


 
 
 

1 |  
Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119                                                                                                           Str. General Berthelot nr. 28-30 

Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ                                                                                                                                                   Sector 1, Bucureşti 

Tel/Fax: 0333.408174                                                                                                                                                 Tel:    +40 (0)21 405 57 06                           

E-mail: contact@ccdneamt.ro                                                                                                                                 Fax:    +40 (0)21 310 32 05           

web:  www.ccdneamt.ro                                                                                                                                                       web:   www.edu.ro 

CUPRINS 

Nr. 

crt. 

Categoria   Denumirea programului de formare Pag. 

1.  PROGRAME 

PRIORITARE ALE 

MINISTERULUI 

EDUCAȚIEI 

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din 

învăţământul primar pentru clasa pregătitoare 

5 

2.  Metodist al I.S.J. Neamț 6 

3.  Definitivat 2023 7 

4.  Stagiu de formare pentru profesorii cu statut de 

suplinitor în vederea participării la susținerea 

concursului național de ocupare a posturilor vacante 

8 

5.  Program pentru cadrele didactice care fac parte din 

comisii de organizare şi desfăşurare a probelor în 

profilul posturilor și a inspecțiilor speciale la clasă 

9 

6.  Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor 

scrise din cadrul examenului național de definitivare în 

învățământul preuniversitar și a concursului național de 

ocupare a posturilor vacante   

10 

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.  DIDACTICA 

SPECIALITĂŢII 

Modul specific de formare profesională privind educația 

timpurie 

16 

11.  Educaţia antepreşcolară între necesitate şi oportunitate 17 

12.  Instruirea diferențiată a elevilor 18 

13.  Aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea socio-

emoţională la preşcolari 

19 

14.  Experimentul – modalitate  practică de cunoaștere și 

investigare a mediului înconjurător la vârsta preșcolară 

20 

15.  Strategii didactice interactive folosite în  învățământul 

profesional și tehnic 

21 
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16.  Start în aventura cunoașterii Universului 22 

17.  Metode de lucru cu elevii proveniți din medii 

defavorizate 

24 

18.  Artă și știință în educația STEAM 25 

19.  Consiliere și orientare școlară 26 

20.  Strategii de predare-învățare-evaluare online 27 

21.  Metode interactive de predare- învățare -evaluare 28 

22.  Evaluarea și validarea competențelor profesionale 

didactice la disciplina fizică 

29 

23.  Pregătire în Didactica specialității pentru debutanți și 

participanții la concursul național de titularizare 

30 

24.  Evaluarea - parte integrantă a procesului de învățământ 32 

25.  Dezvoltarea de Resurse Educaționale Deschise pentru 

Învățământul Profesional și Tehnic 

34 

26.  Curs de astronomie 36 

27.  MANAGEMENT 

EDUCAŢIONAL / 

INSTITUŢIONAL 

Management didactic pentru învățământul preuniversitar 37 

28.  Management strategic. Management de risc pentru 

sistemul de învățământ 

38 

29.  Formarea competențelor manageriale de planificare 

strategică instituțională 

39 

30.  Modelul BLANCED SCORECARD(BSC) – cadru  

strategic de de management al performanței în instituția 

de învățământ 

40 

31.  MANAGEMENT DE 

PROIECT 

Management de proiect 42 

32.  Utilizarea aplicațiilor de e-learning în cadrul proiectelor 

educaționale de Service-Learning (Proiecte comunitare) 

43 

33.  TIC ŞI UTILIZAREA 

CALCULATORULUI 

Curs EXCEL 45 

34.  Instrumente de lucru online 46 

35.  Competențe relevante pentru digitalizarea în sistemul 

preuniversitar 

47 

36.  Profesorul eficient în era digitală 48 

37.  Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei 49 
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informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere 

38.  EDUCAŢIE  

PENTRU  

EGALITATEA  DE  

ŞANSE 

Strategii de prevenire a bullyingului în mediul școlar 51 

39.  Educaţie remedială 52 

40.  Combaterea fenomenului de abandon școlar în 

învățământul preuniversitar 

53 

41.  Egalitatea de șanse și integrarea copiilor cu CES 54 

42.  Spune NU discriminării! 55 

43.  Asigurarea condiţiilor adaptate în activitatea cu elevii cu 

cerinţe educative speciale 

56 

44.  Incluziune prin inovaţie 57 

45.  Educație pentru egalitatea de șanse 58 

46.  
Discriminarea în mediul educațional 

59 

47.  TEHNICI 

DOCUMENTARE ÎN 

C.D.I. 

CDI - Experimentare a noilor tehnologii educaționale 
60 

48.  EDUCAŢIE 

INTERCULTURALĂ 

Comunicarea interculturală 62 

49.  Educație interculturală 63 

50.  EDUCAȚIE 

DURABILĂ 

Educația - factor cheie în procesul de dezvoltare 

durabilă 

64 

51.  ALTE  PROGRAME 

- EDUCAŢIE  

PENTRU  

SĂNĂTATE 

Viața școlară și starea de bine 65 

52.  

Sănătatea alimentației 

66 

53.  ALTE  PROGRAME 

– 

PSIHOPEDAGOGIE 

Pedagogie pentru examenele de titularizare  si grade 

didactice 

68 

54.  Profesorul reflexiv  și  starea de bine  la școală 69 

55.  Eficientizarea învățării prin strategii metacognitive 70 

56.  Inteligențele multiple și succesul școlar în contextul 

educației digitale 

71 

57.  Fotografia terapeutică - instrument de facilitare în 

învățare și autocunoaștere 

72 
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58.  Metodica predării limbii engleze (EFL)-Curs de 

pregătire a examenelor de titularizare, definitivat și 

gradul II 

73 

59.  Absenteismul și abandonul în școală: cauze,  prevenire 

şi intervenţie 

74 

60.  ALTE PROGRAME - 

EDUCAŢIA 

ADULŢILOR 

A doua șansă 

76 

61.  ALTE PROGRAME - 

LIMBI STRĂINE 

Limba franceză pentru adulți   77 

62.  Limba engleză generală – nivel CECR A2-B1 78 

63.  ALTE PROGRAME – 

EXTRACURRICULA

RE 

Managementul strategiilor nonformale în educație 

79 

64.  ALTE PROGRAME - 

PENTRU 

PERSONALUL  

DIDACTIC, 

DIDACTIC 

AUXILIAR/ ADULŢI  

DIN  AFARA  

SISTEMULUI 

Utilizarea aplicațiilor elecronice în activitățile de 

secretariat 

80 

65.  Curs de contabilitate 81 

66.  

Dezvoltarea competențelor de comunicare 

82 

67.  ALTE PROGRAME  ACTIVITĂŢI METODICO-ŞTIINŢIFICE ȘI 

CULTURALE 

84 
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PROGRAME PRIORITARE M.E.  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE 

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 

3. Justificare  Abilitarea  cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în 

anul şcolar curent, în vederea implementării Noului Curriculum la 

clasa pregătitoare. 

4. Durata 16 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de 

învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului  

Competente 

vizate 

Competenţe de planificare şi proiectare a demersului 

didactic; 

Competenţe de management al procesului de 

predare-învăţare specific clasei pregătitoare; 

Competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii; 

Competenţe de evaluare. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Proiectare-2 ore 

Modulul 2: Strategii (desfăşurare de proces)-12 ore 

Modulul 3: Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022- 1 grupă / 25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

proiecte, portofolii 

II. Resurse umane  Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu 

competenţe în domeniu  
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist 

Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   1x25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare 

participant 

0 
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PROGRAME PRIORITARE M.E. 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

METODIST AL I.Ș.J. NEAMȚ 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal didactic din învățământul preuniversitar implicat în activitatea de 

perfecționare 

3. Justificare Necesitatea înnoirii și completării corpului de metodiști ai I.Ș.J. Neamț 

4. Durata 16 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

1.Capacitatea de a eficientiza activitatea didactică 

2.Capacitatea de a cunoaște și folosi adecvat instrumentele 

specifice inspecției școlare 

3.Capacitatea de a consilia din punct de vedere metodic și 

de a evalua cadrele didactice înscrise la 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 

(proiectare, predare-învățare, evaluare, reglare/remediere, 

diferențiere a demersului educațional) 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Asigurarea cadrului legal de desfășurare a 

inspecțiilor școlare pentru obținerea definitivării în 

învățământ și a gradelor didactice, cât și a inspecțiilor de 

specialitate/frontale/tematice – 2 ore 

Modulul 2: Managementul activității didactice – 5 ore 

Modulul 3: Rolul inspecției școlare în evoluția în carieră – 

2 ore 

Modulul 4: Activități practice – 5 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022 – o grupă/25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Prezentarea unei secvențe din portofoliu 

II. Resurse 

umane 

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   1x25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 

http://www.ccdneamt.ro/


 
 
 

7 |  
Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119                                                                                                           Str. General Berthelot nr. 28-30 

Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ                                                                                                                                                   Sector 1, Bucureşti 

Tel/Fax: 0333.408174                                                                                                                                                 Tel:    +40 (0)21 405 57 06                           

E-mail: contact@ccdneamt.ro                                                                                                                                 Fax:    +40 (0)21 310 32 05           

web:  www.ccdneamt.ro                                                                                                                                                       web:   www.edu.ro 

PROGRAME PRIORITARE M.E. 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

DEFINITIVAT 2023  

2. Public - ţintă 

vizat 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar înscrise la examenul 

de  definitivare în învățământ în anul şcolar curent                                                                                                                                          

3. Justificare 

(necesitate, 

utilitate) 

Programul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar înscrise la examenul de definitivare în 

învățământ în anul şcolar curent  

4. Durata 16 ore 

5. Locul de 

desfășurare 

Online/Blended learning  

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de 

învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

C1: Capacitatea de a forma abilitățile pentru 

îmbinarea  aspectelor teoretice şi metodologice ale 

disciplinelor planului cadru cu cele practic-

aplicative, în cadrul lecțiilor 

C2: Capacitatea de a forma competențele de 

organizare instituțională si de management al 

resurselor umane 

C3: Capacitatea de a forma competențele 

psihopedagogice și didactico-metodologice 

C4: Capacitatea de a aprofunda conținuturile 

ştiințifice şi  direcțiile de evoluție a cunoaşterii în 

domeniul de specializare 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1: Aspecte teoretice şi metodologice aplicabile în  

cadrul lecțiilor -  6 ore  

M2: Competențe psihopedagogice necesare  

planificării, desfăşurării şi evaluării activității 

didactice – 8  ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul I 2023 - o grupă/25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare 

Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): fformatori cu 

competenţe în domeniu 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-

Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   1 x 25  

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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PROGRAME PRIORITARE M.E. 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

STAGIU DE FORMARE PENTRU PROFESORII CU STATUT DE 

SUPLINITOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA SUSȚINEREA 

CONCURSULUUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR 

VACANTE 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal didactic cu statut de suplinitor în învățământul preuniversitar 

3. Justificare Pregătirea profesorilor suplinitori pentru participarea la susținerea 

concursului național de ocupare a posturilor vacante 

4. Durata 16 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente vizate 

1.Capacitatea de a elabora instrumente 

specifice procesului de predare-învățare-

evaluare 

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 

Planificarea modulelor 

tematice 

Modulul 1: Didactica disciplinei/ariei 

curriculare – 4 ore 

Modulul 2: Proiectarea didactică – 4 ore 

Modulul 3: Învățarea creativă – 6 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023 – o grupă/25 cadre 

didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliul/Chestionarul 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu 

 

Coordonatorul  programului de formare:  

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   1x25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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PROGRAME PRIORITARE M.E. 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

PROGRAM PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE FAC 

PARTE DIN COMISII DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

PROBELOR ÎN PROFILUL POSTURILOR ȘI A INSPECȚIILOR 

SPECIALE LA CLASĂ 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal didactic, din învăţământul preuniversitar, participant în comisii 

3.Justificare  Necesitatea formării membrilor comisiilor judeţene de organizare şi 

desfăşurare a probelor practice/orale în profilul postului 

4. Durata 16 ore 

5. Locul de 

desfășurare 

Online/Blended learning  

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

1.Capacitatea de a eficientiza activitatea didactică 

2.Capacitatea de a cunoaște și folosi adecvat 

instrumentele specifice inspecției școlare 

3.Capacitatea de a consilia din punct de vedere metodic și 

de a evalua cadrele didactice înscrise la obţinerea 

definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Asigurarea cadrului legal de desfășurare a 

inspecțiilor școlare pentru obținerea definitivării în 

învățământ și a gradelor didactice, cât și a inspecțiilor de 

specialitate/frontale/tematice — 5 ore 

Modulul 2: Managementul activității didactice – 4 ore 

Modulul 3: Metodologia cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 

Aplicaţie. – 5 ore 

Evaluare — 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023 - 2 grupe x 25 cadre didactice; 

