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OFERTA DE FORMARE PENTRU  
ANUL COLAR 2022 – 2023 

 
 

PROGRAME DE FORMARE CONTINU  AVIZATE 
 
 
 
 

A. DIDACTICA DISCIPLINEI 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE  
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
1. MANAGEMENTUL STRATEGIILOR DE PREDARE – ÎNVA ARE – EVALUARE   

ÎN VIZIUNEA CURRICULUMULUI REVIZUIT DIN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 
 
PUBLIC INT  VIZAT  
- cadre didactice din înv mântul pre colar  
 
JUSTIFICARE 

Educa ia timpurie este o necesitate în contextul social actual, deoarece perioada cuprins  între na tere i 5/6 
ani este cea în care copiii au o dezvoltare rapid . Dac  procesul de dezvoltare este neglijat, compensarea acestor 
pierderi este dificil  i costisitoare. Investi ia în copii la vârste cât mai fragede conduce, pe termen lung, la 
dezvoltarea social  a acestora. Dac  la nivelul educa iei timpurii sunt depistate i remediate deficien ele de înv are 
i psiho-comportamentale ale copiilor, deci înainte de integrarea copilului în înv mântul primar – beneficiile 

recunoscute se refer  la: performan ele colare superioare, diminuarea ratei e ecului colar i a abandonului. 
Calitatea educa iei, a îngrijirii i protec iei copilului de la na tere pân  la 5/6 ani depinde de to i cei care 
interac ioneaz  cu copiii, zi de zi: p rin i, educatori, consilier colar, asistent medical – to i ac ionând coerent i 
având în aten ie permanent  copilul i particularit ile lui. 

În perioada 2017-2019 a fost propus spre dezbatere i pilotare o form  revizuit  a curriculumului pentru 
educa ie timpurie aprobat în anul 2008 în cadrul Proiectului de Reform  a Educa iei Timpurii. În întâlnirile 
metodice cu cadrele didactice au fost semnalate o serie de aspecte ce se cereau abordate cu mai mult  aten ie, ceea 
ce a condus la ideea de a desf ura un curs de formare pe aceast  tematic , de implementare a actualului curriculum 
revizuit, aprobat prin OMEN 4694/2019. 
 
DURAT  – 30 ore 
 
TIPUL DE PROGRAM – program de formare continu , la propunerea C.C.D. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI: 
 
COMPETEN E VIZATE 
     -Îmbun t irea competen elor de a respecta particularit ile de vârst  i individuale ale copiilor, de implicare  

într-un proces activ de înv are, conform nevoilor reale pe care le are. 
     -Dezvoltarea competen elor de comunicare cu familia în vederea cunoa terii mediului familial i a  influen elor 
educa ionale exercitate de p rin i, precum i sprijinirea acestora în cunoa terea specificului dezvolt rii, înv rii, 
s n t ii i îngrijirii copilului la vârsta mic . 
     -Dobândirea competen elor de organizare a mediului de înv are.  
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     -Valorificarea competen elor cu caracter proiectiv.  
     -Valorificarea competen elor de promovare a unei educa ii de tip incluziv. 
     -Îmbun t irea competen elor  de evaluare prin metode i tehnici diverse. 
      -Formarea  competen elor necesare preg tirii copiilor care se înscriu în clasa preg titoare, astfel încât ace tia s  
dobândeasc  cuno tin ele i competen ele de baz  necesare intr rii în sistemul colar. 
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1 - Specificul educa iei timpurii i rolul acesteia în dezvoltarea armonioas  a copilului  - 8 ore formare 
direct  

 Educa ia timpurie - no iuni teoretice 
 Dezvoltarea copilului mic 
 Gr dini a - un mediu incluziv 
 Rolul adultului în dezvoltarea integrat  a copilului 
 Evaluarea dezvolt rii pre colarului 

Modulul 2 - Educa ia timpurie în gr dini  - 15 ore formare direct  
 Curriculum pentru înv mânt pre colar - prezentare general  
 Organizarea mediului de înv are i rolul centrelor de activitate 
 Proiectarea activit ilor integrate în înva mântul pre colar 
 Planificarea activit ilor 
 Evaluarea, observarea i înregistrarea datelor 
 Rolul lucrului  în echip   în dezvoltarea armonioas  a copilului 
 Autoevaluarea i monitorizarea calit ii 

Modulul 3 - Gr dini  - familie, parteneriat durabil pentru formarea viitorului adult - 4 ore formare direct  
 i p rin ii au fost copii 
 Fiecare copil este unic 
 Dreptul la copil rie 
 Familia în sal  de clas  
 Familia, partener în activit ile extra colare 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
Anul colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE A CURSAN ILOR  
 Num r ore alocate - 3 ore 
 Forme de organizare -  

 Chestionar 
 Portofoliu - formabilul prezint  o pies  prezentate la capitolul ”aplica ii practice”  
 Blog - fiecare formabil trebuie s  posteze pe blogul proiectului materialele prezentate în portofoliu pentru a 

putea fi folosite ca exemple de bun  practic  i de c tre al i colegi; postarea se va realiza pe toat  durata 
cursului, dar numai dup  verificarea din punct de vedere tiin ific de c tre formator 

 
II. RESURSE UMANE 
FORMATORI:   
Prof. dr. Genoveva Aurelia Farca -pedagogie 
Prof. Mihaela Simion-ISJ- Înv.pre colar 
Prof. Mariana Panaite-pedagogie/înv.pre colar 
Prof. Narcisa Ailinc i-înv.pre colar 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Mariana Panaite – prof. metodist CCD, Iasi 
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III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 60 cursan i - 3 serii  
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
I. CRITERII CURRICULARE 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
 

2. VALORIFICAREA TEHNICILOR SI STRATEGIILOR DIGITALE ÎN PROCESUL DIDACTIC 
ONLINE 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea C.C.D.  
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Profesori din înv mântul preuniversitar. 
 
