinativă – 12 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2020 - 1 grupă / 25 de cadre didactice
Trimestrul II 2021 - 1 grupă / 25 de cadre didactice
Calendarul
programului Trimestrul III 2021 - 1 grupă / 25 de cadre didactice
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare:
profesor-metodist Curpănaru Gabriela-Livia
III.Criterii economice
3X25
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
FUNDAMENTELE LIMBAJULUI PYTHON
programului
Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice la disciplina
3. Justificare
Informatică, prin utilizarea limbajului de programare Python.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Însușirea elementelor de baza ale scripturilor Python
6. Curriculum-ul
programului
Implementarea structurilor fundamentale în limbajul Phyton
Utilizarea listelor și structurilor de date
Prelucrarea fișierelor în Python
Competente
Utilizarea bibliotecilor Python
vizate
M1. Elemente de bază ale scripturilor Python – 6 ore
M2. Structuri fundamentale, liste, structuri de date – 8 ore
Planificarea
M3. Prelucrarea fișierelor; biblioteci Python – 8 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul II 2021 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
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
SPECIALIST ÎN ACTIVITATEA DE LOBBY
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Cursul contribuie la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice/directorilor
3. Justificare
de a negocia astfel încât să obțină ceea ce își doresc, înțelegând diferența dintre
lobby și advocacy.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Aplicarea sistematică și personalizată a tehnicilor de negociere
6. Curriculum-ul
și comunicare eficientă
programului
Asigurarea capacității optime de furnizare a serviciilor de
lobby/advocacy
Promovarea publică a intereselor grupurilor legitime de interese
Competente Utilizarea, în mod activ, a celor mai eficiente mijloace de lobby
și advocacy.
vizate
Modulul 1. Conceptul de lobby în contextul dezvoltării durabile
- 7 ore
Modulul 2. Lobby și advocacy - 8 ore
Modulul 3. Redactarea documentelor de specialitate privind
Planificarea cerințele grupurilor legitime de interese (beneficiarii campaniei
de advocacy) - 7 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I 2021 – o grupă /25 cadre didactice
Calendarul
programului Trimestrul al II-lea 2021- o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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: ALTE PROGRAME- EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ
programului
Personal din sistemul de învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Un aspect mai important decât conservarea naturii este supraviețuirea omului,
3. Justificare
iar aceste două noțiuni sunt strâns legate, încât trebuie să găsească un echilibru
între dezvoltarea economică, socială și protecția mediului.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de a îndeplini cerințele prezente si viitoare, care
6. Curriculum-ul
programului
Competente stabilesc scopul dezvoltării durabile
Capacitatea de a promova dezvoltarea durabilă
vizate
Modulul 1: Protecția resurselor naturale – 8 ore
Planificarea Modulul 2: Politici de protecție a mediului – 4 ore
Modulul 3: Producția și consumul sustenabil – 8 ore
modulelor
Modulul 4: Evaluare – 4 ore
tematice
Trimestrul I 2021 -1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului Trimestrul II 2021- 1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela Livia
Curpănaru
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 DEZVOLTARE DURABILĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
IMAGINEA ȘCOLII ÎN COMUNITATE
programului
Personalul din învăţământul preuniversitar (didactic si didactic auxiliar)
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea îmbunătățirii relațiilor, comportamentelor și atitudinilor față de
3. Justificare
rolul școlii în comunitate.
24 ore
4. Durata
Sedii ale CCD Neamț, instituții școlare, platforme online
5. Locul de
desfășurare a
programului
1. Capacitatea de a identifica unele metode si mijloace de
6. Curriculum-ul
comunicare adecvate pentru eficientizarea relaţionarii la
programului
nivel instituţional;
2. Capacitatea de a imbunătăţi comunicarea la nivelul
organizaţiei şcolare;
3. Capacitatea de a rezolva imediat unele probleme din
mediu şcolar apelând la unele modele și tehnici eficiente
Competente
de comunicare.
vizate
Modul I: Aspecte ale comunicării în instituțiile școlare și în afara
instituțiilor școlare - 8 ore
Planificarea Modulul II: Școală și comunitate - 4 ore
Modulul III: Aplicaţii practice - 10 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul II 2021 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Chestionar
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
1 x 25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
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
2. Public - ţintă
vizat
3. Justificare

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

CONCEPTE TEORETICE ȘI APLICAȚII PRACTICE PENTRU
PROFESORI ÎN ACTIVITĂȚILE DERULATE LA CLASĂ
Personal din învățământul preuniversitar
Propunem acest curs de formare pentru cadre didactice deoarece
discriminarea în educație creează indivizi neadaptați condițiilor sociale, care
nu fac față cerințelor, fie că este vorba despre femei, romi, persoane cu
dizabilități sau alte grupuri vulnerabile.
24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ

Competențe
vizate

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

1.Conștientizarea de către cadrele didactice a stereotipurilor
de gen pe care le-au interiorizat și analiza critică a acestora;
2.Alegerea de materiale didactice echilibrate din punct de
vedere al modului de prezentare a personajelor feminine și
masculine
3. Evitarea activităților realizate cu separarea băieților de
fete și încurajarea celor care stimulează cooperarea între
băieți și fete
Modulul 1: Egalitatea de șanse – cadrul legislativ,
instituțional și al politicilor educaționale - 4 ore
Modulul 2: Stereotipuri, prejudecăţi, discriminare Respect,
toleranţă, nondiscriminare – 8 ore
Modulul 3: Identificarea stereotipurilor: aplicaţii Soluții
educaţionale : recunoașterea stereotipurilor și a cazurilor de
discriminare; instrumente comportamentale de combatere a
discriminării – 10 ore
Evaluare finală – 2 ore
Trimestrul I 2021 - o grupă/25 cadre didactice