7. Modalităţi de 

evaluare 
Prezentarea unei secvenţe din portofoliu (produs) 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Valentina-

Cristina Dobrin 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   2 x 25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0  
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PROGRAME PRIORITARE M.E. 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE A 

LUCRĂRILOR SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI 

NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR ȘI A CONCURSULUI NAȚIONAL DE 

OCUPARE A POSTURILOR VACANTE   

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal de conducere, îndrumare şi control 

Personal  didactic din învățământul preuniversitar                                                                                                                                

3. Justificare 

(necesitate, 

utilitate) 

Evaluarea activităţii de învăţare - formativă şi sumativă, cu accent pe 

evaluarea la examenul  national de definitivare în învățământul 

preuniversitar și la concursul național de ocupare a posturilor vacante   

4. Durata 16 ore din care: 12 ore față-în-față și 4 ore online asincron 

5. Locul de 

desfășurare 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Filiale ale CCD Neamț din județ/CDI-uri din județ 

Blended-learning (față-în-față și online)/Online(sincron și asincron) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

C1:Capacitatea de a aplica sistemul conceptual specific 

teoriei şi practicii evaluative 

C2:Capacitatea de a cunoaște cadrul legislativ 

C3:Capacitatea de a elabora instrumente, probe de 

evaluare 

C4: Capacitatea de a evalua în cadrul  examenului 

national de definitivare în învățământul preuniversitar 

C5:Capacitatea de a evalua în cadrul  concursului 

național de ocupare a posturilor vacante 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1:Evaluarea în învăţământul preuniversitar – cadrul 

actual de reglementare pentru examenul national de 

definitivat  –               2 ore 

M2:Evaluarea în învăţământul preuniversitar – cadrul 

actual de reglementare pentru concursul național de 

ocupare a posturilor vacante  – 2 ore 

M3:Elaborarea instrumentelor / probelor de evaluare – 4 

ore 

M4:Procesul de evaluare  – 4 ore 

M5:Rolul de evaluator – 2 ore 

Evaluare — 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023 - o grupă/25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare 

Portofoliu; prezentarea unei secvențe la alegere 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):                                                                    

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Limba şi literatura română – Limba și literatura engleza 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Educație fizică și sport 

http://www.ccdneamt.ro/
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Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare:Limba şi literatura română, Limba și literatura engleza 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare:  Chimie/Știinte ale chimiei în educația continuă 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Informatica 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Inginerie-Economică/Educație Tehnologică,Informatică 

Managerială,Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializări: Limba și Literatura Engleză – Limba și literatura Română  

Nivel de pregătire: CONF. UNIV. DR. 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializarea: Prelucrarea lemnului 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației/Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației/ Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializarea:limba și literatura română-limba și literatura 

http://www.ccdneamt.ro/
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franceză/filologie 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I/Doctorat 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializarea : Interpretare muzicală-canto clasic 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator 

Coordonatorul  programului de formare:  

profesor-metodist Curpănaru Gabriela-Livia 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   1 grupă X 25 

participanți/grupă 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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PROGRAME PRIORITARE M.E. 

 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului LIMBA RROMANI IN CONTEXT INTERCULTURAL 

2. Public- ţintă 

vizat  Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare 

Necesitatea cunoașterii de către personalul din învățământul preuniversitar a 

vocabularului minim necesar desfășurării optime a activităților școlii, pentru o bună 

comunicare la clasă cu copiii/elevii rromi și crearea unui climat prietenos pentru 

părinții acestora 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț 

Instituții de învățământ  

Online 

4. Durata  16 ore 

5. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de receptare de mesaje orale în diferite contexte de 

comunicare;  

 Capacitatea de producere de mesaje orale în diverse situații de 

comunicare; 

Capacitatea de receptare/producere de mesaje scrise. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Introducere în studiul limbii rromani - 4 ore; 

 Modulul 2. Aspecte practice legate de citire, scriere și conversație 

- 8 ore;  

Modulul 3. Evaluarea nivelului limbii rromani (Începător, Mediu, 

Avansați) - 3 ore; 

Evaluare - 1 oră 

Calendarul 

programului Trimestrul II 2023 - o grupă/25 cadre didactice; 

6. Modalităţi de 

evaluare Chestionarul 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): Formatori cu competenţe în domeniu  

Responsabil de  program: profesor-metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi  1 x 25 

Costul Programului/ al activitatii  0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant  0 
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PROGRAME PRIORITARE M.E. 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

RROMANIPEN-UL – LEGEA PE CARE SE BAZEAZĂ CULTURA ȘI 

TRADIȚIILE RROMILOR 

2. Public- ţintă 

vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare 

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. 

4. Durata  16 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

1. Capacitatea de conștientiza importanța eliminării 

prejudecăților și a tratamentelor discriminatorii ce se aplică 

elevilor rromi;  

2. Capacitatea de construi un model de relaționare mai eficient cu 

elevii de etnie rromă, cu părinții acestora și cu comunitatea din 

care fac parte 

3. Capacitatea de aplica metode și strategii didactice pentru 

reducerea absenteismului și abandonului școlar. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Rromanipenul educațional - 4 ore  

Modulul 2. Alteritate și interculturalitate -10 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului Trimestrul  II  2023- 1 grupă /25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare Chestionarul 

II. Resurse umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): Formatori cu competenţe în domeniu 

Responsabil de  program: profesor-metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi  1 x 25 

Costul Programului/ al activitatii  0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant  0 
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PROGRAME PRIORITARE M.E. 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

ISTORIA ȘI TRADIȚIILE RROMILOR 

2. Public - ţintă vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Necesitatea înţelegerii trecutului şi tradițiilor comunităţii etnice rromani. 

Acestea promovează valori morale şi civice prin intermediul cărora se 

construieşte identitatea şi se promovează dialogul intercultural. 

4. Durata 16 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț 

Instituții de învățământ 

Online 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Competenţe de  explorarea a unei varietăţi de surse istorice 

pentru a explica fapte şi evenimente relevante pentru istoria 

rromilor; 

Competenţe de  valorizare a elementelor definitorii ale 

contextului cultural local care contribuie la patrimoniul 

naţional; 

Competenţe de  elaborare şi desfăşurare a unor proiecte 

despre trecutul şi prezentul comunităţii. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:Istoria rromilor-6 ore 

Modulul 2:Tradițiile rromilor-8 ore 

Modulul 3:Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul  II  2023- 1 grupă / 25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare 
Portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): Formatori cu competenţe în 

domeniu 

 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

MODUL SPECIFIC DE FORMARE PROFESIONALĂ PRIVIND 

EDUCAȚIA TIMPURIE 

2. Public - ţintă vizat Personal din creșe 

3. Justificare Ca urmare a Hotărârii de Urgență nr. 100 din 10 septembrie 2021, publicată 

în Monitorul Oficial pe 15 septembrie 2021, a apărut necesitatea ca 

personalul din creșe să urmeze un modul specific de formare în educația 

timpurie.  

4. Durata 30 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de a aplica pricipiile educației timpurii; 

Capacitatea de a aplica cunoștințele specific educației 

timpurii privind abordarea globală a copilului și munca în 

echipă; 

Capacitatea de a educa și susține familiile pentru dezvoltarea 

competențelor parentale. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Principiile educației timpurii -4 ore 

Modulul 2. Abordarea globală a copilului și munca în echipă -

10 ore 

Modulul 3. Educarea și susținerea familiilor pentru 

dezvoltarea competențelor parentale -14 ore 

Evaluare -2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul al II- lea 2023 / o grupă /  25 cursanți                                                                                                                  

Trimestrul al III- lea 2023 / o grupă /  25 cursanți                                                                                                                  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   50 

Costul programului/ al activităţii 125*50 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII  
I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

EDUCAŢIA ANTEPREŞCOLARĂ ÎNTRE NECESITATE ŞI 

OPORTUNITATE 

2. Public - ţintă vizat Educatori-puericultori, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul 

preşcolar 

3. Justificare  Perioada timpurie este esențială în dezvoltarea ulterioară a copilului. De aceea 

introducerea unor practici inovatoare în educația și îngrijirea timpurie poate atrage 

după sine o schimbare radicală în susținerea procesului de învățare și de dezvoltare 

a copiilor, poate favoriza succesul şcolar  şi integrarea socială. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de desfășurare 

a programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de a studia curriculumul pentru educaţie timpurie şi 

de a-l aplica la grupă 

Capacitatea de a  planifica şi proiecta demersul didactic ţinând 

cont de particularităţile de vârstă ale copiilor 

Capacitatea de a desfăşura activităţi de învăţare specifice vârstei 

antepreşcolare 

Capacitatea de a completa documentele şcolare specifice 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:  Curriculum pentru educaţie timpurie - Prezentare 

generală, Planul de învăţământ, Metodologia de aplicare a 

Planului de învăţământ  -  6 ore 

Modulul 2: Proiectarea activităţilor de învăţare  -  6 ore 

Modulul 3: Desfăşurarea activităţilor de învăţare - 6 ore 

Modulul 4: Eficientizarea activităţii la grupă prin completarea 

corectă a  documentelor şcolare – 4 ore 

Evaluare: 2 ore 

Calendarul 

programului 

 Trimestrul II 2023-1 grupă 

7. Modalităţi de 

evaluare a cursanților  Referat 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu  

   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 25*100 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Una dintre tendințele modernizării învățământului vizează flexibilitatea 

instrucției și educației pentru a asigura dezvoltarea capacităților și 

aptitudinilor fiecărui elev, în raport cu propriile posibilități. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Identificarea conceptelor fundamentale privind educația 

diferențiată; 

Identificarea elementelor de specificitate în proiectarea 

didactică în contextul instruirii diferențiate; 

Anticiparea situațiilor de învățare și proiectarea activităților 

prin valorizarea experientelor personale, a particularităților 

psihoindividuale a elevilor; 

Cunoasterea și aplicarea unor instrumente de lucru care să 

favorizeze diferențierea și progresul personal al elevilor 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Diferențiere și individualizare - delimitări 

conceptuale şi motivaţii psihopedagogice – 6 ore  

Modulul 2: Demersuri de proiectare a educației diferențiate – 

6 ore 

Modulul 3: Instruirea diferenţiată/ individualizată- 

caracteristici, metode, mijloace, resurse, forme concrete de 

aplicare, importanţă – 10 ore 

Evaluare -  2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022 - o grupă/25 cadre didactice; 

Trimestrul I 2023 - o grupă/25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

 Portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   50 

Costul programului/ al activităţii 100*50 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND DEZVOLTAREA 

SOCIO-EMOŢIONALĂ LA PREŞCOLARI 

2. Public - ţintă 

vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Vârsta preşcolară se caracterizează prin dezvoltare accelerată în toate planurile: 

fizic, cognitiv şi socio-emoţional. Aceste planuri se află în strânsă interacţiune şi 

pot fi separate doar artificial, pentru a fi investigate.  