JUSTIFICARE 

Societatea cunoa terii în care tr im ast zi se bazeaz  pe schimbul nelimitat de informa ie i are drept caracteristic  
principal  inovarea continu . Dezvoltarea f r  precedent a tehnologiilor moderne permite individului accesul la 
informa ie, deci la cunoa tere, ajutându-l s  fac  fa  unei lumi în schimbare perpetu , s  se adapteze la noi condi ii 
de via  i de munc . În consecin , înv area pe tot parcursul vie ii devine o coordonat  sine qua non a fiec ruia 
dintre noi - elev, p rinte, profesor etc. Pe fondul contextual actual, sistemul educa ional este somat s  se transforme 
continuu, astfel încât s  asigure respectarea unui drept fundamental al fiin ei umane - dreptul la educa ie. 
            Acest curs de formare propune o abordare modern  a pred rii, înv rii i evalu rii prin utilizarea mijloacelor 
T.I.C. online în activitatea didactic . Conceperea de materiale didactice specifice mediilor virtuale de înv are 
(PowerPoint, Prezi, Google Docs, Google Slides,videoclipuri, Meet ,  Zoom,quiz-uri i jocuri online etc.), 
explorarea resurselor disponibile pe Internet (blog educa ional, website educa ional, wiki) i utilizarea lor în 
diverse etape ale inv rii online, sunt activit i  c a r e  v o r  c o n t r i b u i  l a  c o n s o l i d a r e a  d e m e r s u l u i  
d i d a c t i c  s i  l a  e f i c i e n t i z a r e a  p r o c e s u l u i  d e  f o r m a r e  a  e l e v i l o r . Un capitol special este destinat 
cre rii i utiliz rii la clas  a jocurilor online (Jeopardy, Quizlet), acestea fiind în m sur  s  creasc  interesul 
i gradul de implicare a elevilor în propria înv are. Îmbinând aspecte ludice cu mijloacele specifice 

T.I.C.(atât de utilizate de elevi!), jocurile didactice online pot asigura o înv are temeinic , f r  a crea impresia de 
anost, greoi, formal. Prin înarmarea profesorilor cu o veritabil  colec ie de bune practici în domeniul eLearning, 
cursul “ Valorificarea tehnicilor si strategiilor digitale în procesul didactic online” le ofer  acestora posibilitatea 
dezvolt rii personale i îi invit  i n  a c e s t  c o n t e x t  e p i d e m i o l o g i c , s  exploreze acest domeniu de top al 
colii europene actuale. Ca profesioni ti în educa ie avem datoria i obliga ia s  devenim leaderi ai schimb rii, 

construind o punte între tehnologie i înv are. F r  aceast  punte, misiunea noastr  de f uritori de oameni se poate 
încheia cu un e ec lamentabil. 

 
DURATA 
40 de ore 
 
COMPETEN E VIZATE 

 Utilizarea de catre profesorii cursan i in procesul didactic online, a serviciilor Gmail, Calendar, 
Classroom, Chat, Meet, Drive, Docs, Sheets, Forms, Site-uri Google, Zoom Meetings, Yahoomail, 
Adservio, Facebook, Microsoft Office. 

 C utare Google, Google Maps, Google Earth,Google+ i YouTube. 
 Realizarea de prezent ri folosind aplica iile PowerPoint, Prezi. 
 Utilizarea platformelor educationale online – eTwinning 
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CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat) 
Modulul 1 – Google Apps for Education – Prezentare i introducere în aplica ii – 4 h 
Modulul 2 – Utilizarea Gmail, Google Calendar,  Drive, Docs, Sheets, Classroom, Meet - 8 h 
Modulul 3 -  Utilizarea Google Forms i Google Sites  - 4 h 
Modulul 4 - Alte modalit i de utilizare a Google Apps în clas  i în coal  (Chrome Webstore, Google Plus, 
Search, Earth) – 6 h 
Modulul 5 – Utilizarea Microsoft Office, Zoom, Adservio – 6 ore 
Modulul 6  - Realizarea de prezent ri folosind aplica ia Prezi  si Power Point – 4 h 
Modulul 7 – Platforme educationale online – Etwinning – 4 ore 
Evaluare – 4 h 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
Anul colar 2022-2023 
 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Se vor evalua sarcinile  realizate de c tre cursan i, pe parcursul activit ilor practice online . 
Cursan ii vor r spunde la chestionare de evaluare final  a cursului. 
Portofoliul virtual al cursantului va fi alc tuit dintr-o activitate didactic  online. 
 
II. RESURSE UMANE  
Formatori: 

 Prof. Silviu Iordache – geografie, religie – director CCD  
 Prof. Constantin Hriscu– geografie  
 Prof. Ramona Petronela Bojoga – francez , spaniol  – inspector colar de limbi romanice 
 Prof. dr.  Brîndusa-Petronela Ionescu– franceza, istorie 
 Prof. Liliana Rujanu– discipline tehnice 
 
Asisten  tehnic :  

  Ing. Andrei  Radu Alexandru -  Informatician CCD  
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI:  Prof. Constantin Hriscu - prof. metodist CCD, Iasi 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 100 (5 grupe) 

 
 
  CRITERII CURRICULARE 
  DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

3. PLATFORME EDUCA IONALE I INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE PENTRU  
UTILIZAREA RESPONSABIL  A RESURSELOR EDUCA IONALE DIGITALE 

   
TIPUL DE PROGRAM 
    Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i, rezultat al particip rii profesorilor din cadrul Liceului 
Tehnologic ,,Dimitrie Leonida,, Ia i la activit ile de formare ,,Inclusive clasroom through ICT-Using ICT to 
facilitate inclusion and prevent cyber bullying,, Caldas de Rainha, Portugalia, furnizor Edu2grow în perioada 
04.04.2022-12.04 2022 finan at prin Programul ERASMUS+ PROIECT DE MOBILITATE ÎN DOMENIUL 
EDUCATIEI COLARE ERASMUS+ N.O.I – NOI OPORTUNIT I PRIN INCLUZIUNE 2021-1-RO01-
KA122- SCH - F8307FEC 
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PUBLIC - INT  VIZAT 
 Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 
JUSTIFICARE 
    Scopul programului de formare const  în dezvoltarea competen elor cadrelor didactice i didactice auxiliare din 
înv mântul preuniversitar referitoare la utilizarea platformelor educa ionale i a instrumentelor de evaluare online 
la clas  în vederea cre terii calit ii procesului de predare. Acest program de formare continu  la propunerea C.C.D. 
Ia i, este rezultatul particip rii profesorilor din cadrul Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Leonida,, Ia i la activit ile de 
formare ,,Inclusive clasroom through ICT-Using ICT to facilitate inclusion and prevent cyber bullying,, 
Caldas de Rainha, Portugalia, furnizor Edu2grow în perioada 04.04.2022-12.04 2022 finan at prin Programul 
ERASMUS+ PROIECT DE MOBILITATE ÎN DOMENIUL EDUCATIEI COLARE ERASMUS+ N.O.I – 
NOI OPORTUNIT I PRIN INCLUZIUNE 2021-1-RO01-KA122- SCH - F8307FEC.Cursul r spunde nevoii 
de a asigura condi ii optime de desf urare a activit ilor online i de a oferi competen e digitale cadrelor didactice 
cu un bagaj consistent de instrumente digitale astfel încât s  ofere elevilor contexte cât mai variate de înv are. 
Dezvoltarea cuno tin elor i a abilit ilor cadrelor didactice pentru organizarea i desf urarea activit ii online. De 
asemenea cursul vine în promovarea educa iei incluzive înseamn , în mod practic g sirea celor mai eficiente metode 
de predare-înv are la clas  în func ie de nevoile elevilor care s  contribuie în mod semnificativ la formarea de 
comportamente adaptative.Preg tirea cadrelor didactice din înv mântul primar i gimnazial pentru proiectarea, 
desf urarea i evaluarea situa iilor educative care integreaz  aplica ii i resurse educa ionale în format digital.  
DURATA 
20 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETEN E VIZATE 