Portofoliul
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
domeniu
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: EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE

I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ÎNVĂȚAREA CENTRATĂ PE ELEV, ÎNVĂȚARE ACTIVĂ
programului
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Învățarea centrată pe elev, oferă elevilor o mai mare autonomie și un control cu
3. Justificare
privire la materiile de studiu, la metodele de lucru și la ritmul propriu de
învățare, dar și asumarea responsabilității cu privire la studiu.
24 ore
4. Durata
Sedii ale CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
C1- dezvoltarea capacității de elaborare a unor
6. Curriculum-ul
strategii de învățare centrate pe elev;
programului
C2- dezvoltarea capacității de responsabilizare a
elevilor în contextul învățării și a stabilirii
scopurilor învățării;
C3- dezvoltarea competențelor de planificare,
monitorizare , evaluare și adaptare a procesului de
învățare în contextul învățării centrate pe elev.
Competente vizate
Modulul 1: Rolul elevilor în învățarea centrată pe
elev- 6 ore
Modulul 2: Rolul profesorului în învățarea
centrată pe elev- 8 ore
Modulul 3: Metode de predare/învățare centrate
pe elev - 8 ore
Planificarea modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul I 2021, o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
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
1x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: TEHNICI DE DOCUMENTARE ÎN CDI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
CARTEA – INSTRUMENT DE BAZĂ PENTRU DOCUMENTARE
programului
Personal din învăţământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Lecturarea unei cărţi nu mai reprezintă o prioritate nici pentru adolescenţi şi nici
3. Justificare
pentru adulţi din diverse motive: accesarea cu uşurinţă a internetului şi lipsa de
timp. Ştim bine că o persoană puternică e cea care citeste, e persoana care are
curajul de a expune idei clar, coerent, la obiect, argumentat.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Dezvoltarea competentei de lectură (înţelegere, explicare,
6. Curriculum-ul
decodare, interpretare) – activitate intelectuală prioritară.
programului
Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare cu
diverse persoane, în funcţie de vârstă şi cadru social.
Competente
Competenţe interculturale.
vizate
Modulul 1. Cartea, fundament al intelectului-5 ore
Modulul 2. Instigarea la lectură-5 ore
Modulul 3. Metode şi tehnici de lucru prioritare unei cărţi-8 ore
Planificarea
Modulul 4. Influenţele domeniilor de specialitate- 4 ore
modulelor
Evaluare -2 ore
tematice
Trimestrul I -2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Studiu de caz, Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela Livia
Curpănaru
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: TEHNICI DE DOCUMENTARE ÎN CDI
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
CDI-ul - CENTRU DE INSTRUIRE DIFERENȚIATĂ PRIN
programului
INTERMEDIUL RESURSELOR EDUCAȚIONALE ON-LINE
Personal de conducere, îndrumare şi control, personal didactic din învăţământul
2. Public - ţintă
preuniversitar,bibliotecari și responsabili de CDI
vizat
Necesitatea dezvoltării activităţilor și parteneriatelor specifice centrelor de
3. Justificare
documentare şi informare
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituțiile de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1. Capacitatea de a forma competenţele specifice necesare
6. Curriculum-ul
integrării noilor tehnologii şi resurselor online în procesul
programului
instructiv-educativ.
2. Capacitatea de a utiliza unele activităţi de animaţie ştiinţifică,
pedagogică
şi
culturală
în
mod
diferențiat.
3. Capacitatea de a încuraja învăţământului inovativ folosind
resursele
educaţionale
deschise,
oferite
de
CDI.
4. Capacitatea de a schimba mentalităţi, prin promovarea
universului CDI si deschidere în favoarea comunitatii ;
5. Capacitatea de a conştientiza mult mai profund importanţa
integrării Noilor Tehnologii ale Informării şi Comunicării în
Competente CDI- şi a resurselor online în activitatea din CDI si totodată în
procesul instructiv- educativ.
vizate
Modulul 1: Abordare teoretică :Proiectul CDI. Amenajarea şi
funcţionarea unui CDI în funcţie de rolul său în comunitate.
Supunere spre dezbatere a aspectelor precum societatea
informaţiei în care trăim, necesitatea tehnologizării procesului
instructiv-educativ, încurajarea învăţământului inovativ şi
stimularea creativităţii profesorilor şi a elevilor, resursele
educaţionale deschise, spaţiul educaţional virtual/clasa virtuală ,
instrumente de comunicare şi colaborare pe internet, e-content,
e-learning,
platforme
educaţionale
etc.-4
ore
Modulul 2: Parteneriate comunitare. accesul la cultură și
civilizație prin: promovarea fondului documentar și a
evenimentelor culturale, prin dezvoltarea de parteneriate pentru
promovarea instituției si prin intermediul online - 9 ore
Modulul 3:– Spatiul educational care armonizeaza abordarile
inter si intradisciplinare.Valorizarea spatiilor CDI. Proiectare de
activitati pentru discipline nonlingvistice în care să fie, evident,
integrate
NTIC
şi
resurse
online
3
ore
Modulul
4:
Experimente
de
succes.
Planificarea
Activitate de cercetare în mediul virtual 5 ore
modulelor
Evaluare - 3 ore
tematice
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Trimestrul IV 2020 – o grupă/25 participanți
Calendarul
programului Trimestrul I 2021 – o grupă/25 participanți
7. Modalităţi de
evaluare a
cursanților
II. Resurse
umane

Portofoliu - realizarea unui portofoliu tematic cu resurse online disponibile
pentru toate ariile curriculare şi cu platforme e-learning pentru cadrele didactice