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

Identificarea caracteristicilor  dezvoltării socio-emoţionale la 

vârsta preşcolară;  

Dezvoltarea abilităţilor de formare şi dezvoltare a competenţelor 

şi abilităţilor emoţionale la preşcolari;  

Identificarea factorilor de risc în dezvoltarea competenţelor 

emoţionale şi sociale la preşcolari;  

Analiza rolului cadrului didactic în dezvoltarea socio-emoţională 

la preşcolari;  

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Aspecte teoretice privind dezvoltarea socio-

emoțională a preșcolarului -6  ore 

Modulul 2: Formarea și dezvoltarea competențelor și abilităților 

sociale și emoționale- 6 ore 

Modulul 3: Aspecte practice -jocul și poveștile folosite în 

dezvoltarea socio-emoțională a copilului  -  6 ore 

Modulul 4: Fișe de observație comportamentală asupra 

preșcolarilor -4 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

 Trimestrul II 2023 / 1 grupă / 25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

 Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu  

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 25*100 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

EXPERIMENTUL – MODALITATE  PRACTICĂ DE CUNOAȘTERE ȘI 

INVESTIGARE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR LA VÂRSTA 

PREȘCOLARĂ 

2. Public - ţintă 

vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Programul vizează formarea de competențe ale cadrelor didactice de la nivelul 

preșcolar pentru a organiza și realiza activități adecvate de investigare a mediului, 

prin metoda experimentului. Mediul înconjurător reprezintă principala sursă de  

învățare la vârsta preșcolară și   stă la baza procesului de cunoaștere a realității. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente vizate 

Capacitatea de a cunoaște și înțelege conceptele de mediu, 

investigare și experiment 

Capacitatea de a organiza și desfășura activități ce implică 

investigarea mediului prin experiment, în concordanță cu 

particularitățile de vârstă ale preșcolarilor 

Capacitatea de a optimiza procesul instructiv educativ prin 

utilizarea experimentului ca modalitate de cunoaștere și 

investigare a mediului înconjurător 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Delimitarea cadrului conceptual – 6 ore 

Modulul 2: Modalități de organizare și desfășurare a 

experimentului -8 ore 

Modulul 3: Experimente practice specifice vârstei preșcolare - 

8 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul  IV- 2022 - 1 grupă / 25 cursanți   

Trimestrul I – 2023 – 1 grupă/ 25 cursanți 

7. Modalităţi 

de evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

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

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   50 

Costul programului/ al activităţii 100*50 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

 STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE FOLOSITE ÎN  

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare  Formarea de competențe privind utilizarea, aplicare strategiilor didactice 

didactice în învățământul profesional și tehnic. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de a dezvolta competențe cadrelor didactice din 

învățământul profesional și tehnic; 

Capacitatea de a concepe, planifica și utiliza strategii 

didactice interactive; 

Capacitatea de a implementa strategii didactice interactive în 

procesul de predare-învățare-evaluare; 

Capacitatea de a realiza progrese  în activitățile didactice. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Concept - 4ore 

Modulul 2: Metode  didactice folosite în învățământul 

profesional și tehnic- 10 ore 

Modulul 3: Mijloace de învățământ folosite în învățământul 

profesional și tehnic - 8 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023-1 grupă / 25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

 Portofoliul 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

 START ÎN AVENTURA CUNOAȘTERII UNIVERSULUI 

2. Public - ţintă vizat Profesori pentru învățământ primar/învățători  

3. Justificare  Programa școlară  pentru disciplina de tip optional integrat „Start în 

aventura cunoașterii Universului”, aprobată  prin OME nr. 4096 din 

22.06.2022, a fost elaborată cu scopul de a crea oportunități de dezvoltare a 

elevilor de nivel primar plecând de la: 

•Nevoia formării copiilor ca viitori  cetățeni ai Uniunii Europene, uniune 

prefigurată de un viitor dinamic și care îi va solicita, copilului de azi, 

cetățeanului de mâine, să trăiască într-o permanentă stare de adaptare la 

schimbările mai mult sau mai puțin evidente și la oportunitățile potențiale; 

•Creșterea rolului inteligenței artificiale în transformarea lumii în general și 

a astronomiei și științelor spațiale în particular; 

•Implicarea copiilor în activitățile de cunoaștere, înțelegere a unor fapte și 

fenomene din universul apropiat și din spațiul cosmic valorificând 

potențialul educației STEAM în formarea gândirii critice și diversificarea 

opțiunilor pentru o viitoare carieră. 

          Din perspectiva rolului pe care-l are programa elaborată,  se impune 

susținerea si ghidarea profesorilor, în utilizarea la clasă a resurselor 

educaționale existente pe piața educațională în vederea reconfigurării 

desing-ului activităților de învățare și abordarea unui design universal pentru 

învățare – (UDL, universal design for learning) și abilitarea curriculară în 

vederea abordării educației STE(A)M – știință, tehnologie, inginerie (artă) și 

matematică –încă din primii ani de școală ai copiilor. Prin activitățile 

propuse, programa școlară, conferă oportunități de dezvoltare prin contact cu 

elemente de știință, tehnologie, inginerie și matematică, într-o prezentare 

aplicată și cu accent ludic, în care arta poate fi o formă extrem de utilă 

pentru a media  cunoașterea umană, copilul fiind încurajat să experimenteze, 

să observe, să cerceteze.  

              Un alt aspect cu impact inovator, il constituie specificitatea 

curriculumului, în ceea ce privește orientarea în carieră încă de la vârste 

fragede și orientarea spre stiinte și in special stiinte spatiale , al stiințelor 

fundamentale. Importanța abordării meseriilor viitorului și implicit a științei 

spațiului încă de la vârste mici,  având în vedere faptul că epoca cosmică și 

dezvoltarea rapidă a explorării spațiului au servit și servesc drept un fel de 

accelerator al științei și tehnologiei, oferă posibilitatea de a experimenta 

domenii diverse, de a-și valoriza abilitățile/aptitudinile native sau dobândite, 

de a se manifesta creativ, de a se pregăti pentru viață. 

Este nevoie ca școala secolului XXI  să semene tot mai mult cu un CENTRU 

DE INOVARE, un loc în care se formează noi competențe, în care procesul 

instructiv educativ, are un caracter integrat, un loc care se ține cont de 

întrebările și nevoile personale ale elevilor,  tehnologia are un rol 

fundamental, iar elevii sunt impulsionați să creeze viitorul și nu doar să 

memoreze trecutul. 

4. Durata 20 ore 

5.Locul de Online/Blended learning  

http://www.ccdneamt.ro/
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desfășurare a 

programului 

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

1. Cunoașterea structurii și specificului programei școlare; 

2. Proiectarea şi organizarea de activități educaționale în 

vederea aplicării programei școlare la clasă ; 

3. Utilizarea curentă şi corectă, la nivel teoretic şi practic-

aplicativ, a noţiunilor/conceptelor cheie şi a celor 

operaţionale utilizate  în cadrul programului de formare; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1.Programa școlară „Start în aventura cunoașterii 

Universului” -structură și resurse educaționale/ 6 ore  

M2. Strategii de aplicare la clasă a activităților prevăzute în 

programa școlară atât ca discilpină de sine stătătoare cât și 

integrarea la alte discipline /12 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

 Trimestrul I 2023-1 grupă/25 cursanți 

Trimestrul II 2023-1 grupă/25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Chestionar de feed-back 

Prezentarea proiectelor  

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   2*25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

 METODE DE LUCRU CU ELEVII PROVENIȚI DIN MEDII 

DEFAVORIZATE 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare  Necesitatea găsirii unor modalități de lucru eficiente pentru elevii din 

mediile defavorizate 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de a identificare metodele de lucru eficiente 

Capacitatea de lucru diferențiat    

Capacitatea de a redactare  modalitățile de evaluare a 

elevilor proveniți din medii defavorizate   

 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1 Identificarea metodelor de lucru eficiente - 7  ore 

Modulul 2: Exemplificarea modului de lucru diferențiat   - 7 

ore 

Modulul 3: Redactarea modalitățilorde evaluare a elevilor 

proveniți din medii defavorizate  -  7 ore 

Evaluare - 3 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul I 2023- 2 grupe * 25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

 portofoliul 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   2*50 

Costul programului/ al activităţii 2*100 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

ARTĂ ȘI ȘTIINȚĂ ÎN EDUCAȚIA STEAM 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Educația STEAM motivează elevii să se pregătească pentru un viitor în care cheia 

succesului este cum să te adaptezi și să aplici ceea ce ai învățat într-o societate în 

continuă schimbare.STEAM reprezintă o metodă activă, aplicată, constructivistă, 

de a „învăța prin a face”, metodă ce permite explorarea deschisă și investigarea, 

identificarea problemelor de rezolvat și găsirea soluțiilor potrivite. 

4. Durata 24 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning 

Sediile/filialele Casei Corpului Didactic Neamț/instituții de învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de aplicare a strategiilor de învățare activă, 

experiențială în procesul de predare – învățare a diferitelor 

discipline de învățământ;                                                        

Capacitatea de abordare integrată a procesului instructiv-educativ;  

Capacitatea de a organiza, de a desfăşura şi de a valorifica 

acţiuni-cercetare în clasă, în baza abordării ştiinţifice, reflexive. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. STEAM - știință, tehnologie, inginerie, artă și 

matematică - o abordare modernă, interdisciplinară a cercetării și 

inovării în învățământ – 8 ore  

Modulul 2. Provocările educației STEAM în abordarea integrată 

a procesului de predare-învățare - 6 ore 

Modulul 3. Promovarea învățării prin experiment prin 

intermediul proiectelor STEAM - 8 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

Trimestrul I 2023– 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Chestionarul oral 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu  

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist TINCĂ 

Lăcrămioara 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2x25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ 

2. Public - 

ţintă vizat 

Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Activitatea de consiliere și orientare școlară trebuie să ajute elevul să 

dobândească un set de atitudini realiste și cu un conținut pozitiv. 

4. Durata 24 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning 

Sediile/filialele Casei Corpului Didactic Neamț/instituții de învățământ 

6. 

Curriculum-

ul 

programului 

Competente 

vizate 

1.Capacitatea de a de a observa, analiza și preveni 

diferitele/situații/probleme pe care le traversează elevul 

2. Capacitatea de a dirija/canaliza pe adolescent spre o evoluție 

în domeniul în care demonstrează 

aptitudini 

3. Capacitatea de a orienta adolescenții spre nevoile 

fundamentale ale adultului, în concordanță cu aptitudinile și 

nevoile sale 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Adolescența (timpurie, propriu-zisă, târzie, 

caracteristici fizice, sociale, psihice); 

Cunoașterea de sine (imaginea de sine, stima de sine) - 4 ore              

Modulul 2. Decizia (factorii care influențează luarea unei 

decizii, etapele luării unei decizii, 

stabilirea scopurilor ce stau la baza luării unei decizii corecte, 

deciziile cu rol de diagnoză și prognoză) – 6 ore 

Modulul 3. Familia – factor de orientare  în carieră - 6 ore 

Modulul 4. Grupul de prieteni – factor cu pondere în creștere 

în orientarea în cariera a adolescentului-  6 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

Trimestrul I 2023– 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

7. Modalităţi 

de evaluare a 

cursanților 

Chestionarul oral 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist TINCĂ 

Lăcrămioara 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2x25 

Costul programului/ al activităţii 2x2500 

http://www.ccdneamt.ro/


 
 
 

27 |  
Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119                                                                                                           Str. General Berthelot nr. 28-30 

Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ                                                                                                                                                   Sector 1, Bucureşti 

Tel/Fax: 0333.408174                                                                                                                                                 Tel:    +40 (0)21 405 57 06                           

E-mail: contact@ccdneamt.ro                                                                                                                                 Fax:    +40 (0)21 310 32 05           

web:  www.ccdneamt.ro                                                                                                                                                       web:   www.edu.ro 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 

 

DIDACTICA SPECIALITĂȚII  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

STRATEGII DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE ONLINE 

2. Public - ţintă vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Contextul actual aduce necesitatea de a integra tehnologia informației în 

experiențele de învățare pe care le oferim elevilor și trecerea către mediul mixt 

de învățare, prin reconsiderarea strategiilor didactice de predare-învățare-

evaluare. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de proiectare a activităților online respectând 

principiile pedagogiei constructiviste; 

Capacitatea de organizare  și desfășurare a activităților online 

pentru a produce învățarea reală ; 

Capacitatea de a realiza transferul de competențe de la 

învățarea dirijată față în față la învățarea independentă;  

Capacitatea de utilizare a principalelor platforme dedicate 

educației, pentru activitățile de învățare on-line integral sau 

complementare lecțiilor tradiționale; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:Activitățile didactice online, o nouă metodică-  4 ore 

Modulul 2:  Proiectarea activităților online – 6 ore 

Modulul 3: Strategii didactice pentru activitățile online – 6 ore 

Modulul 4: Platforme educaționale pentru activitățile de 

învățare on-line integrale sau complementare lecțiilor 

tradiționale – 6 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul  III 2023 – 1 grupă, 25 de cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Valentina 

Dobrin 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

METODE INTERACTIVE DE PREDARE- ÎNVĂȚARE -EVALUARE 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Învățarea activă versus învățarea pasivă reprezintă schimbarea necesară în 

demersul didactic pentru trecerea de la pedagogia tradițională la pedagogia 

constructivistă. 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.   