 Dezvoltarea competen elor digitale dedicate elabor rii de resurse educa ionale deschise în vederea includerii 
elevilor cu cerin e educa ionale speciale în mediul colar 

 Dezvoltarea competen elor de proiectare pedagogic  a resurselor educa ionale digitale în scopul realiz rii i 
desf ur rii de activit i didactice variate, semnificative i eficiente, adecvate domeniului disciplinei, 
grupului-clas  i condi iilor externe ale înv rii 

 Formarea unei atitudini privind utilizarea responsabil  i sigur  a mediului digital pentru activit i 
educa ionale 

 Utilizarea eficient  a unei platforme educa ionale 
 Configurarea activit ii de predare – înv are – evaluare în format sincron prin utilizarea instrumentelor 

digitale 
 Organizarea resurselor educa ionale i a produselor curriculare în format digital pentru procesul de predare 

– înv are – evaluare  
 Planificarea i realizarea sesiunilor online de predare–înv are – evaluare  

Modulul I - Platforme pentru realizarea resurselor educa ionale deschise  3 ore 
Utilizarea eficient  a unei platforme educa ionale  
Configurarea activit ii de predare – înv are – evaluare în format sincron prin utilizarea instrumentelor digitale 
Aplica ii practice -1 or  
Modulul II- Tipuri de platforme educationale online, autonomie i motiva ie în înv area asistat  de tehnologie – 3 
ore 
Utilizarea aplica iilor de tip educa ional la clas  (Wondershare Filmora, AR Real Animals,  PlantNet, LeafSnap 
Plant Identification, Smart Measure) 
Aplica ii practice -1 or  
Modulul III- Instrumente online în elaborarea itemilor de evaluare - Strategii i instrumente digitale  – 4 ore 
Organizarea resurselor educa ionale i a produselor curriculare în format digital pentru procesul de predare – 
înv are – evaluare  
Utilizarea eficient  a instrumentelor de evaluare online 
Utilizarea aplica iilor de tip  Learning apps, Crosswordlabs, Genially, Kinemaster  
 
Aplica ii practice – 1 or  
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Modulul IV - Planificarea unei sesiuni de predare online i cunoa terea legisla iei referitoare la resusele 
educa ionale digitale - 4 ore 
Planificarea i realizarea sesiunilor online de predare–înv are - evaluare  
Crearea de abilitati de lucru in echipa i gestionarea resurselor  
Crearea de Resurse Educa ionale Deschise atractive 
 
Aplica ii practice – 1 or  
Evaluare – 2 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022– 2023 
 
MODALITATI DE EVALUARE  
 Evaluare de parcurs la finalul fiec rui modul (test gril , întreb ri cu r spunsuri deschise), test grila final curs, 
portofoliu înc rcat în platforma cursului 
Evaluare de parcurs, evaluare final  – portofoliu 
Se vor evalua sarcinile realizate de c tre cursan i, pe parcursul activit ilor practice online . Cursan ii vor r spunde 
la chestionare de evaluare final  a cursului. Portofoliul virtual al cursantului va fi alc tuit dintr-o activitate didactic  
online. 
 
RESURSE UMANE 
FORMATORI IMPLICA I 
Prof. Liliana Rujanu  
Prof. Dr Ing. Carmen Cezarina Burliba a 
Prof. Ing. Pintilie Cosmin Georgian 
Prof. Ing. C t lin Costa  
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI  - Liliana Rujanu - Prof. Metodist CCD Ia i 
 
CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimate al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 
I. CRITERII CURRICULARE  
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
4. MANAGEMENTUL STRATEGIILOR DE PREDARE – ÎNVA ARE – EVALUARE   

ÎN VIZIUNEA CURRICULUMULUI REVIZUIT DIN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 
 
PUBLIC INT  VIZAT  
- cadre didactice din înv mântul pre colar  
 
JUSTIFICARE 

Educa ia timpurie este o necesitate în contextul social actual, deoarece perioada cuprins  între na tere i 5/6 
ani este cea în care copiii au o dezvoltare rapid . Dac  procesul de dezvoltare este neglijat, compensarea acestor 
pierderi este dificil  i costisitoare. Investi ia în copii la vârste cât mai fragede conduce, pe termen lung, la 
dezvoltarea social  a acestora. Dac  la nivelul educa iei timpurii sunt depistate i remediate deficien ele de înv are 
i psiho-comportamentale ale copiilor, deci înainte de integrarea copilului în înv mântul primar – beneficiile 

recunoscute se refer  la: performan ele colare superioare, diminuarea ratei e ecului colar i a abandonului. 
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Calitatea educa iei, a îngrijirii i protec iei copilului de la na tere pân  la 5/6 ani depinde de to i cei care 
interac ioneaz  cu copiii, zi de zi: p rin i, educatori, consilier colar, asistent medical – to i ac ionând coerent i 
având în aten ie permanent  copilul i particularit ile lui. 

În perioada 2017-2019 a fost propus spre dezbatere i pilotare o form  revizuit  a curriculumului pentru 
educa ie timpurie aprobat în anul 2008 în cadrul Proiectului de Reform  a Educa iei Timpurii. În întâlnirile 
metodice cu cadrele didactice au fost semnalate o serie de aspecte ce se cereau abordate cu mai mult  aten ie, ceea 
ce a condus la ideea de a desf ura un curs de formare pe aceast  tematic , de implementare a actualului curriculum 
revizuit, aprobat prin OMEN 4694/2019. 
 
DURAT  – 30 ore 
 
TIPUL DE PROGRAM – program de formare continu , la propunerea C.C.D. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI: 
 
COMPETEN E VIZATE 
Îmbun t irea competen elor de a respecta particularit ile de vârst  i individuale ale copiilor, de implicare  într-un 

proces activ de înv are, conform nevoilor reale pe care le are. 
- Dezvoltarea competen elor de comunicare cu familia în vederea cunoa terii mediului familial i a influen elor 

educa ionale exercitate de p rin i, precum i sprijinirea acestora în cunoa terea specificului dezvolt rii, înv rii, 
s n t ii i îngrijirii copilului la vârsta mic . 