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
0
Costul programului/ al activităţii
0
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: ALTE PROGRAME-EDUCAȚIE ANTIDROG
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ROLUL ȘCOLII IN PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI IN
programului
RÂNDUL 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.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de a utiliza metode de predare specifice
6. Curriculum-ul
particularităților individuale.
programului
Capacitatea de a aplica tehnicide consiliere pentru integrarea
Competente
socio-psiho-pedagogică a elevilor.
vizate
Modulul 1: Prevenirea consumului de droguri-definire, teorii
– 6 ore;
Modulul 2: Factori de risc și factori de protecție - 8 ore;
Modulul 3: Abordări educaționale în prevenirea consumului
Planificarea
de droguri – 8 ore;
modulelor
Evaluare – 4 ore
tematice
Trimestrul I- 2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Chestionar
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
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: EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
MANAGEMENT INTERCULTURAL
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea promovării valorilor și obiectivelor interculturale
3. Justificare
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1.Înţelegerea identităţii de sine a diverselor grupuri sau
6. Curriculum-ul
comunităţi culturale
programului
2.Analiza comparativă a conţinutului şi mecanismelor
formării diverselor stereotipuri culturale, etnice, rasiale sau
religioase
3.Proiectarea, organizarea şi realizarea activităţilor didactice
Competente
prin valorificarea valenţelor interculturalismului
vizate
Modulul 1: Modelul de management național - 4 ore
Modulul 2: Modele de management european - 4 ore
Modulul 3: Educația bazată pe valori. Cultivarea valorilor
umane - Trasaturi definitorii într-o viziune comparativă - 6
ore
Modulul 4: Cultura managerială.Conduite interculturale - 3
ore
Modulul 5: Valorile și comportamentul românesc din
perspectiva dimensiunilor culturale. Dimensiunile educaţiei
Planificarea
interculturale - 4 ore
modulelor
Evaluare - 3 ore
tematice
Trimestrul IV 2020 – o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2021 – o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
Chestionare, teste, activităţi practice, portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
2x25
Număr de cursanţi planificaţi
2x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
EDUCAȚIE FINANCIARĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Cunoașterea mediului financiar și abilitățile de a gestiona resursele financiare
3. Justificare
sunt esențiale pentru a ne descurca în sistemele economice complexe din prezent,
iar stimularea gândirii antreprenoriale reprezintă un motor al bunăstării
economiei.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de elaborare a unui plan de afaceri;
6. Curriculum-ul
Capacitatea de a gestiona resursele financiare, umane,
programului
materiale, temporale și informaționale;
Dezvoltarea gândirii și a spiritului antreprenorial al
Competente vizate cadrelor didactice.
Modulul 1. Contextul juridic actual de înființare a unei
afaceri -2 ore
Modulul 2. Concepte teoretice fundamentale cu privire la:
prezentarea ideii de afaceri, etapele procesului de
înființare a afacerii, documente și autorizații, planul de
afaceri - 5 ore
Modulul 3. Inovația ca soluție în afaceri– 2 ore
Modulul 4. Elementele necesare formării cadrelor
Planificarea
didactice în spirit antreprenorial- 14 ore
modulelor
Modulul 5. Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul II 2021 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela Livia
Curpănaru
III.Criterii economice
25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: ALTE PROGRAME – EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
programului
ALEGE SĂ TRĂIEȘTI SĂNĂTOS
2. Public - ţintă
Personal didactic din învățământul preuniversitar
vizat
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește sănătatea drept „o stare de
3. Justificare
bunăstare fizică, mentală și socială completă și nu doar absența bolii sau a
infirmității”. Așadar, mai mult decât doar o viață sănătoasă, trebuie să vorbim
despre un stil de viață sănătos, care include alimente, exerciții fizice, asistență
medicală preventivă, muncă, relația cu mediul și activitatea socială.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
1. Capacitatea de utilizare a unor metode active care pot
6. Curriculum-ul
contribui la dezvoltarea capacităţii de formare a unui stil de
programului
viaţă sănătos al elevilor în contextul unui mediu poluat şi
dinamic.
2. Capacitatea de adoptare de conduite eficiente în ceea ce
priveşte consumul de alimente, practicarea unui sport sau a
unor exerciţii fizice care contribuie la dezvoltarea
armonioasă a elevilor.
3. Capacitatea cunoaşterii unor programe de educaţie
pentru sănătate care pot contribui la dezvoltarea unui
comportament sănătos de viaţă.
Competente
4. Capacitatea de proiectare de activităţi cu specific pentru
vizate
un stil de viaţă sănătos.
Modul 1. Stil de viaţă sănătos -8 ore
Modul 2.Program de educaţie pentru sănătate-7 ore
Planificarea
Modul 3. Planul de acţiune şi strategii pentru un stil de viaţă
modulelor
sănătos-7 ore
tematice
Evaluare – 2 ore
Trimestrul I 2021- 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
Trimestrul II 2021- 1 grupă/25 cursanți
programului
7. Modalităţi de
portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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: ALTE PROGRAME – EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
IGIENA ÎN ȘCOALĂ – REGULI ȘI COMPORTAMENTE
programului
personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea cunoașterii legislației și a normelor cu privire la regulile de igienă
3. Justificare
ce trebuie respectate în unitățile de învățământ
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
desfășurare a
Instituții de învățământ
programului
Online
Capacitatea de a defini igiena
6. Curriculum-ul
programului
Competente Capacitatea de a aplica reguli de igiena
Capacitatea de a mentine starea de sanatate
vizate
Modulul 1.– Noțiuni introductive – 6 ore
Modulul 2. Igienă personală – 6 ore
Modulul 3. Igiena în clasă și în școală – 6 ore
Planificarea
Modulul 4. Starea de sănătate – 4 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul I -2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Gabriela-Livia
Curpănaru
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
TEHNICI DE LUCRU CU COPIII/ELEVII CU CES
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
În ultimii ani ponderea elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în
3. Justificare
învățământul de masă a crescut. Pentru acești elevi sunt necesare demersuri
didactice individualizate și diferențiate în funcție de tipul și gradul cerinței
educaționale speciale, în funcție de caracteristicile individuale și de nivelul de
dezvoltare.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Utilizarea corectă a conceptelor specifice
6. Curriculum-ul
programului
Abilitarea în vederea realizării proiectării didactice adaptate
Competente Aplicarea metodelor de lucru specifice intervenției educaționale
a elevilor cu CES
vizate
Modulul 1. Cadrul conceptual și terminologie specifică – 2 ore
Modulul 2. Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficiențe –
2 ore
Modulul 3. Factorii și etapele dezvoltării elevului cu CES – 4
ore
Modulul 4. Modalități și tehnici de lucru specifice – 8 ore
Planificarea
Modulul 5. Proiectarea didactică specifică – 6 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul II 2021-2 grupe /2x 25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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: ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ÎN ORGANIZAȚIILE
programului
ȘCOLARE
Cadre didactice din învatamântul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Conflictul este o componentă inevitabilă a vieţii sociale. Domeniul muncii şi al
3. Justificare
organizaţiilor constituie un spaţiu în care scopuri şi interese divergente
furnizează surse inepuizabile de conflict. Multe studii demonstrează că
organizaţiile sunt foarte slab sau deloc pregătite pentru a gestiona conflictele.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de a identifica factorii generatori de conflicte.
6. Curriculum-ul
Identificarea impactului pe care îl are conflictul asupra
programului
procesului instructiv-educativ și asupra vieții personale.
Competente Capacitatea de a-și identifica stilul propriu de abordare a unui
conflict.
vizate
Modulul 1: Definirea și întelegerea conflictelor- 4 ore
Modulul 2: Putere și pozitie- 4 ore
Modulul 3: Impactul conflictului organizational- 4 ore
Modulul 4: Strategii de rezolvare a conflictelor - 6 ore
Planificarea Modulul 5: Tipologii de manageri și colegi cu comportament
conflictual și modalitatea de abordare a acestora -4ore
modulelor
Evaluare : 2 ore
tematice
Trimestrul I- 2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Prezentarea unei secvențe din portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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: ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea programului
2. Public - ţintă vizat
3. Justificare