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de  selectare a metodelor interactive în funcție 

de caracteristici, avantaje și limite, pentru organizarea 

activităților didactice eficiente; 

Capacitatea de  cunoaștere a tabloului metodelor interactive 

utilizate în educația formală; 

Capacitatea de  aplicare a metodelor interactive; 

Capacitatea de  orientare a demersului didactic pentru 

creșterea motivației învățării și implicării elevilor prin 

aplicarea  metodelor interactive; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Tabloul metodelor interactive utilizate în 

educația formală – 2 ore  

Modulul 2: Metode interactive – caracteristici, avantaje, 

limite, mod de aplicare – 14 ore 

Modulul 3: Ora interactivă – 6 ore                

Evaluare : 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul al III-lea 2023 – 1 grupă /25 de cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competențe în 

domeniu  

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Valentina 

Dobrin 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

EVALUAREA ȘI VALIDAREA COMPETENȚELOR 

PROFESIONALE DIDACTICE LA DISCIPLINA FIZICĂ 

2. Public - ţintă vizat Personal din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Absolvenții învățământului de licență nu sunt complet pregătiți pentru 

activitatea la catedră, având nevoie de sprijin pentru evoluția în cariera 

didactică iar profesorii care predau această disciplină de învățământ, deși  au o 

altă specializare dar au primit ore de fizică în completarea normei necesită o 

formare în Didactica fizicii. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning 

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de a utiliza adecvat strategiile de predare-

învățare-evaluare; 

Capacitatea de a realiza corelații inter- și transdisciplinare; 

Capacitatea de a integra tehnologiile digitale în activitatea de 

predare-învățare-evaluare; 

Capacitatea de a elaborara resurse didactice variate, 

inovative, în vederea adaptării demersului didactic la 

diversitatea contextelor de instruire; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Proiectarea didactică. Integrarea conținuturilor în 

proiectarea didactică – 8 ore 

Modulul 2: Metode și mijloace de învățământ. Evaluarea în 

procesul didactic – 8 ore 

Modulul 3: Integrarea tehnologiilor digitale. Elaborarea de 

resurse didactice – 6 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul   I 2023-  o  grupă /  25 cursanți                                                                                                                  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu  

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Dobrin 

Valentina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x 2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

PREGĂTIRE ÎN DIDACTICA SPECIALITĂȚII PENTRU 

DEBUTANȚI ȘI PARTICIPANȚII LA CONCURSUL NAȚIONAL 

DE TITULARIZARE 

2. Public - ţintă 

vizat 

Cadrele didactice debutante şi cadrele didactice încadrate cu statut de 

suplinitor care doresc să participe la concursul naţional de ocupare a 

posturilor/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, orientat spre natura 

cunoştinţelor şcolare şi modul de organizare a predării conţinutului, spre 

modalităţile de transmitere a acestora prin intermediul diferitelor 

discipline de studiu și de specialitate. 

4. Durata 24 ore din care: 18 ore față-în-față și 6 ore online asincron 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Filiale ale CCD Neamț din județ/CDI-uri din județ 

Blended-learning (față-în-față și online) 

Online(sincron și asincron) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

C1:Capacitatea de a cunoaște principiile didacticii 

generale şi ale didacticii specialităţii în contexte 

educaţionale specifice 

C2: Capacitatea de a aplica principiile didacticii generale 

şi ale didacticii specialităţii în contexte educaţionale 

specifice 

C3:Capacitatea de a proiecta un demers didactic 

C4:Capacitatea de a adecva strategiile didactice la 

conţinuturile şi la competenţele vizate, prin demersuri 

didactice interactive, participative, stimulative  

C5:Capacitatea de a asigurara concordanţa între 

strategiile  de evaluare, competenţele, conţinuturile şi 

instrumentele de evaluare adecvate 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1.Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

didactice în concordanţă cu curriculumul naţional – 4  ore 

M2.Strategii didactice utilizate în procesul de predare-

învăţare-evaluare – 6  ore 

M3.Integrarea mijloacelor de învăţământ în procesul de 

predare -învăţare - evaluare – 4  ore  

M4.Evaluarea rezultatelor învăţării – 4 ore 

M5.Abordarea intra-, inter- şi transdisciplinară a 

conţinuturilor – 4 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023 - o grupă/25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):  

Formatori cu competenţe în domeniu  
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Specializare:Limba şi literatura română, Limba și literatura engleza 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Educație fizică și sport 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare:  Chimie/Știinte ale chimiei în educația continuă 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Informatica 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu 

Specializare: Inginerie-Economică/Educație Tehnologică/ 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializări: Limba și Literatura Engleză - Limba și Literatura Română 

Nivel de pregătire: Conf. Univ. Dr. 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializarea: Prelucrarea lemnului 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializarea:limba și literatura română-limba și literatura 

franceză/filologie 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I/Doctorat 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializarea : Interpretare muzicală-canto clasic 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator 

Coordonatorul  programului de formare:  

profesor-metodist Gabriela-Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

EVALUAREA - PARTE INTEGRANTĂ A PROCESULUI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din sistemul de învățământ preuniversiatr  

3. Justificare O nelipsită acțiune de perfecționare a învățământului indiferent de 

compartimentele acestuia, nu este posibilă fără evaluarea și măsurarea 

continuă a procesului, fără a valorifica informațiile care au fost dobândite 

pentru continuarea procesului în etapele următoare. 

4. Durata 24 ore din care: 18 ore față-în-față și 6 ore online asincron 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Filiale ale CCD Neamț din județ/CDI-uri din județ 

Blended-learning (față-în-față și online)/Online(sincron și asincron) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

C1:Capacitatea de a cunoaște principiile didacticii 

generale şi ale didacticii specialităţii în contexte 

educaţionale specifice 

C2: Capacitatea de a aplica principiile didacticii 

generale şi ale didacticii specialităţii în contexte 

educaţionale specifice 

C3:Capacitatea de a proiecta un demers didactic 

C4:Capacitatea de a adecva strategiile didactice la 

conţinuturile şi la competenţele vizate, prin 

demersuri didactice interactive, participative, 

stimulative  

C5:Capacitatea de a asigurara concordanţa între 

strategiile  de evaluare, competenţele, conţinuturile 

şi instrumentele de evaluare adecvate 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1.De ce este necesară evaluarea? – 4 ore 

M2.Strategii, modalități și tipuri de evaluare – 4  

ore 

M3. Evaluarea în mediul online – 4  ore  

M4.Aplicații online – 10 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023 - o grupă/25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației/Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 
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educației/ 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Inginerie-Economică/Educație Tehnologică 

                       Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Limba şi literatura română – Limba și literatura engleza 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației/  

                          Limba şi literatura română – Limba și literatura franceză 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Coordonatorul  programului de formare:  

profesor-metodist Gabriela-Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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DIDACTICA SPECIALITĂȚII 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

DEZVOLTAREA DE RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE 

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

2. Public - ţintă 

vizat 

Cadrele didactice care predau în Învățământul Profesional și Tehnic 

3. Justificare Programul de formare continuă propus spre acreditare Dezvoltarea de 

Resurse Educaționale Deschise pentru Învățământul Profesional și 

Tehnic abordează într-o manieră practică, aplicativă, modalităţile de 

eficientizare a practicii de predare-învățare în învăţământul profesional și 

tehnic, prin folosirea corespunzătoare a Resurselor Educaționale 

Deschise pentru Învățământul Profesional și Tehnic. 

4. Durata 24 ore din care: 18 ore față-în-față și 6 ore online asincron 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Filiale ale CCD Neamț din județ/CDI-uri din județ 

Blended-learning (față-în-față și online)/Online(sincron și asincron) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

C1:Capacitatea de a cunoaște și adecva strategiile 

didactice utilizate în ÎPT 

C2: Capacitatea de a utiliza metodele moderne de 

predare-învățare-evaluare 

C3:Capacitatea de a dezvolta RED pentru ÎPT 

C4: Capacitatea de a utiliza RED pentru ÎPT 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1.Strategii didactice utilizate în Învățământul 

Profesional și Tehnic – 4 ore 

M2. Metode moderne de predare – învățare – evaluare 

utilizate în Învățământul Profesional și Tehnic – 4  ore 

M3. Dezvoltarea de Resurse Educaționale Deschise 

pentru Învățământul Profesional și Tehnic – 4  ore  

M4.Aplicații online – 10 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023 - o grupă/25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):  

Acuculiței Ancuța Denisa  

Specializare: Tehnologia și controlul calității produselor alimentare 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare:Contabilitate și informatică de gestiune 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Economia comertului turismului si serviciilor/ Economie si 
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gestiune financiar bancară/Economie si educatie 

antreprenorială/Informatică și TIC 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Inginerie-Economică/ Educație Tehnologică 

                       Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializarea: Prelucrarea lemnului 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare:Contabilitate și informatică de gestiune 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Coordonatorul  programului de formare:  

profesor-metodist Gabriela-Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccdneamt.ro/


 
 
 

36 |  
Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119                                                                                                           Str. General Berthelot nr. 28-30 

Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ                                                                                                                                                   Sector 1, Bucureşti 

Tel/Fax: 0333.408174                                                                                                                                                 Tel:    +40 (0)21 405 57 06                           

E-mail: contact@ccdneamt.ro                                                                                                                                 Fax:    +40 (0)21 310 32 05           

web:  www.ccdneamt.ro                                                                                                                                                       web:   www.edu.ro 

DIDACTICA SPECIALITĂȚII 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

CURS DE ASTRONOMIE 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din învățămțntul preuniversitar 

3. Justificare Necesitatea instruirii unui corp de profesori pentru pregătirea loturilor de 

elevi/copii participanți la competiții naționale și internaționale organizate 

în domeniu. Disciplina nu se află în planurile cadru ME. 

4. Durata 24 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Sediile CCD Neamț, instituții de învățământ 

Online 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

1.Capacitatea de a  înțelege noțiunile specifice 

astronomie; 

2. Capacitatea de a face conexiuni transcurriculare;  3. 

Capacitatea de a utiliza un telescop newtonian. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Astronomie sferică - 5 ore 

Modulul 2: Fenomene care modifică poziția aștrilor pe 

sfera cerească - 5 ore 

Modulul 3: Problemele mecanicii cerești - 10 ore 

Modulul 4: Hărți stelare - 2 ore 

Evaluare -  2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Chestionarul oral 

II. Resurse 

umane 

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   1x25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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MANAGEMENT EDUCAȚIONAL-INSTITUȚIONAL 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

MANAGEMENT DIDACTIC PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Realitatea sistemului de învățământ și necesitatea organizării concursurilor pentru 

ocuparea funcțiilor de directori și directori adjuncți impun o nouă strategie de 

formare în vederea dobândirii sau consolidării competențelor referitoare la procesul 

managerial. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de desfășurare 

a programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Competențe de elaborare a strategiei de dezvoltare a instituţiilor 

educaţionale; 

Competențe de fundamentare a viziunii, misiunii şi obiectivelor 

strategice ale unei organizaţii; 

Competențe de implementare şi gestionare a schimbărilor strategice 

la nivelul organizaţiei; 

Competențe de identificare a elementelor culturii organizaţionale; 

Competențe privind dezvoltarea abilităţilor de leadership, 

comunicare şi muncă în echipă. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Managementul comunicării în organizaţiile şcolare  - 6 

ore 

Modulul 2: Politici educaţionale. Marketing educational - 8 ore 

Modulul 3: Şcoala ca organizaţie. Dezvoltarea instituţională. Teoria 

generală a managementului educaţional  -  8 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023-2 grupe/50 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a cursanților Proiect de Plan Managerial 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   50 

Costul programului/ al activităţii 100*50 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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MANAGEMENT EDUCAȚIONAL-INSTITUȚIONAL 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

MANAGEMENT STRATEGIC. MANAGEMENT DE RISC PENTRU 

SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Cursul este necesar pentru înțelegerea noțiunilor fundamentale ale teoriei si 

practicii Managementului Strategic, respectiv a conceptului de risc cu detaliere 

specifică pe categoriile majore, pentru a realiza cu o mai mare acuratețe documente 

programatice precum planurile manageriale sau formularele de solicitare de 

finanțare pentru proiecte interne sau internaționale. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de desfășurare 

a programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Cunoașterea  modalităților de identificare și măsurare a riscului, a 

tendințelor, instrumentelor, modelelor și procedurilor ce fac din 

managementul strategic un proces eficient, măsurabil și vizibil; 

Înțelegerea funcționării modalității de supraveghere a riscurilor prin 

operațiuni specifice și reducerea riscurilor în vederea eficientizării 

procesului de stabilire a obiectivelor strategice; 

Îmbunătățirea tehnicii de abordare integrată a gestionării riscurilor și 

creșterea eficienței sistemelor de lucru în activitatea de management 

al riscului. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:Riscul în cadrul unei organizații. Clasificarea riscurilor 

din organizație- 6 ore 

Modulul 2: Analiza mediului organizațional. Introducere în 

managementul riscurilor. - 8 ore 

Modulul 3:Abordarea procesuală a managementului riscului - 8 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023- 1 grupă -25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a cursanților  Proiect de Procedură de sistem pentru Managementul Riscurilor 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu  
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 100*25 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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MANAGEMENT EDUCAȚIONAL / INSTITUȚIONAL 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

FORMAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE DE 

PLANIFICARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ 

2. Public - ţintă vizat Directorii/directorii adjuncții și persoanele interesate să dobândească calitatea 

de manager instituțional 

3. Justificare Programul de formare răspunde nevoilor de formare continuă ale directorilor/ 

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. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

Online/Blended learning 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de a  dezvolta strategii și politici instituționale; 

Capacitatea de a realiza  planificarea corespunzătoare a 

priorităților școlii; 

Capacitatea de a proiecta și implementa planuri de 

dezvoltare instituțională;  

Capacitatea de a  dezvolta sisteme eficiente legate de cultura 

organizatională; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Elemente generale de management instituțional- 

4 ore 

Modulul 2: Elaborarea PDI/PAS  – 12 ore 

Modulul 3: Modele de bune practici/ prezentare produse 

educaționale – 4 ore 

 Evaluare – 4 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul  I  / o  grupă / 25  cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu si susținerea unui produs educațional (schița PDI si PO) 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Valentina 

Dobrin 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

MODELUL BLANCED SCORECARD(BSC) – CADRU  

STRATEGIC DE DE MANAGEMENT AL PERFORMANȚEI ÎN 

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din sistemul de învățământ preuniversitar 

3. Justificare Principalul factor de succes al asigurării calităţii este viziunea clară a 

managementului. Obiectivele şi ţintele strategice trebuie mediatizate la 

toate nivelurile instituţiei, nu doar pentru ca fiecare profesor să le 

cunoască, ci pentru ca să şi le asume şi să participe activ pentru realizarea 

lor, urmând apoi a fi concretizate într-o planificare strategică pe termen 

mediu şi lung. 