Dobândirea competen elor de organizare a mediului de înv are.  
Valorificarea competen elor cu caracter proiectiv.  
- Valorificarea competen elor de promovare a unei educa ii de tip incluziv. 
- Îmbun t irea competen elor  de evaluare prin metode i tehnici diverse. 
- Formarea  competen elor necesare preg tirii copiilor care se înscriu în clasa preg titoare, astfel încât ace tia s  

dobândeasc  cuno tin ele i competen ele de baz  necesare intr rii în sistemul colar. 
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1 - Specificul educa iei timpurii i rolul acesteia în dezvoltarea armonioas  a copilului  - 8 ore formare 
direct  

 Educa ia timpurie - no iuni teoretice 
 Dezvoltarea copilului mic 
 Gr dini a - un mediu incluziv 
 Rolul adultului în dezvoltarea integrat  a copilului 
 Evaluarea dezvolt rii pre colarului 

Modulul 2 - Educa ia timpurie în gr dini  - 15 ore formare direct  
 Curriculum pentru înv mânt pre colar - prezentare general  
 Organizarea mediului de înv are i rolul centrelor de activitate 
 Proiectarea activit ilor integrate în înva mântul pre colar 
 Planificarea activit ilor 
 Evaluarea, observarea i înregistrarea datelor 
 Rolul lucrului  în echip   în dezvoltarea armonioas  a copilului 
 Autoevaluarea i monitorizarea calit ii 

Modulul 3 - Gr dini  - familie, parteneriat durabil pentru formarea viitorului adult - 4 ore formare direct  
 i p rin ii au fost copii 
 Fiecare copil este unic 
 Dreptul la copil rie 
 Familia în sal  de clas  
 Familia, partener în activit ile extra colare 
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CALENDARUL PROGRAMULUI 
Anul colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE A CURSAN ILOR  
 Num r ore alocate - 3 ore 
 Forme de organizare -  

 Chestionar 
 Portofoliu - formabilul prezint  o pies  prezentate la capitolul ”aplica ii practice”  
 Blog - fiecare formabil trebuie s  posteze pe blogul proiectului materialele prezentate în portofoliu pentru a 

putea fi folosite ca exemple de bun  practic  i de c tre al i colegi; postarea se va realiza pe toat  durata 
cursului, dar numai dup  verificarea din punct de vedere tiin ific de c tre formatorII. RESURSE UMANE 

 
 
FORMATORI IMPLICA I:   
Prof. dr. Genoveva Aurelia Farca  - pedagogie  
Prof. Mihaela Simion – înv âmânt pre colar - inspector colar pentru educa ie timpurie 
Prof. Mariana Panaite - înv âmânt pre colar 
Prof. Ailinc i Narcisa - înv âmânt pre colar 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Mariana Panaite – prof. metodist CCD Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 60 cursan i - 3 serii  
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 

 
 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

5. DEZVOLTAREA COMPETEN ELOR LA DISCIPLINA ISTORIE DIN PERSPECTIVA 
PROIECT RII I A EVALU RII 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Profesori de istorie din înv mântul preuniversitar ie ean 

 
JUSTIFICARE 

Privit din punct de vedere procesual, înv mântul reprezint  o alternan  continu  de activit i de 
predare i înv are, dar afirmarea paradigmei curriculare extinde sfera de cuprindere a procesului de înv mânt i 
asupra evalu rii. Astfel, modelul didacticii contemporane, didactica postmodern , concepe procesul de 
înv mânt ca activitate în care predarea-înv area-evaluarea se g sesc într-o rela ie strâns , de interdependen . 
Din aceast  perspectiv , procesul de înv mânt înregistreaz  ast zi schimb ri majore, exprimate în deplasarea 
accentului de pe predare, pe înv are, în paralel cu reconsiderarea importan ei i locului acordat evalu rii. 
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DURATA 
30 ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 
�                       Utilizarea cuno tin elor specifice didacticii pentru a rela iona competen ele cu con inuturile cuprinse 
în programele colare; 
�                     Cunoa terea particularit ilor fiec rui tip de proiectare didactic  (planificare anul /semestrial /pe unit i de 
înv are/proiecte didactice); 
�                       Realizarea unei proiect ri corecte, creative, în concordan  cu exigen ele didactice specifice disciplinei i 
etapei; 
�                     Adaptarea  proiectului  didactic  la  particularit ile  de  vârst   i  în elegere  ale  elevilor,  la  
con inuturile abordate; 
�                     Configurarea unui profil profesional articulat pe cercet rile actuale în domeniul didactic; 
�                     Elaborarea i utilizarea de strategii didactice, de resurse metodologice i materiale didactice; 
�                     Alegerea strategiilor didactice care s  favorizeze gândirea critic  i s  încurajeze înv area  prin colaborare, 
în mod con tient, a elevilor; 
�                     Cunoa terea normelor docimologice actuale menite s  eficientizeze activit ile de evaluare; 
�                     Raportarea metodelor i instrumentelor de evaluare utilizate la competen ele specifice înscrise în curriculum 
pentru Istorie; 
�                     Valorificarea optim  a rezultatelor evalu rii în configurarea demersului didactic. 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1 : Proiectarea activit ii didactice i dezvoltarea competen elor: competen ele i locul proiect rii didactice 
în procesul de înv mânt, nivele ale proiect rii didactice i documente de proiectare 
Modulul 2: Activit i de înv are centrate pe elev 
Modulul 3: Evaluarea colar  centrat  pe competen e: evaluarea, prezentare general ; tipuri de evaluare, 
evaluarea competen elor, metode i tehnici; autoevaluarea i metacogni ia 
Evaluare pe parcurs: 2 ore 
Evaluare final : 3ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Observa ia sistematic  (nivelul de participare/implicare a fiec rui cursant, caracteristicile comunic rii/nivelul de 
opera ionalizare a conceptelor, nivelul de aplicare a cuno tin elor teoretice în activit ile practice); 
Portofoliul personal; 
Prezentarea unei piese din portofoliul preg tit în vederea evalu rii. 

 
II. RESURSE UMANE FORMATORI IMPLICA I:  
 Prof. dr. Mihaela Hendre  –Istorie 
 Prof. dr. Elvira Rotundu –Istorie 
 Prof. Maria Rados –Istorie 
 
 COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. dr. Brîndu a-Petronela Ionescu – profesor metodist CCD 
 

III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursan i planifica i: 1 grup  – 25 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
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Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
6. EDUCA IE TEHNOLOGIC  I ABILIT I PRACTICE: STRATEGII MODERNE DE 

PREDARE-ÎNV ARE-EVALUARE 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Profesori  de  educa ie  tehnologic ,  profesori  pentru  înv mântul  primar,  înv tori,  institutori,  educatori  
care predau Educa ia tehnologic  i Abilit i practice în înv mântul preuniversitar. 