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

7. Modalităţi de evaluare a
cursanților
II. Resurse umane

CONFLICTELE INTERPERSONALE ȘI GESTIONAREA
ACESTORA
personal din învățământul preuniversitar
Necesitatea gestionării diferitelor tipuri de conflicte de către cadrele
didactice, părinți și personalul didactic auxiliar, pentru o desfășurare
optimă a procesului instructiv- educativ și crearea unui climat
prietenos.
24 ore
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
Instituții de învățământ
Online
Capacitatea de gestionare a conflictelor
Capacitatea de a consilia din punct de vedere
psihologic, elevii și părinții
Capacitatea de a aplica metode modern de lucru în
Competente echipă
vizate
Capacitatea de a dezvolta sintalitatea grupului.
Modulul 1. Elemente de psihologie a copilului- 6
ore
Modulul 2. Disciplina și pedeapsa-5 ore
Planificarea Modulul 3. Modele de comunicare-5 ore
Modulul 4. Dezvoltarea sintalității grupului-6 ore
modulelor
Evaluare: 2 ore
tematice
Trimestrul I 2021-1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului
Portofoliu
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abiliăți
în domeniu
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist
Elena-Roxana 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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1 X 25
0
0

Domeniul: ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
EDUCAȚIA EMOȚIONALĂ ȘI NOILE ABORDĂRI ALE ACESTEIA
programului
Personalul din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
24 ore
4. Durata
Capacitatea optimizării și dezvoltării relațiilor interumane
5. Curriculum-ul
programului
Capacitatea de creștere a stării de bine, personală și
socială.
Capacitatea de a gestiona și depăși barierele emoționale
care ar determina eșec academic
Capacitatea de a crea un mediu securizant care să-i
Competente
stimuleze pe elevi în a alege școala.
vizate
Modulul 1: Aspecte teoretice și metodologice privind
educația emoțională – 5 ore
Modulul 2: Forme ale educației emoționale – 5 ore
Modulul 3: Competența emoțională –6 ore
Planificarea
Modulul 4: Asertivitate și rezolvare de conflicte - 6 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2020 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul I 2021 - o grupă/25 cadre didactice
programului
6. Modalităţi de
portofoliu
evaluare
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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: ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
FORMAREA IMAGINII DE SINE A ELEVILOR ÎN PROCESUL
programului
RECEPTĂRII TEXTULUI LITERAR
Personal didactic din învățământ
2. Public - ţintă
vizat
Lectura ca dimensiune a educaţiei literar-artistice rămâne a fi un obiectiv
3. Justificare
fundamental ce se regăseşte în toate curricula şcolare. Cunoaşterea de sine şi
formarea imaginii de sine sunt activităţi foarte complexe, iar lectura poate le
influenţa în mod fundamental, dezvoltînd elevilor şi o viziune despre lume, pe
coordonatele eul real, eul viitor, eul ideal.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de a stabili reperele psihopedagogice şi
6. Curriculum-ul
literar-artistice pentru formarea imaginii de sine a
programului
elevilor claselor primare în procesul receptării
textului literar
Capacitatea de a contribui la dezvoltarea
intrapersonală a elevilor prin autocunoaştere
Competente vizate
Modulul 1.Profilul psihologic al școlarului mic- 4
ore
Modulul 2. Imaginea de sine. Stima de sine- 6 ore
Modulul 3. Textul literar –modalități de
dezvoltare a imaginii de sine - 6 ore
Modulul 4. Importanța dezvoltării imaginii de
sine a elevilor în evitarea abandonului școlar - 6
ore
Planificarea modulelor
Evaluare: 2 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul I- 2021 1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
Prezentarea unui text literar din literatura contemporană pentru copii, care
evaluare a
vizează formarea imaginii de sine a elevilor claselor primare.
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
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-PSIHOPEDAGOGIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ A COPIILOR/ELEVILOR CU CERINȚE
programului
EDUCAȚIONALE SPECIALE
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
În ultimii ani ponderea elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în
3. Justificare
învățământul de masă a crescut. Pentru pentru incluziunea școlară optima a
acestor copii/elevi sunt necesare demersuri didactice individualizate și
diferențiate în funcție de tipul și gradul cerinței educaționale speciale, în funcție
de caracteristicile individuale și de nivelul de dezvoltare.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1. Aplicarea conceptelor specifice educației
6. Curriculum-ul
incluzive
programului
2. Caracterizarea tipurilor de cerințe educaționale
speciale
3. Utilizarea strategiilor adecvate intervenției
educaționale a copiilor/elevilor cu CES
Competente vizate
Modulul 1: Cadrul conceptual și terminologie specifică
– 2 ore
Modulul 2: Tipuri de cerințe educaționale speciale
(definire, caracterizare) – 6 ore
Modulul 3: Modalități și tehnici de lucru specifice – 8
ore
Modulul 1: Proiectarea didactică specifică – 6 ore
Planificarea
modulelor tematice Evaluare – 2 ore