4. Durata 24 ore din care: 18 ore față-în-față și 6 ore online asincron 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Filiale ale CCD Neamț din județ/CDI-uri din județ 

Blended-learning (față-în-față și online)/Online(sincron și asincron) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

C1: Capacitatea de cunoaștere conceptul BSC 

C2: Capacitatea de cunoaștere a perspectivelor modelului 

BSC 

C3: Capacitatea de a aplica modelul BSC în instituția de 

învățământ 

C4: Capacitatea de a implementa modelul BSC la nivel 

instituțional 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1. Definiții ale conceptului  – 4  ore 

M2. Perspectivele BSC – 4  ore 

M3. Modelul BSC aplicat în instituția de învățământ – 4 

ore 

M4. Utilizarea modelului  BSC în instituția de 

învățământ. Aplicații online – 10 ore  

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023 - o grupă/25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):  

Formatori cu competenţe în domeniu 

Specializare: Inginerie-Economică/Educație Tehnologică 

                       Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Limba şi literatura română – Limba și literatura engleza 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 
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educației/ 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:  

Expert în formare continuă, Certificat formator  

Coordonatorul  programului de formare:  

profesor-metodist Gabriela Livia Curpănaru  
III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1X2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

MANAGEMENT DE PROIECT 

2. Public - ţintă vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare    În perioada actuală, termenii „proiect”, „management de proiect”, „cerere de 

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. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning 

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Dezvoltarea abilităţilor de scriere a unui proiect pentru 

rezolvarea nevoilor beneficiarilor instituţiei din care fac parte; 

Dezvoltarea un proces logic pentru definirea elementelor unei 

propuneri de proiect; 

Identificarea oportunităţilor de finanţare în domeniul 

educaţiei, dezvoltării profesionale şi instituţionale 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. ABC-ul scrierii unui proiect. Ciclul de viaţă al 

unui proiect: iniţiere, planificare, implementare, încheiere- 10 

ore  

Modulul 2. Oportunităţi de finanţare în domeniul educaţiei, 

dezvoltării profesionale şi instituţionale-12 ore 

Evaluare: 2 oră 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II  2023-o  grupă / 25  cursanți                                                                                                                  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Valentina 

Dobrin 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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MANAGEMENT DE PROIECT 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

UTILIZAREA APLICAȚIILOR DE E-LEARNING ÎN CADRUL 

PROIECTELOR EDUCAȚIONALE DE SERVICE-LEARNING 

(PROIECTE COMUNITARE) 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din sistemul de învățământ preuniversitar 

3. Justificare Proiectele de service-learning presupun intervenții în sfera educațională, 

dar și cea socială. Aceste proiecte permit construcția unei punți de sprijin 

între instituțiile educaționale și comunitate prin participarea activă a 

elevilor în rezolvarea unor probleme concrete. 

4. Durata 24 ore din care: 18 ore față-în-față și 6 ore online asincron 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Filiale ale CCD Neamț din județ/CDI-uri din județ 

Blended-learning (față-în-față și online)/Online(sincron și asincron) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

C1: Capacitatea de cunoaștere teoretice 

C2: Capacitatea de cunoaștere a e-learning-ului 

C3: Capacitatea de a elabora un proiect de service-

learning 

C5: Capacitatea de a implementa un proiect de service-

learning 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1. Abordări teoretice asupra tipurilor de învățare și 

încadrarea  proiectelor  comunitare în cadrul  educației 

nonformale – 4  ore 

M2. E-learningul în context educațional european – 4  

ore 

M3. Elaborarea unui proiect de service-learning – 4 ore 

M4. Aplicații practice – 10 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul III 2023 - o grupă/25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației/ 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 
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Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu 

Specializare: Inginerie-Economică/Educație Tehnologică 

                       Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Coordonatorul  programului de formare:  

profesor-metodist Gabriela Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1X2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

CURS EXCEL 

2. Public - ţintă 

vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar 

3. Justificare  Procesoarele de calcul tabelar înlocuiesc rutina zilnică a unui utilizator și oferă 

flexibilitate activității acestuia. Avantajele folosirii procesoarelor de calcul tabelar 

sunt:stocarea organizată a datelor cu posibilitati de prelucrare individuală, în grup 

sau globală a lor, situațiile la zi pot fi permanent actualizate; calcule 

imediate,calitate grafică a rezultatelor. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de a folosi funcția Help, AutoFill etc. 

Capacitatea de a creea liste, de a selecta, de a sorta date 

Capacitatea de a realiza operații matematice şi logice cu ajutorul 

formulelor de bază şi funcțiilor 

Capacitatea de a cunoaște regulile de bază folosite la crearea 

formulelor şi să recunoască erorile standard asociate formulelor 

Capacitatea de a creea şi modifica un grafic pentru a furniza 

informații cât mai concludente 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Prezentarea aplicației și a diferitelor facilități -6 ore 

Modulul 2: Sortarea și filtrarea datelor -4 ore 

Modulul 3: Funcții în Excel -4 ore 

Modulul 4: Formule în Excel -4 ore 

Modulul 5: Grafice în Excel -4 ore 

Evaluare: -2 ore  

Calendarul 

programului 

Trimestrul I 2023 – 1 grupă/ 25 cadre didactice 

Trimestrul al II-lea 2023 – 1 grupă/ 25 cadre didactice 

7. Modalităţi 

de evaluare a 

cursanților 

Aplicații practice la calculator 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu  

prof. Pavel Daniela,informatică și TIC, grad didactic I, formator 

Formatori cu competenţe în domeniu  
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   50 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

INSTRUMENTE DE LUCRU ONLINE 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Profesorii folosesc aplicațiile Google pentru învățarea mixtă, planuri de lecție 

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 și multe altele. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a aplicaților: Google 

Drive, Google Classroom, Google Docs, Google Sheets, Google 

Slides, Google Forms, Google Meet/ Google Calendar 

Formarea deprinderilor de lucru în comun:crearea unui document în 

comun, partajarea resurselor 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Google Drive -2 ore 

Modulul 2: Google Classroom -4 ore  

Modulul 3: Google Docs -4 ore  

Modulul 4: Google Sheets -4 ore  

Modulul 5: Google Slides -4 ore  

Modulul 6: Google Forms -2 ore  

Modulul 6: Google Meet/ Google Calendar-2 ore Evaluare: proba 

practică -2 ore  

Calendarul 

programului 

Trimestrul I 2023 – 1 grupă/ 25 cadre didactice 

Trimestrul  II 2023 – 1 grupă/ 25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Evaluarea portofoliului din Google Drive care conține materiale create cu ajutorul 

aplicațiilor din G-Suite. 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu  

   

Coordonatorul programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   50 

Costul programului/ al activităţii 50*100 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

COMPETENȚE RELEVANTE PENTRU DIGITALIZAREA ÎN 

SISTEMUL PREUNIVERSITAR 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Programul de formare propune dezvoltarea competențelor cadrelor didactice 

și didactic auxiliare din învățământul preuniversitar în utilizarea tehnologiei 

informației și a comunicațiilor, în vederea creșterii calității procesului de 

predare/învățare. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitate de îmbunătățire a abilităților digitale 

Capacitate de utilizare eficientă și responsabilă a 

terminologiei specifice, a instrumentelor TIC și a resurselor 

digitale în activitatea didactică 

Capacitate de realizare eficientă a activităților online de 

evaluare în mod relevant și transparent 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:Planul de acţiune pentru educaţia digitală – 4  ore  

Modulul 2:Realizarea şi utilizarea resurselor educaţionale 

deschise – 14 ore 

Modulul 3:  Instrumente de evaluare online – 4  ore 

Evaluare  – 2  ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul I 2023/ 1 grupă / 25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

 Evaluare pe parcurs 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 25*100 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

PROFESORUL EFICIENT ÎN ERA DIGITALĂ 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Educația digitală a devenit în ultimul timp una dintre preocupările prioritare 

ale învățământului românesc. Integrarea și utilizarea diverselor tipuri de 

tehnologii în procesul educațional este văzută ca o necessitate la nivelul 

întregii lumi, observându-se transformarea conținutului cultural într-o formă 

digitală, favorizând accesibilitatea la produse educaționale oricui, oriunde și 

oricând. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de a organiza şi desfăşura activităţi utilizând 

noile tehnologii; 

Utilizarea eficientă a alternativelor educaționale în procesul 

instructive-educativ; 

Utilizarea eficientă a instrumentelor și platformelor web. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Utilizarea noilor tehnologii în educație   -6 ore 

Modulul 2: Profesorul modern și învățământul online- 8 ore 

Modulul 3:Instrumente web și platforme educaționale -8  ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul I -o grupă/25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 25*100 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 

 

 

 

 

 

 

 

TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI 

I. Criterii curriculare 
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1. Denumirea 

programului 

COMPETENŢE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI 

INFORMAŢIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂŢARE ŞI 

CUNOAŞTERE 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din sistemul de învățământ preuniversitar 

3. Justificare Dezvoltarea competențelor digitale de utilizare a tehnolgiei informației 

ca instrument de învățare și cunoaștere pentru întreg personalul din 

sistemul de învățământ 

4. Durata 24 ore din care: 18 ore față-în-față și 6 ore online asincron 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Filiale ale CCD Neamț din județ/CDI-uri din județ 

Blended-learning (față-în-față și online)/Online(sincron și asincron) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

C1: Capacitatea de a cunoaște și utiliza sistemul de calcul 

C2: Capacitatea de a opera cu fișiere 

C3: Capacitatea de a procesa textul și grafica  

C4: Capacitatea de a utiliza editorul de calcul tabelar 

C5: Capacitatea de a utiliza prezentări grafice 

C6: Capacitatea de a comunica prin Internet 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1. Cunoașterea și utilizarea sistemului de calcul – 1 oră 

M2. Operarea cu fişiere – 2 ore 

M3.Procesarea textului şi graficii la nivel elementar – 4 

ore 

M4. Utilizarea editorului de calcul tabelar – 4 ore 

M5. Crearea și utilizarea prezentării grafice – 5 ore 

M6. Comunica prin Internet – 4 ore 

M7. Aplicații online – 2 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul III 2023 - o grupă/25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Informatica 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Limba şi literatura română – Limba și literatura engleza 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

http://www.ccdneamt.ro/
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Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației/ 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Inginerie-Economică/Educație Tehnologică 

                       Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Coordonatorul  programului de formare:  

profesor-metodist Gabriela Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   1x25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

STRATEGII DE PREVENIRE A BULLYINGULUI ÎN MEDIUL 

ȘCOLAR 

2. Public - ţintă vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Extinderea fenomenului de bullying în mediul şcolar, reprezintă o necesitate 

de a găsi modalităţi optime de prevenire şi ănlăturare a fenomenului 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Conştientizarea  fenomenului de bullying  şi a diferitelor 

aspecte ce însotesc acest fenomen 

Identificarea  aspectelor de violenţă întâlnite în rândul 

elevilor 

Construirea  unor strategii de prevenire şi eradicare a unor 

comportamente dezirabile 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:  Forme de bullying în mediul şcolar- 8 ore 

Modulul 2: Strategii de prevenire şi înlăturare a fenomenului 

de bullying-8 ore 

Modulul 3:   Instrumente utilizate la clasă pentru înlăturarea 

fenomenului de bullying- 6ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022 - o grupă/25 cadre didactice; 

Trimestrul I 2023 - o grupă/25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

 Portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   50 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

EDUCAŢIE REMEDIALĂ 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Nevoia de formare a cadrelor didactice pe această componentă, necesitatea 

cunoaşterii de către cadrele didactice a modalităţilor concrete de realizare a 

educaţiei remediale. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Construirea mediilor care favorizează învăţarea; 

Identificarea dificultăţilor de învăţare generate de 

curriculum; 

Elaborarea planurilor individuale de învăţare. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Dificultăţi de învăţare - 6 ore 

Modulul 2:  Remediere prin adaptare curriculară - 8 ore 

Modulul 3:  Planul individual de învăţare- 8 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul ll 2023 - 2 grupe / 50 cursanți  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

 Schița unui plan individual de învăţare 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   50 

Costul programului/ al activităţii 50*100 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

COMBATEREA FENOMENULUI DE ABANDON ȘCOLAR ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Necesitatea dezvoltării compețentelor cadrelor didactice privind aplicarea 

strategiilor și tehnicilor de combatere și reducere a abandonului școlar. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Dezvoltarea competențelor didactice de integrare a 

metodelor și practicilor care să asigure motivarea elevilor și 

creșterea calității actului educațional; 

Dezvoltarea creativității cadrului didactic prin utilizarea 

unor metode inovative de predare-învățare- evaluare; 

Promovarea echității și a incluziunii în educație, pentru 

prevenirea abandonului școlar. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:  Combaterea fenomenului de părăsire timpurie a 

școlii- 8 ore 

Modulul 2: Modalități și strategii eficiente și prevenirea 

abandonului școlar - 8 ore 

Modulul 3: Exemple de bună practică în  combaterea 

abandonului școlar în învățământul preuniversitar- 6 ore 

Evaluare- 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV2022-1 grupă / 25 cursanți  

Trimestrul II 2023-1 grupă / 25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   50 

Costul programului/ al activităţii 100*50 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 
EGALITATEA DE ȘANSE ȘI INTEGRAREA COPIILOR CU CES 

2. Public - ţintă vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi să se concentreze pe soluţii 

rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană. 