 
JUSTIFICARE 

Cadrelor didactice care predau Educa ia tehnologic  i Abilit i practice le sunt necesare 
informa iile privind documentele colare, structura programelor colare în vigoare, strategiile de predare-înv are 
i evaluarea în cadrul acestor discipline. Prin temele propuse se eviden iaz  caracterul teoretic, practic i 

interdisciplinar al Educa iei tehnologice i Abilit ilor practice. 
 

DURATA 
30 ore 

 
 
 
 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 

COMPETEN E VIZATE 
1. Adoptarea strategiilor de predare-înv are în func ie de specificul Educa iei tehnologice i Abilit ilor practice; 
2. Aplicarea tipurilor i instrumentelor de evaluare corespunz toare Educa iei tehnologice i Abilit ilor practice; 
3. Abordarea sistematic  a cuno tin elor, respectând caracterul teoretic, practic i interdisciplinar al  
Educa iei tehnologice i Abilit ilor practice; 
4. Dezvoltarea deprinderilor de lucru în echip . 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
I. 1. Strategii de predare-înv are 
1.1. Rela ii dintre predare i înv are 
1.2. Modele ale pred rii 
1.3. Metode i procedee de predare-înv are (Defini ii; Clasificarea metodelor de predare-înv are; 
Prezentarea principalelor metode de predare-înv are specifice Educa iei tehnologice i Abilit ilor practice).  
Tema 1, raportare 7 ore 
II.  1.4.  Mijloace de înv mânt  (Defini ie; Func iile mijloacelor de înv mânt; Clasificarea mijloacelor de 
înv mânt; Integrarea mijloacelor de înv mânt în predarea Educa iei tehnologice) 
1.5. Direc ii de modernizare a strategiilor de predare-înv are (Reevaluarea metodelor „tradi ionale”; Folosirea 
strategiilor de tip activ-participativ; Accentuarea f r  precedent a caracterului euristic al strategiilor didactice; 
Diversificarea metodologiei didactice; Folosirea cu prec dere a unor metode de tip ac ional, cu caracter 
aplicativ; 
Însu irea unor metode  i  tehnici de  munc   intelectual ; Înv area asistat  de calculator (Î.A.C.);  Îmbinarea 
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activit ii frontale cu cea pe grupe i individuale; Realizarea diferen ierii i personaliz rii activit ii de 
instruire). 
Tema 2, raportare 7 ore 
III. Evaluarea în procesul de înv mânt 
2.1. Defini ie 
2.2. Func iile evalu rii 
2.3. Tipuri de evalu ri. Tema 3, raportare 7 ore 
IV. 2.4. Metode i instrumente de evaluare (Metode tradi ionale de evaluare- metode de evaluare oral , metode 
de evaluare prin probe scrise, metode de evaluare prin probe practice; Metode complementare de evaluare) 
2.5. Diminuarea subiectivit ii în evaluare. Tema 4, raportare 7 ore 
Evaluare final   2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
1. Se va ine seama de implicarea fiec rui cadru didactic la realizarea temelor propuse, colaborarea în 
cadrul grupurilor de lucru, aprecierea exprimat  de c tre ceilal i participan i. 
2. Portofoliul cadrului didactic va con ine: proiecte didactice, probe de evaluare tradi ionale i alternative, fi e 
de evaluare etc. 

 
II. RESURSE UMANE 
Formator: 
Prof. dr. Lenu a Nedelcu - educa ie tehnologic  
Prof. Liliana Rujanu – discipline tehnice 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Rujanu Liliana – profesor metodist CCD 
 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 50 (2 grupe) Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

7. ABORDAREA INTERDISCIPLINAR  A CON INUTURILOR ÎNV RII 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul primar i gimnazial 

 
JUSTIFICARE 

OMEN 3371/ 12 martie 2013 prevede predarea-înv area integrat , la fel ca i con inuturile programelor 
colare pentru clasa I i clasa a II-a. Este deosebit de important ca elevii acestor clase s  înceap  sau s  continue 

cu abordarea integrat  a înv rii pentru c  , în acest fel, înv area devine un act firesc i motivant i totodat  este 
important ca  dasc lii care predau la aceste clase s  cunoasc   specificul acestei abord ri i s  proiecteze/deruleze 
activit ile didactice inând cont de acest specific. Pentru continuarea acestui tip de abordare a înv rii i la ciclul 
gimnazial, este necesar  formarea profesorilor astfel încât elevii s - i însu easc  no iuni complexe i s  le 
dezvolt m competen ele de transfer necesare pe tot parcursul vie ii. 

 
DURATA 
24 ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

�           Familiarizarea  cu cele mai importante probleme psihopedagogice legate de dezvoltarea elevului de vârst  
colar  mic ; 

�         Dobândirea de cuno tin e referitoare la proiectarea/derularea de  activit i didactice integrate; 
�         Adaptarea competen elor formativ - evaluative ale cadrelor didactice care lucreaz  cu elevii din ciclul 
primar i gimnazial. 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul 1 Inova ie în educa ie i în înv mânt – 4h 
Modulul 2 Curriculum na ional i abordarea interdisciplinar  a con inuturilor  – 6 h 
Modulul 3 Disciplina op ional  – solu ie optim  pentru abordarea interdisciplinar  a con inuturilor înv rii în 
clasele primare i gimnaziale – 6 h 
Modulul 4 Monografia comunei – proiect de cercetare colar  – solu ie optim  pentru abordarea interdisciplinar  
a con inuturilor în clasele V-VIII – 6 h 
Evaluare – 2 h 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022– 2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluare continu : Formatorii vor avea în vedere ob inerea feedback-ului pe tot parcursul desf ur rii cursului; 
Evaluarea sumativ :  La finalul fiec rui modul, vor exista exerci ii i teme de dezbatere; 
Formatorii vor aplica un chestionar pentru ob inerea feed-back-ului în vederea îmbun t irii i adapt rii cursului la 
nevoile formabililor; 
Elaborarea, în echipe de lucru, a programei unei discipline op ionale interdisciplinare / proiect de cercetare 
colar  
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II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Mariana Pintilie - înv mânt primar 
Prof. Simona Chihaia Stanciu - înv mânt primar 
Prof. Mariana Panaite- înv mânt prescolar 
Prof. Claudia Bîrg oanu -înv mânt primar 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof.Panaite Mariana – profesor metodist CCD 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