Trimestrul IV 2020, o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe 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-PSIHOPEDAGOGIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
PROFESOR IMPLICAT – ASPECTE ALE FENOMENULUI DE
programului
ABANDON ȘCOLAR
Personal de predare din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea prevenirii abandonului școlar și creșterea atractivității activităților
3. Justificare
instructiv-educative
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
C1. Capacitatea de a defini și studia fenomenul de
6. Curriculum-ul
abandon școlar
programului
C2. Capacitatea de a realiza un studiu de caz
Competente vizate
particularizat
C2. Capacitatea de a realiza resurse educaționale
atractive folosind instrumente TIC
MI - Absenteismul și abandonul școlar – 2 ore
MII - Studiu de caz particularizat – 4 ore
MIII - Folosirea instrumentelor TIC pentru
analiza și realizarea resurselor educaționale
atractive – 14 ore
Planificarea modulelor
Evaluare – 4 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul II 2021, o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Realizare studiu de caz
evaluare a
cursanților
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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ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
BULLYNG-UL LA NIVEL INSTITUȚIONAL
programului
Personal din sistemul de învățământ preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Scopul general al programului este de a preveni și de a contracara bullying-ul la
3. Justificare
nivel instituțional
24 ore
4. Durata
CCD Neamț
5. Locul de
Filiale ale CCD Neamț din județ
desfășurare a
CDI-uri din județ
programului
C1: Capacitatea de a identifica fenomenul de
6. Curriculum-ul
bullyng;
programului
C2: Capacitatea de a gestiona consecințele
fenomenului de bullyng;
C3: Capacitatea de a furniza informații cu privire
la caracteristicile fenomenului de bullyng;
C4: Capacitatea de a pune în practică
aplicații/programe anti-bullyng
Competente vizate
M1: Fenomenul de bullyng – 6 ore
M2: Caracteristicile fenomenului de bullyng – 6
ore
M3: Aplicații/programe anti-bullyng – 10 ore
Planificarea modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2020 - 1 grupă / 25 de cadre
didactice
Trimestrul II 2021 - 1 grupă / 25 de cadre
didactice
Trimestrul III 2021 - 1 grupă / 25 de cadre
Calendarul programului didactice
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare:
profesor-metodist Curpănaru Gabriela-Livia
III.Criterii economice
3X25
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-EDUCAȚIA ADULȚILOR
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
A DOUA ȘANSĂ
programului
Personal didactic din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Întelegerea esenței și tipurilor, metodelor și tehnicilor de instruire a
3. Justificare
participantilor la programul ADS și surprinderea complexității metodelor și
tehnicilor de instruire a acestei categorii de participanți constituie un deziderat al
programului de formare propus.
40 ore
4. Durata
În cadrul proiectului POCU Ameliorare.Dezvoltare.Succes
5. Locul de
desfășurare a
programului
Capacitatea de a adapta demersul curricular în funcţie
6. Curriculum-ul
de nevoile participantilor la programul ,,A doua şansă”,
programului
Capacitatea de a proiecta si derula activitati didactice
de invatare cu adultii, in corelatie cu curriculum-ul
şcolar şi materialele suport din programul ,,A doua
şansă”, învăţământ primar şi secundar inferior;
Capacitatea de a aplica strategii didactice (metode de
predare-invatare si evaluare) adaptate nevoilor
programului şi specifice adulţilor
Competente vizate
Modulul 1. Metodologia programului A doua şansă-3
ore
Modulul 2. Curriculum specific programului A doua
şansă: programele şcolare şi ghidurile de lucru-16 ore
Modulul 3. Evaluarea în programul A doua şansă-12
ore
Modulul 4.Certificarea modulelor promovate în
programul A doua şansă- 7 ore
Planificarea
Evaluare-2 ore
modulelor tematice
Conform activităților prevăzute în proiectul POCU
Calendarul
ADS
programului
7. Modalităţi de
portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
Grup țintă
Număr de cursanţi planificaţi
proiect POCU
În proiect POCU
Costul programului/ al activităţii
În proiect POCU
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: ALTE PROGRAME-EDUCAȚIA ADULȚILOR
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.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1. Capacitatea de a identifica măsurile de prevenire a corupției
6. Curriculum-ul
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
Competente administrativ și a cooperării interinstituționale în domeniul
prevenirii și combaterii corupției
vizate
Modulul 1. Concepte cheie utilizate în educația pentru
anticorupție - 4 ore
Modulul 2. Norme care reglementează comportamentul - 4 ore
Modulul 3. Promovarea standardelor etice profesionale și
stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a
Planificarea rezultatelor obținute - 6 ore
Modulul 4. Conținuturile educației pentru anticorupției - 8 ore
modulelor
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul IV 2020 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
Calendarul
programului Trimestrul II 2021 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Chestionarul oral
evaluare a