Egalizarea șanselor sprijină toți copii, inclusiv pe cei cu CES, pentru a-și 

atinge standardele propuse de programul de educație, prin asigurarea 

accesului egal la curriculum, utilizarea adecvată a unor strategii de instruire, 

activități de învățare, materiale educaționale și mediul grupei. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Asigurarea cunoştinţelor teoretice şi practice, necesare 

integrării copiilor cu CES; 

Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind 

stimularea participării la educație a copiiilor/ tinerilor 

apartinand grupurilor dezavantajate/vulnerabile; 

Formarea  şi dezvoltarea aptitudinilor şi îndemânării practice 

pentru incluziune și egalitate de șanse; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Integrarea  copiilor cu CES   - 8 ore 

Modulul 2: Stimularea participării la educație a copiiilor/ 

tinerilor apartinand grupurilor dezavantajate/vulnerabile 7 - 

ore 

Modulul 3: Bune practici.Proiecte extracurriculare-7  ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022  / 1 grupă / 25 cursanți  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

 Portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 100*25 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccdneamt.ro/
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EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

SPUNE NU DISCRIMINĂRII! 

2. Public - ţintă 

vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Indiferent de vârstă şi de contextul în care ne-am aflat la un moment dat, au existat 

oameni în jurul nostru care ne-au determinat să ne simţim inferiori, care au încercat 

să ne intimideze sau să ne scadă încrederea de sine.  

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente vizate 

Capacitatea de conştientizare asupra programului 

problematicii discriminării, asupra instituției specializate în 

domeniu şi obținerea remediului dreptului încălcat prin 

discriminare 

 Capacitatea de a analiza domeniul egalității de şanse şi de 

gen la nivel local şi a nevoilor de instruire  

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Cadrul legal. Clarificarea conceptelor – 2 ore 

Modulul 2:  Democratizarea învățământului și perspective 

privind egalitatea de șanse - 4 ore 

Modulul 3: Stereotipuri, prejudecăți, discriminare, segregare  

- 4 ore 

Modulul 4: Educația interculturală – 4 ore 

Modulul 5: Educația incluzivă 4 ore 

Modulul 6: Practici educaționale privind stimularea 

participării la educație a copiilor/ tinerilor aparținând 

grupurilor dezavantajate/vulnerabile – 4 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

 Trimestrul  ll  2023-   2 grupe  - 50 cursanți 

7. Modalităţi 

de evaluare a 

cursanților 

 referat 

II. Resurse 

umane 

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

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   50 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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EDUCAŢIE  PENTRU EGALITATE DE ȘANSE  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

ASIGURAREA CONDIŢIILOR ADAPTATE ÎN ACTIVITATEA CU 

ELEVII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare  Creşterea numărului elevilor cu CES integraţi în învăţământul de masă şi 

dificultăţile întâmpinate de către cadrele didactice în abordarea problematicii 

acestor copii. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Adaptarea obiectivelor, metodelor şi mijloacelor de 

învăţământ la cerinţele impuse de particularităţile dezvoltării 

psihofizice a persoanelor cu CES 

Identificarea tipurilor de sprijin/terapie/recuperare, în funcţie 

de particularităţile dezvoltării individuale ale copiilor-

elevilor cu CES 

Adaptarea conţinuturior de învăţare în funcţie de nivelul 

dezvoltării biopsihice a elevilor cu cerinţe educative speciale 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Conţinutul şi structura psihopedagogiei special -

8 ore 

Modulul 2. Tipurile de deficienţe: - 8 ore 

Modulul 3 Strategii de intervenţie psihopedagogică, 

adaptate, elevilor cu CES-6 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023 -2 grupe /  50 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Susținere plan intervenție 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  

   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   2*50 

Costul programului/ al activităţii 50*100 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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EDUCAŢIE  PENTRU EGALITATE DE ȘANSE  

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

 INCLUZIUNE PRIN INOVAŢIE 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Inovația în domeniul educației reprezintă un subiect complex și necesită a fi 

studiat la mai multe niveluri: la nivelul indivizilor care suportă efectele unei 

schimbări sau care îi determină pe alții să inoveze, la nivelul comunității sau 

al mediului ambiant mai larg, unde unele inovații sunt acceptate iar altele vin 

în contradicție cu valorile existente. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competent

e vizate 

Capacitatea de a identifica elementele de inovaţie în educaţie 

Capacitatea de a individualiza demersul inovativ 

Capacitatea de a fi creativi în proiectarea şi desfăşurarea 

procesului didactic 

Planificare

a 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:  Educaţia incluzivă – concept, abordări, definiţii, 

dimensiuni  - 4 ore 

Modulul 2:  Inovaţia în educaţie  - 4  ore 

Modulul 3:  Tehnologii didactice  inovative utilizate in 

formarea competenţelor elevului  - 8 ore 

Modulul 4: Cooperare şi parteneriat pentru a facilita 

incluziunea şi accesibilitatea – 6 ore 

Evaluare: 2 ore 

Calendarul 

programul

ui 

 Trimestrul II- 2023/ - 1 grupă/25cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

 referat 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 25*100 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE 

2. Public - ţintă vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Abilitatea de a ne înțelege unii pe alții dincolo de toate tipurile de bariere 

culturale este o condiție esențială pentru a face societatea democratică să 

funcționeze. În acest sens se impune promovarea educației pentru diversitate, 

având la bază primcipiul nediscriminării și al respectului pentru diversitatea în 

educație.  
4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

Online/Blended learning 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Competența de familiarizare cu legislația în domeniu;  

Competența de abordare a problematicii egalității de şanse din 

perspectiva genului, vârstei, religiei, etniei, orientării sexuale, 

dizabilitäților; 

Competența de creare de contexte de īnvațare care 

promovează egalitatea de şanse. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Legislație în domeniul egalității de şanse - 4 ore 

Modulul 2:  Genul şi egalitatea de şanse  - 12 ore 

Modulul 3:  Egalitatea de şanse în contexte de învățare - 6 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023- o grupa /  25 cursanți                                                                                                                  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

portofoliul 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Valentina 

Cristina Dobrin 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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EDUCAȚIE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

DISCRIMINAREA ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL 

2. Public - ţintă vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Fiecare persoană are dreptul la educație fără discriminare, așa cum precizează 

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, la care România este parte 

din anul 1990. Nediscriminarea este un principiu fundamental, fiind în strânsă 

legătură cu respectarea și promovarea interesului superior al copilului, 

dezvoltarea copilului la maxima sa capacitate și bază pentru o societate 

democratică. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

 Capacitatea de a cunoaște și respecta cadrul legislativ; 

 Capacitatea de a identifica formele discriminării în școală; 

 Capacitatea de a aplica modalități de combaterea 

discriminării; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:  Discriminarea ca interdicție legală- 4 ore 

Modulul 2: Forme ale discriminării în școli-6 ore 

Modulul 3: Stereotipuri și prejudecăți - 6 ore 

Modulul 4: Modalități de prevenire a comportamentului 

discriminator în mediul școlar- 6 ore  

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul   I 2023- o grupă / 25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu 

Coordonatorul  programului de formare: profesor metodist Dobrin 

Valentina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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TEHNICI DOCUMENTARE ÎN C.D.I. 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

CDI - EXPERIMENTARE A NOILOR TEHNOLOGII 

EDUCAȚIONALE 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din sistemul de învățământ preuniversitar 

3. Justificare Centrul de Documentare şi Informare (C.D.I.) este un centru de resurse 

pluridisciplinare, care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii 

locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de 

experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, 

deschidere, întâlnire şi integrare. 

4. Durata 24 ore din care: 18 ore față-în-față și 6 ore online asincron 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Filiale ale CCD Neamț din județ/CDI-uri din județ 

Blended-learning (față-în-față și online)/Online(sincron și asincron) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

C1: Capacitatea de a stabili rolul CDI în formarea 

continuă a cadrelor didactice   

C2: Capacitatea de a gestiona C.D.I. ca un spaţiu 

educaţional propice abordărilor trans/interdisciplinare   

C3: Capacitatea de a gestiona CDI ca  locul  de cultură, 

deschidere, întâlnire şi integrare   

C4: Capacitatea de amultiplica experiențele de succes din 

CDI 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1: Rolul C.D.I. în formarea continuă a cadrelor 

didactice – 4 ore             

M2: C.D.I. – un spaţiu educaţional propice abordărilor 

trans/interdisciplinare – 6 ore                                                                      

M3: CDI – locul  de cultură, deschidere, întâlnire şi 

integrare  – 6 ore              

M4: CDI – Experiențe de succes - 6 ore                                                                                                         

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul III 2023 - o grupă/25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare:Limba şi literatura română, Limba și literatura engleza 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Inginerie-Economică/Educație Tehnologică 

                       Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

http://www.ccdneamt.ro/
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Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Coordonatorul  programului de formare:  

profesor-metodist Gabriela Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   1x25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

COMUNICAREA INTERCULTURALĂ 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Promovarea prin educaţie a dialogului între culturi, etnii, religii sau rase 

umane diferite 

4. Durata 24 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning 

Sediile/filialele Casei Corpului Didactic Neamț/instituții de învățământ 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de a înţelege identitatea de sine a diverselor 

grupuri sau comunităţi culturale;                                                               

Capacitatea analiza comparativ conţinutul şi mecanismele 

formării diverselor stereotipuri culturale, etnice, rasiale 

sau religioase;                                                                         

3. Capacitatea de a proiecta, organiza şi realiza activităţi 

didactice prin valorificarea valenţelor interculturalismului 

în contextul GDPR 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Concepte cheie utilizate în educația 

comunicării interculturale – 4 ore  

Modulul 2. Rolul competențelor lingvistice în 

comunicarea interculturală – 8 ore                                                                                        

Modulul 3. Stereotipuri și prejudecăți - 8 ore 

Modulul 4. GDPR- Interacțiunea cu alte drepturi și 

interese legitime – 2 ore                                                                                                                                               

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

Trimestrul I 2023– 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Chestionarul oral 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist TINCĂ 

Lăcrămioara 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2x25 

Costul programului/ al activităţii 2x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ 

2. Public - ţintă vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Necesitatea de informare și formare a unor deprinderi de comunicare 

urmarindu-se adaptarea la particularitățile elevilor care s-au format în cadrul 

contextului cultural din care provin se impune pentru a aplicarea unor 

activități practice sau discuții pe baza cazurilor existente în școli. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic 

Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 
Competente 

vizate 

 Competențe sociale și civice; 

 Competența de a spirit de inițiativă și antreprenoriat; 

 Competența de a învăța să înveți; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Societatea multiculturală şi societatea 

interculturală - 4 ore 

Modul 2: Principii şi valori ale societăţii interculturale - 12 ore 

Modul 3: Educaţia interculturală ca dialog al culturilor - 6 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023-o  grupă /  25 cursanți                                                                                                                  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Valentina 

Dobrin  

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x 2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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EDUCAȚIE DURABILĂ 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

EDUCAȚIA - FACTOR CHEIE IN PROCESUL DE DEZVOLTARE 

DURABILA 

2. Public - ţintă 

vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Necesitatea familiarizării  personalului din învățământul preuniversitar cu 

demersuri didactice inovative și diferențiate în vederea realizării și promovării 

educației pentru dezvoltare durabilă 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

Online/Blended learning 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea  de a gândi și a acţiona în favoarea dezvoltării 

durabile.   