8. DEZVOLTAREA COMPETEN ELOR DIDACTICE DE EVALUARE A ÎNV RII PRIN 
EXAMENELE NA IONALE ALE ELEVILOR 

 
TIPUL DE PROGRAM 

Program de formare la propunerea CCD 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din invatamantul preuniversitar care predau disciplinele pentru care se sus in probe scrise la 
examenele na ionale ale elevilor 

 
JUSTIFICARE 
Evolu iile i dezvolt rile actuale din cercetare, teoria i practicile eficiente ale evalu rii impun reconsiderarea 
tipurilor i con inuturilor intrinseci ale competen elor de evaluare ale educatorilor. Criteriile de definire pot fi 
variate: strategiile sau tipurile de evaluare, metodele sau tipurile de itemi, „fizionomia” testelor educa ionale. 
Un num r de indicatori calitativi pot aduce servicii în sensul men inerii i cre terii calit ii evalu rii i pot inspira 
cu succes concep ia i practicile evaluative ale cadrelor didactice: 
- evaluarea este conceput  i se aplic  diferen iat potrivit func iilor pe care i le asum , diagnostic , prognostic , 
de informare, de selec ie, de certificare, de orientare-consiliere etc 
- evaluarea este utilizat  ca factor reglator al interac iunii predare-înv are, i nu doar ca o component  final  a 
procesului de formare 
- exist  o coresponden  clar  între obiectivele înv rii, ceea ce se pred  i se înva  i cuno tin ele, capacit ile 
i atitudinile evaluate (coeren a curriculum-evaluare) 

- sarcinile de evaluare vizeaz  competen e profesionale specifice, dar i competen e generice transversale 
- transparen a criteriilor i procedurilor de evaluare; accesarea lor f r  dificult i 
- crearea unui climat cu impact emo ional pozitiv, motivant i securizat; reducerea st rilor de stres i anxietate 
prin ambian  i comportamentul cadrului didactic ce trebuie s  fie deschis, cooperant, prietenos. 
Caracteristica esen ial  a activit ii de evaluare o reprezint , ast zi, abordarea acesteia atât în termeni de proces, 
cât i de proceduri privind m surarea rezultatelor înv rii. Aceast  activitate presupune c utarea echilibrului între 
înv area ca proces i înv area ca produs; între aspectele sumative, clasificatoare, certificatoare i cele care 
permit identificarea cauzelor/dificult ilor întâmpinate de elevi în înv are, precum i între mecanismele reglatorii 
i cele autoreglatorii. Evaluarea formativ , concept operant în teoria i practica evalu rii reprezint  nucleul 
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priorit ilor în deciziile privind combinatorica între procesele de înv are i competen ele v zute ca rezultat al 
înv rii. 
Reglement rile actuale privind profesia didactic  solicit  ca personalul didactic s  aib  o foarte bun  preg tire 
tiin ific  în domeniul disciplinei predate, a didacticii i metodicii i evalu rii   în conformitate cu programele 
colare în vigoare. Planificarea, proiectarea i activitatea la clas /grup  sunt componente ale actului didactic  care 

implic  aplicarea cuno tin elor riguroase de pedagogie i psihologie colar .. Preg tirea riguroas  a personalului 
didactic  de  predare  înseamn   armonizarea  co inuturilor  înv rii  i  a  metodelor  aplicate  printr-o  proiectare 
didactic  flexibil , realist , care s  cuprind  un demers logic prin eviden ierea etapelor lec iei, a obiectivelor 
opera ionale urm rite în transmitera cuno tin elor, evaluarea elevilor i încadrarea în timpul didactic alocat. 
Metodologiile specifice examenelor na ionale ale elevilor impun  profesionalizarea evaluatorilor astfel încât s  se 
aprecieze obiectiv calitatea actului înv rii. 

 
DURATA 
16 ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

•    Opera ionalizarea teoriilor moderne i a conceptelor privind evaluarea didactic . 
•     Înterpretarea rezultatelor evalu rii ob inute prin instrumentele specifice evalu rii externe. 
•     Aprecierea obiectiv  a lucr rilor scrise ale elevilor prin con tientizarea factorilor perturbatori specifici 
evalu rii didactice 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT  
Modulul 1 Rolul i importan a evalu rii în practica educativ  –  2 h Modulul 2 Specificul evalu rii în contextul 
examenlor na ionale – 4 h 
Modulul 3 Factori perturbatori în aprecierea i notarea lucr rilor scrise – 8 h 
Evaluare finala – 2 h 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Pentru întregul program, portofoliul personal al cursantului va cuprinde: 
-        un eseu reflexiv privind subiectivitatea vs obiectivitate în evaluarea didactic ; 
 borderouri de evaluare 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Cezar Mihai Zaharia – limba i literatura român  
Prof. Irina C praru - matematic  
Prof. Bogdan Gabriel Bârzoi - matematic  
Prof. Maria Rados - istorie 
Prof. Aura ab r  - consiliere colar  - inspector colar  
Prof. Gabriela Raus  - înv mânt special - inspector colar 
Prof. Constantin Hriscu – geografie  
Prof. Romanescu Mihaela Adina – socio-umane - profesor 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Constantin Hriscu – profesor metodist CCD Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 4 grupe – 100 cursan i 
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Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
 
 
 
 
CRITERII CURRICULARE 
DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

9. DEZVOLTAREA COMPETEN ELOR DE EVALUARE DIN CADRUL EXAMENULUI 
NA IONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR I A 

CONCURSULUI NA IONAL DE OCUPARE A  
POSTURILOR VACANTE 

 
 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de perfec ionare la propunerea C.C.D. 
 
PUBLIC -  TINTA VIZAT 

Cadre didactice din înv mântul preuniversitar propuse ca profesori evaluatori în cadrul 
examenului na ional de definitivare în înv mânt i/sau al concursului na ional de ocupare a posturilor 
didactice. 
 
JUSTIFICARE 
 

În cadrul sistemului educa ional, evaluarea pedagogic  reprezint  una dintre componentele 
esen iale. Calitatea procesului de evaluare administrat în contextul evalu rilor, examenelor i 
concursurilor na ionale este un deziderat care poate fi atins, pe de o parte, prin monitorizarea sistematic  a 
respect rii normelor, principiilor, valorilor asumate i, pe de alt  parte, prin dezvoltarea de practici 
evaluative optimizate pentru fiecare dintre componentele procesului. Astfel, în acest context specific, 
principalele componente vizate în monitorizarea asigur rii calit ii sunt: proiectarea instrumentelor de 
evaluare (probe de examen); administrarea instrumentelor de evaluare la nivel de sistem; coordonarea, la 
nivel sistemic, a evalu rii i a not rii probelor de examen administrate; raportarea rezultatelor evalu rii; 
feedback-ul i asumarea „lec iilor înv ate” pentru proiectarea urm torului ciclu de evaluare.  