cursanților
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: ALTE PROGRAME-LIMBI STRĂINE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
CURS DE LIMBA GERMANĂ
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Cursul răspunde nevoilor de formare prin furnizarea tuturor achizițiilor prin care
3. Justificare
cursanții vor atinge nivelurile de înțelegere orală, înțelegere scrisă, exprimare
orală și exprimare scrisă A1-A2-B1, conform Cadrului Comun European de
Referință pentru limbi străine.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Formarea abilităților de comunicare în limba germană
6. Curriculum-ul
Formarea abilităților de utilizare a lexicului de bază
programului
Formarea abilităților de adresare în situații uzuale
Competente
Formarea abilităților de redactare text
vizate
Modulul 1. Limba germană pentru public adult – nivel
A1.1-5 ore
Modulul 2. Limba germană pentru public adult- nivel A1.2
– 5 ore
Modulul 3. Limba germană pentru public adult-nivel
A2.1-6 ore
Modulul 4. Limba germană pentru public adult-nivel A 2.2
Planificarea
– 6 ore
modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
evaluare a
Portofoliu
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
1x25
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: ALTE PROGRAME-LIMBI STRĂINE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ASPECTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE APLICABILE ÎN
programului
CADRUL LECȚIILOR DE LIMBA ENGLEZĂ
Profesori debutanti, înscriși la definitivat, gradul II și titularizare
2. Public - ţintă
vizat
Întrucât numărul profesorilor care fie iau note mici, fie nu promovează
3. Justificare
examenele adresate cadrelor didactice este în creștere, se impune organizarea
unui curs de didactica si metodica predării limbii engleze, cu accent pe
rezolvarea tipurilor de cerințe specifice fiecărui examen.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamt și instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1.Rezolvarea exercitiilor de limba engleza (EFL)
6. Curriculum-ul
conform nivelurilor CECR
programului
2.Fundamentarea stiintifica a tehnologiei
didactice
3.Abordarea practică și corectă a cerintelor
specifice fiecarui tip de examen
Competente vizate
Modulul 1: Planificarea – anuală și calendaristică,
Unitatea de invățare; Ce este o lecție?; Proiectul
didactic -7 ore
Modulul 2 : Teaching vocabulary, Teaching
grammar, Teaching skills:reading, listening,
speaking, writing - 7 ore
Modulul 3: Learning assessement - Curs practic
de rezolvare de subiecte model - 7 ore
Evaluare - 3 ore
Planificarea modulelor
tematice
Calendarul programului Trimestrul I 2021– o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Prezentarea orala a portofoliilor.
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
II. Resurse
domeniu
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Tincă
Lăcrămioara
III.Criterii economice
1x25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant
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Domeniul: ALTE PROGRAME-LIMBI STRĂINE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ - NIVEL MEDIU
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Dezvoltarea competențelor lingvistice și de comunicare în limba engleză,
3. Justificare
verbal și scris în vederea realizării cât mai eficiente a proiectelor educaţionale
la nivel internațional.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1. Capacitatea de a iniția si a susține conversații
6. Curriculum-ul
pe diferite subiecte.
programului
2. Dezvoltarea abilității de exprimare a propriilor
opinii.
3. Capacitatea de a citi și redacta texte pentru o
varietate de scopuri.
Competențe vizate
Modulul I: Noțiuni gramaticale de bază- 8 h
Modulul II: Vocabular și conversație – 8 h
Modulul III: Sociolingvistica limbii engleze - 6 h
Planificarea modulelor
Evaluare - 2 h
tematice
Calendarul programului Trimestrul II 2021 – o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Chestionarul
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe 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-LIMBI STRĂINE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
LIMBA ENGLEZĂ GENERALĂ - NIVEL A1 (ÎNCEPĂTOR)
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea dobândirii cunoștințelor de limba engleză în vederea realizării
3. Justificare
activităților echipelor de implementare a proiectelor europene
24 ore
4. Durata
Sediile CCD, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
1.Capacitatea de a susține o conversație minimală
6. Curriculum-ul
în limba engleză cu un partener sau în grup,
programului
folosind cuvinte și expresii uzuale, de bază;
2.Capacitatea de a comunica în scris (mesaje,
scrisori/e-mail-uri, informații personale și despre
familie, date geografice locale, sarcini de lucru);
3.Capacitatea de a optimiza noțiunile elementare
de gramatică a limbii engleze.
Competente vizate
Modulul 1: Receptarea mesajului oral – 8 ore
Modulul 2: Exprimarea orală - 8 ore
Modulul 3: Receptarea mesajului scris – 6 ore
Planificarea modulelor
Evaluare – 2 ore
tematice
Calendarul programului Trimestrul IV 2021 – o grupă/25 cadre didactice
7. Modalităţi de
Chestionarul
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): Formatori cu competențe 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