Capacitatea de a explora şi dezvolta noi concepte, viziuni, 

metode și instrumente de promovare a educației pentru 

dezvoltare durabilă. 

Capacitatea de a elabora proiecte de dezvoltare durabilă în 

triunghiul școala-familie-comunitate 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:  Obiective de dezvoltare durabilă – concepte,                           

aspecte legislative - 8 ore  

Modulul 2:  Metode și instrumente de promovare a educației                         

pentru dezvoltare durabilă la clasă - 8 ore  

Modulul 3:  Aplicații practice - 6 ore  

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023 – 1 grupă/25cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

portofoliul 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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ALTE  PROGRAME - EDUCAŢIE  PENTRU  SĂNĂTATE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

 VIAȚA ȘCOLARĂ ȘI STAREA DE BINE 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Starea de bine în școală influențează actul educațional și aduce un plus de 

eficiență, integritate, echilibru și rezultate deosebite asupra elevilor atât sub 

aspect intelectual, cât și în ceea ce privește personalitatea lor. Promovarea 

stării de bine în școală asigură dezvoltarea unor cetățeni responsabili, 

îmbunătățește rezultatele școlii în ansamblu, reduce stresul. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului Competente 

vizate 

Competențe de comunicare  

Competențe socio-afective (gestionarea emoțiilor dificile 

compasiunea, recunoștința ) 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:Viața școlară și starea de bine a elevilor – 6 ore 

Modulul 2: Mentalitate deschisă și starea de bine a 

profesorului - 8 ore 

Modulul 3: Mindfulness (sănătatea mintală) – 8 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul III 2023 – 1 grupă / 25  cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Referat 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  

  
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 25*100 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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ALTE  PROGRAME -EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

SĂNĂTATEA ALIMENTAȚIEI 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din sistemul de învățământ preuniversitar 

3. Justificare Abordarea domeniilor educaţiei pentru sănătate este realizată din perspectivă atât 

Ştiinţifică cât și pedagogică fiind necesară consolidareaunor deprinderi și 

abilități pentru construirea unui stil de viață sănătos 

4. Durata 24 ore din care: 18 ore față-în-față și 6 ore online asincron 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Filiale ale CCD Neamț din județ/CDI-uri din județ 

Blended-learning (față-în-față și online)/Online(sincron și asincron) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente vizate 

C1:Capacitatea de utilizare a unor noţiuni, concepte, legi 

şi principii specifice educaţiei pentru sănătate 

C2:Capacitatea de investigare şi rezolvare a unor 

probleme vizând sănătatea 

C3: Capacitatea de a discerne între favorabil și nefavorabil 

pentru sănătate 

C4:Capacitatea de formare a unor atitudini şi 

comportamente responsabile privind starea de sănătate 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1.Igiena personală – 4  ore 

M2.Sănătatea mentală – 6  ore 

M3.Sănătatea mediului și sănătatea alimentației – 12  ore  

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul III 2023 - o grupă/25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 
Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare:  Chimie/Știinte ale chimiei în educația continuă 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Educație fizică și sport 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Educație fizică și sport 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă 
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Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Biologie 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Educație fizică și sport 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Coordonatorul  programului de formare:  

profesor-metodist Gabriela Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

PEDAGOGIE PENTRU EXAMENELE DE TITULARIZARE  SI 

GRADE DIDACTICE 

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Necesitatea formării cadrelor didactice pentru examenele din învățământ. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de a aborda metodologia didactică 

Capacitatea de a realiza proiectarea didactică 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Procesul de învățământ – predare, învățare, 

evaluare – 6 ore  

Modulul 2: Metodologia didactică  - 8 ore 

Modulul 3:Proiectarea didactică  - 8 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023/ 2 grupe / 50 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Proiect didactic 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  

   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   50 

Costul programului/ al activităţii 100*50 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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ALTE PROGRAME - PSIHOPEDAGOGIE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

 PROFESORUL REFLEXIV  ȘI  STAREA DE BINE  LA ȘCOALĂ 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Predarea reflexivă presupune recunoașterea, examinarea și analiza critică asupra 

implicațiilor credințelor, experiențelor, atitudinilor, cunoașterii și valorilor unei 

persoane, precum și a oportunităților și constrângerilor generate de condițiile sociale în 

care profesorul lucrează. 

4. Durata 24 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online /Blended learning 

Sediile/filialele Casei Corpului Didactic Neamț/instituții de învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

1. Capacitatea de a dobândi cunoștinte, abilități, tehnici specifice, 

raportate la starea de bine în procesul educativ; 

2. Capacitatea de a îmbunătăți competențele de comunicare și relaționare; 

3.Capacitatea de a reliefa cei patru piloni importanți: a învăța să știi, a 

învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu alții și a învăța să fii, ca 

rezultat al procesului instructiv-educativ. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Profesorul reflexiv. Delimitări conceptuale. Educatie 

pozitivă- 4 ore 

Modulul 2. Ipostaze ale stării de bine. Reducerea oboselii, a anxietății și a 

comportamentului impulsiv - 2 ore  

Modulul 3. Implementarea stării de bine prin promovarea unor tehnici de 

relaxare și de gestionare a emoțiilor – 8 ore 

Modulul 4. Consolidarea stimei de sine și a abilităților sociale, a 

empatiei, a răbdării și încrederii - 8 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programulu

i 

Trimestrul IV 2022 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

Trimestrul II 2023 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Chestionarul oral 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu  

 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist TINCĂ Lăcrămioara 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţiplanificaţi 2x25 

Costul programului/ al activităţii 2x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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ALTE PROGRAME - PSIHOPEDAGOGIE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

EFICIENTIZAREA ÎNVĂȚĂRII PRIN STRATEGII 

METACOGNITIVE 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Optimizarea procesului educațional prin dezvoltarea metacogniţiei și 

motivației intrinseci a elevilor are ca rezultat învățarea calitativă. 

4. Durata 24 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning 

Sediile/filialele Casei Corpului Didactic Neamț/instituții de învățământ 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

1. Capacitatea de a delimita conceptele de cogniție, 

metacogniție și motivație 

2. Capacitatea de a identifica nevoile metacognitive ale 

fiecărui elev 

3. Capacitatea de a proiecta un program de antrenament 

metacognitiv cu elevii 

4. Capacitatea de a aplica programul metacognitiv la 

clasa de elevi 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Metacogniția și relația acesteia cu cogniția și 

motivația școlară - 6 ore                                                                          

Modulul 2. Dezvoltarea unui program de antrenament 

metacognitiv - 8 ore                                                                                       

Modulul 3. Aplicarea programului de antrenament 

metacognitiv - 8 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

Trimestrul I 2023– 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Chestionarul oral 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  

 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist TINCĂ 

Lăcrămioara 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2x25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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ALTE PROGRAME - PSIHOPEDAGOGIE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

INTELIGENȚELE MULTIPLE ȘI SUCCESUL ȘCOLAR ÎN 

CONTEXTUL EDUCAȚIEI DIGITALE 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare  Programul de formare are scopul de a forma personalul din învățământul 

preuniversitar pentru furnizarea de servicii educaţionale la înalte 

standarde de calitate şi profesionalism, în sfera activităților de instruire, 

în lucrul cu aplicațiile digitale și platformele educaționale online. 

4. Durata 24 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning 

Sediile/filialele Casei Corpului Didactic Neamț/instituții de învățământ 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

1.Capacitatea de a valorifica Teoria Inteligențelor 

Multiple în activitatea didactică 

2. Capacitatea de a utiliza Teoria Inteligențelor 

Multiple în contextul educației digitale 

3. Capacitatea de a crea Resurse Educaționale 

Deschise pe baza Teoriei Inteligențelor Multiple. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Ce înseamnă să fii inteligent?Teoria 

inteligentelor multiple - 5 ore 

Modulul 2: Definirea, conținutul și funcțiile 

succesului școlar. Educația digitală și succesul școlar -

5ore 

Modulul 3: Idei de activități pentru copiii care 

dezvoltă inteligențe multiple - 6 ore 

Modulul 4: Valorificarea inteligențelor multiple în 

educatia digitală - 6 ore                                                                                                            

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

Trimestrul II 2023 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Chestionarul oral 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  

 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist TINCĂ 

Lăcrămioara 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   2x25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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ALTE PROGRAME - PSIHOPEDAGOGIE 
I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

FOTOGRAFIA TERAPEUTICĂ - INSTRUMENT DE FACILITARE ÎN 

ÎNVĂȚARE ȘI AUTOCUNOAȘTERE 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din învăţământul preuniversitar 

3. Justificare Termenul de fotografie terapeutică este un concept mai nou. A fi pregătit să introduci 

și să gestionezi într-un mod sănătos fotografii în procesele de facilitare a învățării sau 

în procesul adaptării școlare și sociale, în procesele de dezvoltare personală, ca 

modalitate de reducere a stresului, sunt numai câteva obiective ale acestui program 

de formare. 

4. Durata 24 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning 

Sediile/filialele Casei Corpului Didactic Neamț/instituții de învățământ 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

1. Capacitatea de identificare a modalităților de utilizare conștientă 

și sănătoasă a fotografiilor în mediul școlar și extrașcolar; 

1. Capacitatea de a utiliza fotografia ca modalitate de gestionare a 

stresului și a situațiilor dificile; 

2. Capacitatea de a crea situații practice de valorificare a valențelor 

psiho-pedagogice ale fotografiilor. 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Particularitățile și avantajele sistemului de recunoaștere 

și de interpretare corectă a emoțiilor prin intermediul fotografiei și 

contribuția semnificativă a acestora la eficiența comunicării – 8 ore              

Modulul 2. Gestionarea stresului emoțional și a situatiilor dificile 

cu ajutorul fotografiei terapeutice – 8 ore 

Modulul 3. Posibilități practice de intervenție prin activități 

specifice de antrenare și dezvoltare socio-emoțională și prin 

utilizarea fotografiei terapeutice – 6 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

Trimestrul I 2023– 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Chestionarul oral 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în domeniu  

 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist TINCĂ Lăcrămioara 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2x25 

Costul programului/ al activităţii 2x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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ALTE  PROGRAME – PSIHOPEDAGOGIE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

METODICA PREDĂRII LIMBII ENGLEZE (EFL)-CURS DE 

PREGĂTIRE A EXAMENELOR DE TITULARIZARE, DEFINITIVAT 

ȘI GRADUL II  

2. Public - ţintă vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Întrucât ratele de promovare și notele obținute de profesorii de limba engleză 

la exmenele de titularizare, definitivat și gradul al II-lea necesită îmbunătățire, 

cursul propune dimensiuni teoretice și practice de abordare a programelor și 

subiectelor de la aceste probe. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning 

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Competențe de receptare a mesajelor scrise și orale; 

Competențe de producere a mesajelor scrise și orale; 

Competențe de conversație interpersonală și susținere a unui 

discurs scurt; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:  Teaching skills and competences - 10 ore 

Modulul 2:   Teaching vocabulary and grammar - 4 ore 

Modulul 3: Planning and classroom management -  4 ore 

Modulul 4: Forms of interaction and evaluation  - 4 ore  

Evaluarea cursanților -2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul I 2023- o  grupă /  25  cursanți                                                                                                                  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu 
 
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Valentina 

Dobrin 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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ALTE PROGRAME-PSIHOPEDAGOGIE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

ABSENTEISMUL ȘI ABANDONUL ÎN ȘCOALĂ: CAUZE,  

PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din sistemul de învățământ preuniversitar 

3. Justificare Programul răspunde nevoilor de formare privind dezvoltarea unor 

competenţe de gestionare eficientă a celor două fenomene la nivelul 

şcolii şi promovarea 

unor valori, atitudini precum comunicare optimă, toleranţă, 

responsabilitate între toţi partenerii implicaţi în activitatea instructiv – 

educativă. 