Func ionarea optim  a tuturor componentelor documenteaz  i faptul c  procesul de evaluare 
demonstreaz  patru caracteristici majore: obiectivitate, echivalen , echitate, transparen a. Obiectivitatea 
este urm rit  prin parametri precum: calit ile instrumentului de evaluare; concordan a dintre deciziile 
evaluative a doi sau mai mul i evaluatori privind rezultatele aceluia i candidat; diminuarea sau controlul 
subiectivit ii evaluatorului în raport cu decizia evaluativ . Echivalen a vizeaz  concordan a dintre 
diferitele forme ale instrumentelor de evaluare administrate în diferite sesiuni/ani în cazul aceleia i 
discipline. Echitatea este legat  de caracterul nep rtinitor al sarcinilor de evaluare / itemi / probe; de 
impar ialitatea fa  de to i candida ii. Transparen a presupune respectarea termenelor stabilite pentru 
comunicarea public  a rezultatelor la nivel de sistem; protejarea dreptului la intimitate i date personale; 
respectarea normelor privind accesul la date i comunicarea public ; documentarea fiec rei etape a 
procesului de evaluare; argumentarea deciziei evaluative. Sus inerea acestor caracteristici ale procesului de 
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evaluare contribuie la consolidarea încrederii diferitelor categorii de beneficiari în calitatea deciziilor 
evaluative vizând rezultatele candida ilor la evalu rile/examenele/concursurile na ionale. 

Prin propunerea acestui curs ne dorim s  dezvolt m/ s  îmbun t im la profesorii evaluatori 
cunoa terea i dezvoltarea competen elor de evaluare, luând în considerare criteriile unei evalu ri 
corecte care se bazeaz  pe: 

- selectarea cantitativ  i calitativ  a cuno tin elor din bibliografia recomandat ; 
- antrenarea unor calit i i performan e intelectuale i profesionale – precum memoria, gândirea, 

imagina ia, spiritul de observa ie, spiritului critic; 
- asumarea gre elilor, cu responsabilitate; 
- obiectivitatea. 

Este adev rat c  evaluarea con inuturilor la disciplinele umaniste poate avea un caracter subiectiv, 
prin urmare, ne propunem s  abord m eventualele erori în evaluare determinate de diver i factori 
perturbatori. Reglement rile actuale privind profesia didactic  solicit  ca personalul didactic s  de in  
solide competen e în domeniul disciplinei predate, metodicii i evalu rii în conformitate cu programele 
colare în vigoare.   

Metodologiile specifice examenelor i concursurilor na ionale impun profesionalizarea 
evaluatorilor astfel încât s  aprecieze obiectiv calitatea presta iei candida ilor în cadrul acestora. 
 
 
DURATA 
20 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 
Scop: perfec ionarea evaluatorilor în vederea aprecierii obiective a probelor scrise ale candida ilor 
participan i la concursuri i examene na ionale. 
 
Competen e vizate : 

1. Însu irea no iunilor de baz  privind conceptele, principiile i practicile evaluative. 
2. Construirea corect  a itemilor obiectivi/ semi-obiectivi/ subiectivi. 
3. Cre terea obiectivit ii în evaluare prin analiza specificului disciplinelor i a programelor/ itemilor 

/ baremelor concursurilor i examenelor na ionale. 
4. Interpretarea rezultatelor evalu rii ob inute prin instrumentele de evaluare specifice. 
5. Aprecierea obiectiv  a lucr rilor scrise ale candida ilor participan i la concursuri i examene 

na ionale. 
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
 
Modulul 1 – Repere normative i legislative pentru evaluarea probelor de definitivat i titularizare. 
Elemente de deontologie a evalu rii. Principii i practici evaluative. – 4 ore 
Modulul 2 – Evaluarea în cadrul examenelor i concursurilor na ionale. Tipologia itemilor i scheme de 
notare corespunz toare acestora. Posibile erori.  – 5 ore 
Modulul 3 – Obiectivitatea în evaluare. Modalit i de realizare a unei evalu ri unitare. Colectarea datelor, 
analizarea i interpretarea rezultatelor.  – 5 ore 
Modulul 4 – Activit i practic-aplicative de evaluare a lucr rilor scrise în cadrul concursurilor i 
examenelor na ionale – 4 h 
 



21 

 

Evaluare final  – 2 h 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
Anul colar: 2022-2023 
 
METODELE DE EVALUARE FINAL  
Portofoliul personal al cursantului care va con ine:  

- Fi ele de evaluare individuale ale Modulelor 1, 2 i 3 
- Elaborarea unui item de tip semiobiectiv/ subiectiv cu schema de notare corespunz toare 
- Realizarea unui barem de evaluare pentru un test, la alegere (definitivat, titularizare) 
- Realizarea unui borderou corespunz tor unui test evaluat, la alegere (definitivat, titularizare). 

 
 
RESURSE UMANE 
 
Formatori: 
Prof. Silviu Iordache – geografie, religie – director CCD Ia i 
Prof. Constantin Hriscu – geografie  
Prof. dr. Brîndu a-Petronela Ionescu – francez , istorie 
Prof. Ramona-Petronela Bojoga – francez , spaniol  – inspector colar limbi romanice 
Prof. Liliana Rujanu – discipline tehnice 
Prof. Lidia Andronache – consiliere colar  
Prof. Mariana Panaite – înv mânt pre colar 
Prof. Irina Prodan – englez  - inspector colar limba englez  
Prof. Vasile alaru - fizic  
 
Coordonatorul programului: prof. dr. Brîndu a-Petronela Ionescu – profesor metodist CCD 
 
 
CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 100  ( 4 grupe) 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

10. DEMOCRA IE PARTICIPATIV  
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea CCD 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar care predau cultura civic  

 
JUSTIFICARE 
Democra ie participativ  - Proiectul Cet eanul este o metodologie inovativ  de predare a educa iei civice, ce 
este recomandat  profesorilor care predau cultur  civic  la clasa a VII-a, în baza protocolului de colaborare între 
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MECTS i Institutul Intercultural Timi oara. Programul este conceput în concordan  cu politicile i strategiile 
na ionale de dezvoltare a înv mântului, vizând formarea, la nivel na ional, a unei noi viziuni privind asumarea 
cet eniei democratice, prin implicare activ  în comunitate. 
În acord cu principiile metodologice promovate, cursul este orientat preponderent spre aspecte practice i 
presupune experimentarea diferitelor teme în etape, mai întâi, în cadrul unor sesiuni de formare, i, ulterior, la 
clas . 
 