96

Domeniul: PROGRAME-EXTRACURRICULARE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT
programului
personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Considerăm că voluntariatul reprezintă un domeniu prioritar, al implicării şi
3. Justificare
responsabilităţii sociale, care poate produce schimbări pozitive în conștiința
individuală și colectivă. Implicându-se în diverse proiecte şi activităţi, lucrând
în echipă sau de unii singuri, confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme,
voluntarii dobândesc implicit noi abilităţi şi competenţe, noi cunoştinţe, noi
atitudini, dezvoltarea personalităţii.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Dezvoltare personală prin completarea educaţiei
6. Curriculum-ul
formale şi 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
ulterior programului de voluntariat.
Competente vizate
Modul 1. Voluntariatul concept şi beneficii- 5 ore;
Modul 2. Voluntariatul ecologic - 5 ore;
Modul 3. Voluntariatul pentru comunitatea ta - 5 ore;
Modul 4. Voluntar în şcoala mea- 5 ore;
Planificarea
Evaluare – 4 ore
modulelor tematice
Trimestrul I- 2021 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
Trimestrul II -2021 1 grupă/25 cursanți
programului
7. Modalităţi de
portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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: ALTE PROGRAME-EXTRACURRICULARE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
IMPORTANȚA ORGANIZĂRII ÎN ȘCOALĂ A UNUI PROGRAM DE
programului
TIP AFTERSCHOOL
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Din cauza lipsei de timp a părinților, în special a celor din orașe sau a celor care
3. Justificare
lucrează în schimburi, în ultima perioadă conceptul de afterschool a înflorit. În
esență, programele afterschool sunt special create pentru copii, după încheierea
orelor de școală obligatorii, fiind foarte apreciate de părinți. Aceștia preferă să
plătească uneori o sumă mai mare, doar ca să își știe copiii în siguranță.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Cunoașterea beneficiilor frecventării de către elevi a
6. Curriculum-ul
unui program afterschool.
programului
Dezvoltarea capacității de dezvoltare a relațiilor
interumane.
Selectarea metodelor optime de lucru, cu elevii care
frecventează un program afterschool.
Competente vizate
Modulul 1: Ce înseamnă un program de tip afterschool
- 6 ore
Modulul 2: Constituirea bugetului - 8 ore
Modulul 3: Tipuri de activități și organizarea lor - 8 ore
Planificarea
Evaluare - 2 ore
modulelor tematice
Trimestrul I 2021- 1 grupă/25 cursanți
Calendarul
Trimestrul II 2021- 1 grupă/25 cursanți
programului
7. Modalităţi de
Portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități 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: ALTE PROGRAME – EXTRACURRICULARE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
ROLUL EDUCATIV ȘI RECREATIV AL ACTIVITĂȚILOR
programului
EXTRAȘCOLARE
personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Activitățile extraşcolare sunt foarte importante pentru copii pentru că îi
3. Justificare
ajută la formarea unei atitudini pozitive față de învățat, la creşterea
performanțelor şcolare, la formarea unor abilități practice diversificate, la
descoperirea şi cultivarea talentelor artistice, dar și dezvoltarea unei gândiri
analitice eficiente, acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de
împlinire și capacitatea de autoevaluare obiectivă sunt mult mai ridicate, de
asemenea extrem de importante pentru formarea elevilor pentru viață, pentru
asigurarea unui climat familial şi comunitar sănătos, pentru asigurarea unui
viitor mai bun pentru societatea umană.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de a dezvolta echilibrul realizat între
6. Curriculum-ul
destindere, dezvoltare şi divertisment în
programului
momentele petrecute prin activități extraşcolare;
Capacitatea de a folosi eficient creativitatea în
toate activitățile, modelându-și propriul destin;
Capacitatea de dezvoltare a flexibilității mentale a
originalității, şi inventivității.
Competente vizate
Modulul 1. Activităţile extrașcolare - un alt mod
de a învăţa - 8 ore
Modulul 2. Învăţarea dincolo de curriculum -8
ore
Modulul 3. Activităţile educative –alternativă la
Planificarea modulelor timpul liber al elevilor - 6 ore
Evaluare - 2 ore
tematice
Trimestrul I 2021 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
Trimestrul II 2021 - o grupă/25 cadre didactice
programului
7. Modalităţi de
evaluare a
Portofoliu /proiect de activitate extraşcolară
cursanților
II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în
domeniu
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

99

Domeniul: ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
TEHNICA DISCURSULUI
programului
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
Necesitatea dezvoltării capacității de comunicare eficientă, îmbunătățirea
3. Justificare
abilităților de analiză, ascultare activă, gândire critică, spontaneitate sau
promptitudine în oferirea de răspunsuri la întrebări în diferite contexte de
învățare în cadrul clubului de dezbateri
4. Durata
5. Locul de
desfășurare a
programului
6. Curriculum-ul
programului

24 ore
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ

Competențe vizate

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

1.Conștientizarea de către cadrele didactice a
dezvoltarii la elevi a capacitatii de comunicare
eficienta si bine argumentata;
2. Alegerea de materiale didactice cu impact
pozitiv în formularea de opinii argumentate ca
posibil răspuns la întrebările fundamentale.
3. Crearea unui ambient motivațional și atractiv
pentru realizarea dezbaterilor.
Modulul 1 –.Argumentarea, definitie, structura,
exemple - 6 ore
Modulul 2 – Contraargumentarea, importanța ei și
aplicații – 8 ore
Modulul 3 – Documentarea, identificarea și
selectarea surselor de documentare. Etica în
dezbatere – 8 ore
Evaluare finală – 2 ore
Trimestrul I 2020, o grupă/25 cadre didactice

Portofoliul
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în
domeniu
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
1x2500
4,16