4. Durata 24 ore din care: 18 ore față-în-față și 6 ore online asincron 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Filiale ale CCD Neamț din județ/CDI-uri din județ 

Blended-learning (față-în-față și online)/Online(sincron și asincron) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

C1: Capacitatea de a identifica fenomenele de absenteism 

și abandon în școală; 

C2: Capacitatea de a gestiona consecințele fenomenelor 

de absenteism și abanadon în școală; 

C3: Capacitatea de a furniza informații cu privire la 

caracteristicile fenomenelor de absenteism și abanadon în 

școală; 

C4: Capacitatea de a pune în practică aplicații/programe 

de prevenție și intervenție în caz de abandon și 

absenteism școlar 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1: Considerații generale – 8 ore 

M2: Termeni-cheie în domeniul prelucrării datelor cu 

caracter personal – 8 ore 

M3: Modalităţi de prevenţie şi intervenţie în caz de 

abandon sau absenteism școlar– 6 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul III 2023 – o  grupă / 25 cursanți  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare:  Chimie/ Stiinte ale chimiei în educația continuă 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației/  

                     Limba şi literatura română – Limba și literatura franceză 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

http://www.ccdneamt.ro/
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Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare:Limba şi literatura română - Limba și literatura franceză 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul II 

Competențe:Expert în formare continuă 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Pedagogia învățământului primar și preșcolar/Științe ale 

educației 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Limba şi literatura română – Limba și literatura franceză 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul II 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializarea : Interpretare muzicală-canto clasic 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Coordonatorul  programului de formare:  

profesor-metodist Curpănaru Gabriela-Livia 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   2X25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccdneamt.ro/


 
 
 

76 |  
Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119                                                                                                           Str. General Berthelot nr. 28-30 

Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ                                                                                                                                                   Sector 1, Bucureşti 

Tel/Fax: 0333.408174                                                                                                                                                 Tel:    +40 (0)21 405 57 06                           

E-mail: contact@ccdneamt.ro                                                                                                                                 Fax:    +40 (0)21 310 32 05           

web:  www.ccdneamt.ro                                                                                                                                                       web:   www.edu.ro 

ALTE PROGRAME-EDUCAȚIA ADULȚILOR 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

A DOUA ȘANSĂ 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal didactic din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Întelegerea esenței și tipurilor, metodelor și tehnicilor de instruire a 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. 

4. Durata 40 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competențe 

vizate 

Capacitatea de a adapta demersul curricular în funcţie de nevoile 

participantilor la programul ,,A doua şansă”, 

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 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

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  

 Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul II 2023– 1grupă/ 25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): Formatori cu competenţe în 

domeniu  
 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   1x25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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ALTE PROGRAME-LIMBI STRĂINE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

 LIMBA FRANCEZĂ PENTRU ADULȚI   

2. Public - ţintă vizat Personal didactic din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Contextul profesiei de dascăl impune, de multe ori, dovedirea unor 

competențe de comunicare în limba franceză, certificate pe plan 

internațional prin obținerea unor atestate de tip DELF, DALF, TCF, TEF, 

DFI, DFP. Cursul își propune pregătirea personalului din sistemul de 

învățământ în vederea obținerii unui astfel de atestat la limba franceză. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning  

(Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ) 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Competențe de comunicare scrisă în limba franceză nivel 

A1-A2_A2+ 

Competențe de comunicare orală în limba franceză nivel A1-

A2_A2+ 

Competențe de interacțiune discursivă în limba franceză 

nivel A1-A2_A2+ 

Competențe de exprimare scrisă în limba franceză nivel A1-

A2_A2+ 

Competențe de exprimare orală în limba franceză nivel A1-

A2_A2+ 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1:Limba franceză pentru adulți – nivel A1 - 8 ore 

Modulul 2: Limba franceză pentru adulți – nivel A2 - 8 ore 

Modulul 3: Pregătirea certificării internaționale a 

competențelor de comunicare în limba franceză  -  6 ore 

Evaluare -2  ore 

Calendarul 

programului 

 Trimestrul II 2023-25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

 Examinare scris-oral și interacțiune verbală 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  

  
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Elena-Roxana 

Irina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 100*25 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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ALTE PROGRAME - LIMBI STRĂINE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

LIMBA ENGLEZĂ GENERALĂ – NIVEL CECR A2-B1 

2. Public - ţintă vizat Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Având în vedere evoluția sistemului de învățământ către componentele 

esențiale online, fiecare participant la demersul didactic, indiferent de rolul 

său, trebuie să dețină un instrument lingvistic activ și util – limba engleză este 

necesară. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

Online/Blended learning 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Competențe de receptare a mesajelor scrise și orale; 

Competențe de producere a mesajelor scrise și orale; 

Competențe de conversație interpersonală și susținere a unui 

discurs scurt; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Introducere, test initial, gramatică și vocabular 

A2 -10 ore 

Modulul 2: Aspecte practice legate de citire, scriere, audiție 

și exprimare orală (desfășurare de proces) A2+, B1 - 10 ore 

Modulul 3: Evaluarea nivelului limbii conform CECR -2 ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul  II 2023- o grupă / 25  cursanți                                                                                                                  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliul cursantului 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Valentina 

Cristina Dobrin 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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ALTE PROGRAME - EXTRACURRICULARE 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

MANAGEMENTUL STRATEGIILOR NONFORMALE ÎN 

EDUCAȚIE 

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Educația nonformală, alături de educația formală și educația informală, 

reprezintă ansamblul acțiunilor și al influențelor pedagogice desfășurate 

succesiv sau simultan, în cadrul activității de formare-dezvoltare a 

personalității umane. 

4. Durata 24 ore 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Online/Blended learning 

Sediile/filialele Casei Corpului Didactic Neamț/instituții de învățământ 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

1.Capacitatea de a modela atitudini favorabile integrării 

sociale în spiritul valorilor contemporane: toleranță, 

umanitarism, implicare civică, mediu curat și sănătos etc. 

2. Capacitatea de a identifica oportunități sociale și culturale 

de realizare a educației 

3. Capacitatea de a diversifica strategiile de predare, 

instruire și evaluare 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1. Formal – Informal – Nonformal – 4 ore                                                                          

Modulul 2. Strategii nonformale indoor și strategii 

nonformale outdoor – 6 ore                                                                                        

Modulul 3. Activitățile extracurriculare/extrașcolare, acțiuni 

interdisciplinare de îmbinare a formalului cu nonformalul - 

6 ore 

Modulul 4. Evaluarea activităților nonformale - 6 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul IV 2022 – 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

Trimestrul I 2023– 1 grupă/1 x 25 cadre didactice 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Chestionarul oral 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  

 

Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist TINCĂ 

Lăcrămioara 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi 2x25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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ALTE PROGRAME-PENTRU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

UTILIZAREA APLICAȚIILOR ELECRONICE ÎN ACTIVITĂȚILE 

DE SECRETARIAT 

2. Public - ţintă vizat Personalul auxiliar din învățământul preuniversitar  

3. Justificare Programul de formare a fost elaborat pentru a eficientiza comunicarea intra și 

interinstituțională în contextul modificărilor permanente în ceea ce privește 

legislația muncii și salarizarea personalului din unitatea de învățământ 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

Online/Blended learning 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

 Capacitatea de a cunoaște si aplica cadrul legislativ; 

 Capacitatea de a valorifica diferite aplicații electronice în 

activitățile de secretariat; 

Capacitatea de a gestiona catalogul electronic; 

Capacitatea de a comunica eficient în mediul educațional 

virtual; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Legislația muncii actualizată            6   - ore 

Modulul 2: Aplicații electronice ME                8  - ore 

Modulul 3: Publicare și comunicare online         8 -  ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul   III  2023 -o  grupă / 25  cursanți                                                                                                                  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

portofoliu 

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu  
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Dobrin 

Valentina-Cristina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 1x2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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ALTE PROGRAME - PENTRU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

CURS DE CONTABILITATE  

2. Public - ţintă vizat Personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

3. Justificare Modificările legislative din domeniul financiar contabil impun perfecționarea 

permanentă a celor implicați. Acest program urmărește dezvoltarea abilităților 

administratorilor financiari de a aplica corect și eficient cunoștințele. 

4. Durata 24 ore 

5.Locul de 

desfășurare a 

programului 

Sediile/ filialele Casei Corpului Didactic Neamț/Instituții de învățământ 

Online/Blended learning 

6. Curriculum-ul 

programului 

Competente 

vizate 

Capacitatea de gestionare a documentelor; 

Capacitatea de aplicare corespunzătoare a procedurilor de 

arhivare și reconstituire a documentelor; 

Capacitatea de formare a abilităților de gestionare a 

resurselor și bugetului unui proiect; 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

Modulul 1: Tipuri de documente contabile tipizate și 

netipizate   8  - ore 

Modulul 2: Corectarea, arhivarea și reconstituirea 

documentelor contabile - 6  ore 

Modulul 3: Contabilitatea proiectelor europene     - 8  ore 

Evaluare-2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul  III  2023- 1  grupă /   25 cursanți                                                                                                                  

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu  

II. Resurse umane Formatori implicaţi (nivelul de pregătire): formatori cu competenţe în 

domeniu   
Coordonatorul  programului de formare: profesor-metodist Dobrin 

Valentina Cristina 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   25 

Costul programului/ al activităţii 0 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 0 
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I. Criterii curriculare 

1. Denumirea 

programului 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE  

2. Public - ţintă 

vizat 

Personal didactic auxiliar din sistemul de învățământ preuniversitar 

3. Justificare Formarea cadrelor didactice auxiliare care doresc să dezvolte 

competenţele de comunicare 

4. Durata 24 ore din care: 18 ore față-în-față și 6 ore online asincron 

5. Locul de 

desfășurare a 

programului 

Casa Corpului Didactic Neamț 

Filiale ale CCD Neamț din județ/CDI-uri din județ 

Blended-learning (față-în-față și online)/Online(sincron și asincron) 

6. Curriculum-

ul programului 

Competente 

vizate 

C1: Capacitatea de a cunoaște și utiliza tehnici de 

comunicare 

C2: Capacitatea de a gestiona conflicte 

C3: Capacitatea de a comunica inter- și intra- 

instituțional  

C4: Capacitatea de a comunica eficient inter- și intra-

instituțional 

Planificarea 

modulelor 

tematice 

M1. Modalităţi, tipuri şi tehnici de comunicare – 4 oră 

M2. Bariere în comunicare, negocierea-managementul 

conflictului – 6 ore 

M3. Comunicare şi media – 4 ore 

M4. Comunicare eficientă - studii de caz – 8 ore 

Evaluare – 2 ore 

Calendarul 

programului 

Trimestrul III 2023 - o grupă/25 cursanți 

7. Modalităţi de 

evaluare a 

cursanților 

Portofoliu 

II. Resurse 

umane 

Formatori implicaţi (nivelul de pregătire):  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Informatica 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe: Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Psihologie 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Expert în formare continuă, Certificat formator 

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializare: Inginerie-Economică/Educație Tehnologică/ 

                      Informatică Managerială 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 

Competențe:Expert în formare continuă, Certificat formator  

Formatori cu competenţe în domeniu  

Specializarea:  Limba și literatura romana-Limba și literatura franceză 

Nivel de pregătire: Învățământ superior/Profesor gradul I 
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Competențe:Expert în formare continuă  

Coordonatorul  programului de formare:  

profesor-metodist Gabriela Livia Curpănaru 

III.Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi   1x25 

Costul programului/ al activităţii 1X2500 

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 4,16 
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ALTE PROGRAME - ACTIVITĂȚI METODICO-ȘTIINȚIFICE 

 

NR. 

CRT. 

LUNA ACTIVITATEA METODICO-ȘTIINȚIFICĂ, 

CULTURALĂ 

RESPONSABIL 

ACTIVITATE 

1. Septembrie Seminar de formare – Consiliere și orientare în 

carieră 

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

2. Octombrie Activitate metodică:  Luna Internaţională a 

Bibliotecilor Şcolare  – promovarea activităților de 

biblioteca utilizând afișul, expoziție de afișe  

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

3. Noiembrie Simpozion internațional  Professores - ediția a X-a 

Strategii de optimizare a învățării 

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

4. Decembrie Seminar de formare – Managementul dezvoltării 

profesionale 

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

5. Ianuarie Simpozion național - Alexandru Ioan Cuza, 

părintele fondator al României moderne  (150 de 

ani de la moartea lui Alexandru Ioan Cuza 1873-

2023) 

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

6. Februarie Activitate  culturală: Ai un hobby? Hai în echipa de 

la bibliotecă!- concursul județean de voluntariat   

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

7. Martie Conferință internațională - Socializarea și 

valorizarea elevilor prin parteneriate educaționale 

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

8. Aprilie Workshop – Valorificarea elementelor naturale în 

predarea științelor 

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

9. Mai Activitate metodică - Activități de învățare moderne 

folosite în predarea disciplinelor tehnice - bune 

practici 

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

10. Iunie Simpozion Școala Modernă Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

11. Iunie Atelier – Personalități istorice 

 

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

12. Iulie Școala de vară – cursuri, activități (la cererea 

beneficiarilor) 

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 

13. August Școala de vară – cursuri, activități (la cererea 

beneficiarilor) 

Personalul Casei Corpului 

Didactic Neamț 
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