Domeniul: ALTE PROGRAME-INIȚIERE ÎN MASS-MEDIA
I. Criterii curriculare
1. Denumirea
DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE PRIN MEDIA LITERACY ȘI
programului
NOILE TEHNOLOGII
Personal din învățământul preuniversitar
2. Public - ţintă
vizat
A conștientiza despre importanța amprentei digitale, media literacy, despre
3. Justificare
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.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de a optimiza accesul la informații –
6. Curriculum-ul
competență transversală și de a mediatiza conceptul de
programului
media literacy;
Capacitatea de a proiecta demersuri didactice și de a
aplica strategii și instrumente care dezvoltă
competențele media ale elevilor
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
Competente vizate
Modulul 1: Înțelegerea rolului mass media și al
informației în contextul democrației-6 ore
Modulul 2: Modalități eficiente și eficace de accesare a
informației-6 ore
Modulul 3: Creatorul de conținut și instrumentele
media (noi și tradiționale)- 6 ore
Modulul 4: Metode de evaluare cu ajutorul noilor
tehnologii- 4 ore
Planificarea
modulelor tematice Evaluare - 2 ore
Trimestrul II 2021 - o grupă/25 cadre didactice
Calendarul
programului
7. Modalităţi de
Portofoliul
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
III.Criterii economice
25
Număr de cursanţi planificaţi
1x2500
Costul programului/ al activităţii
4,16
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
EXCEL PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
programului
Personalul didactic auxiliar (dar pot fi și profesori) care folosește Excel-ul în
2. Public - ţintă
activitățile curente: secretari, administratori, bibliotecari, tehnicieni
vizat
În domeniul învățământului se prelucrează multe tabele, iar Excel este cel mai
3. Justificare
utilizat program pentru calcul tabelar.
24 ore
4. Durata
Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț
5. Locul de
Instituții de învățământ
desfășurare a
Online
programului
Capacitatea de a folosi fişiere de tip Excel,
6. Curriculum-ul
funcțile de bază, sorta în ordine crescătoare sau
programului
descrescătoare a înregistrărilor dintr-un tabel,
selecta înregistrările care îndeplinesc una sau mai
Competente vizate
multe condiţii.
Capacitatea de a extrage datele din tabele
complexe, de a realiza și interpreta graficele în
Excel.
Modulul 1: Prezentarea aplicației Excel și a
facilităților oferite- 6 ore
Modulul 2: Sortarea și filtrarea datelor -4 ore
Planificarea modulelor
Modulul 3: Funcții utile -4 ore
tematice
Modulul 4: Tabele pivot -4 ore
Modulul 5: Grafice în Excel-4 ore
Evaluare finală – 2 ore
Calendarul programului Trimestrul II 2021-1 grupă/25 cursanți
7. Modalităţi de
portofoliu
evaluare a
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu abilități în domeniu
II. Resurse
umane
Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana
Irina
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-PENTRU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
I. Criterii curriculare
1. Denumirea CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE ÎN CONTEXT
programului
EUROPEAN
Administratori financiari din învățământul preuniversitar
2. Public ţintă vizat
Programul de formare continuă vine în sprijinul administratorilor financiari ce îşi
3. Justificare
desfăşoară activitatea în învăţământul preuniversitar, şi urmăreşte dezvoltarea
abilităților acestuia de a aplica cunoştinţele din domeniul contabilităţii în
înregistrările la conturile de venituri şi cheltuieli bugetare, precum și pentru a utiliza
corect platforma informațională FOREXEBUG.
24 ore
4. Durata
Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ
5. Locul de
desfășurare a
programului
-Capacitatea de a utiliza principiile şi regulile bugetare în activitatea
6.
de înregistrare a operaţiilor financiar-contabile ale instituţiilor
Curriculumpublice;
ul
-Capacitatea de a efectua contul de execuţie bugetară, gruparea
programului
veniturilor şi cheltuielilor;
-Capacitatea de a realiza corect operaţiile legate de contul de
Competente execuţie în forma actualizată a structurii anuale a acestuia;
-Capacitatea de a aplica cunoştinţele din domeniul contabilităţii în
vizate
înregistrările la conturile de venituri şi finanţări, respectiv
cheltuieli;
-Capacitatea de a raporta contabilitatea bugetară (execuția
bugetară).
-Capacitatea de depunere în sistemul național FOREXEBUG a
situațiilor financiare.
Modulul 1 : Contul de execuție al veniturilor și cheltuielilor în
Planificarea sistemul bugetar = 16 ore
modulelor
Modulul 2 : Implementarea sistemului național de raportare
tematice
FOREXEBUG = 8 ore
Trimestrul IV 2020 – o grupă/25 administratori financiari
Calendarul
programului
7. Modalităţi
de evaluare a Potofoliu final individual
cursanților
Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu
II. Resurse
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

ALTE PROGRAME ( ACTIVITĂȚI METODICO – ȘTIINȚIFICE )

NR.
CR
T

LUNA

1.

Septembrie

2

Octombrie

3

Noiembrie

4

Decembrie

5

Ianuarie

6

Februarie

7

Martie

8

Aprilie

9

Mai

11

Iunie

12

Iulie
August

ACTIVITATEA METODICO-STIINTIFICĂ,
CULTURALĂ
Activitate metodica- Istorica: Vasile Pârvan. Concurs: Cel
mai frumos afiș de promovare a activității

RESPONSABIL
ACTIVITATE

Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Conferință județeană Ipostaze ale educației în era digitală
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Conferință județeană Dialog între cultură și educație
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Conferință Națională Rolul educativ al tradițiilor și Personalul Casei
obiceiurilor românești
Corpului Didactic
Neamț
Workshop Ai un hobby? Alege cartea pentru pasiunea ta!
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Simpozion regional Professores- ediția a VIII a
Personalul Casei
Școala și familia - factori ai dezvoltării imaginii de sine Corpului Didactic
pozitive la elevi
Neamț
Workshop Portofoliul digital al profesorului
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Seminar de formare Educația pentru sănătate în școli
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Simpozion județean Educația virtuală vs. educația
Personalul Casei
tradițională
Corpului Didactic
Neamț
Simpozion internațional Școala Modernă
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț
Școala de vară
Personalul Casei
Corpului Didactic
Neamț

104