DURATA 
30 de ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

�        Identificarea problemelor comunit ii locale, ce presupun politici publice i prezint  interes pentru elevi; 
�        Selectarea, prin vot, a unei probleme care s  fie studiat  la clas ; 
�        Culegerea de informa ii privind problema aleas , din diverse surse: autorit i locale, speciali ti, pres , 
internet, biblioteci, ONG-uri etc. ; 
�        Organizarea informa iilor culese, alegerea unei politici publice propus  de clas , ca solu ie a problemei, i 
elaborarea portofoliului; 
�        Prezentarea portofoliului, mai întâi în cadrul unui eveniment organizat la nivelul colii, cu invitarea 
reprezentan ilor autorit ilor locale i a unor membri ai comunit ii, apoi în cadrul unor evenimente publice la 
nivel local i regional. 
�        Reflectarea asupra experien ei de înv are. 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1 - Metodologia Proiectul Cet eanul  la nivel interna ional i în România – 10 ore 
Modulul 2 - Politici publice i participare civic  într-o societate democratic  – 8 ore  
Modulul 3 - Strategii didactice active pentru predarea educa iei civice – 10 ore 
Evaluarea final  – 2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluarea curent  a participan ilor se va realiza prin observarea în timpul rezolv rii sarcinilor de lucru pentru 
analiza produselor activit ilor i prin autoevaluare Evaluarea final  se va realiza prin portofoliu. 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Antoci Luciana – limba român /englez  – inspector colar general 
Prof. Silviu Iordache-geografie, religie – director CCD Ia i 
Prof. dr. Florentin Traian Ciobotaru – Istorie – inspector colar general adjunct 
Prof. Costica Cristinel Iordachioaia - economie 
Prof. Constantin Hriscu –geografie  
Prof. Lidia Andronache - consiliere colar  
Prof. Romanescu Mihaela Adina – socio-umane - profesor 
 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Silviu Iordache - director CCD 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
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Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
 
 
 

I.CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

11. COALA DEMOCRATIC  - COALA VIITORULUI 
 
  TIPUL DE PROGRAM 
    Program de formare continu  la propunerea C.C.D.,, Spiru Haret,, Ia i, ca rezultat al particip rii profesorilor 
metodisti i formatori exper i ai C.C.D.,, Spiru Haret,, Iasi la activit ile de formare „BUILDING DEMOCRATIC 
SCHOOL CULTURES” Oslo, 5-11 OCTOMBRIE 2021 European Wergeland Centre (EWC), i la cursul de 
formare ,, „INCLUSION AND DIVERSITY - OPPORTUNITY FOR A INCLUSIVE SOCIETY,,- Islanda – 
JAFNRETTISHUS EQUALITY CENTER  - REYKJAVIK 15-19 noiembrie 2021  la activitatea de formare ,,din 
cadrul proiectului „Democracy starts with you!”- ,,DEM IS YOU,,  2019-EY-PMIP-0004  finan at prin 
Programul Granturi SEE. 
PUBLIC - INT  VIZAT 
 Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 
JUSTIFICARE  
 Idealul colii pentru to i este coala care nu exclude (prin selec ie i marginalizare în forme variate, directe sau 
indirecte), ci include, accept  si valorizeaz  copiii, chiar foarte diferi i, anterior exclu i. “Fiecare persoan  are 
dreptul la educa ie, instruire i înv are de calitate i de înv are pe tot parcursul vie ii, pentru a men ine i dobândi 
abilit i care s  le permit s  participe pe deplin în societate i s  gestioneze cu succes tranzi iile pe pia a muncii”- 
este un principiu European, care sus ine Drepturile Sociale, stabilite de Parlamentul i Consiliul European în 
decembrie 2017. Programul este dezvoltat ca urmare a particip rii unor profesori metodi ti ai Casei Corpului 
Didactic ,, Spiru Haret,,  Ia i la mobilit i de formare continu  finan ate prin Programul Granturi SEE, la institu ii 
de formare a adul ilor din Oslo-Norvegia, respectiv European Wergeland Centre (EWC) i Reykjavik – Islanda, 
respectiv Jafnrettishus Equality Center. Dimensiunea social  a educa iei ne oblig  ast zi s  includem în practic  
noi con inuturi, cu teme adeseori presante, dar i cu impact puternic în definirea i formarea profilului moral al 
individului. Un nou con inut, în actualul context intercultural,socio-cultural, îl ofer  educa ia pentru toleran , care 
s-a impus ca unul din dezideratele noilor educa ii, iar noi, cercet torii, conceptorii de curriculum i cadrele 
didactice, suntem obliga i s  reconceptualiz m i s  reconstruim demersurile educative i din aceast  perspectiv , 
pentru a racorda con inuturile la problematica lumii contemporane i la noile valori i principii ale sistemului de 
înv mânt: democra ie, cet enie, drepturile omului, libertate, nonviolen ,toleran , justi ie i egalitate.În ce fel de 
societate vor tr i mâine copiii no tri? O parte important  a r spunsului la aceast  întrebare are în vedere educa ia pe 
care le-o oferim ast zi. Educa ia are un rol esen ial în construirea viitorului i reflect  lumea pe care vrem s  o 
preg tim pentru genera iile urm toare.Legile i institu iile democratice pot func iona în mod eficace doar atunci 
când au la baz  o cultur  a democra iei. În acest sens, educa ia este o component  esen ial . Pentru aceasta, este 
important s  ne asigur m c  tinerii dobândesc cuno tin e, valori i capacitatea de a fi cet eni responsabili în 
societ i democratice moderne i diverse. 
În ceea ce prive te coala democratic  i tipul de democra ie pe care îl promoveaz  aceasta, exist  mai multe teorii 
i opinii, fiecare dintre ele având preten ia de a fi valid . O coal  democratic  este considerat  aceea care se 

bazeaz  pe motivele pragmatice de implicare a indivizilor în deciziile ce urmeaz  s  le implementeze ei în i i – 
oamenii î i îndeplinesc mai bine sarcinile dac  le-au acceptat i dac  au sentimentul c  participarea lor este motivat  
de propriul interes. 
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DURATA 
20 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 
SCOPUL PROGRAMULUI :  

 Abilitarea cadrelor didactice pentru asigurarea unui climat democratic în coal  i în clas  i pentru 
dezvoltarea competen elor civice i democratice ale elevilor.  

 
 
COMPETEN E VIZATE : 

�  
 Dezvoltarea competen elor democratice ale profesorilor;  
 Familiarizare cu strategii de implementare a principiilor de baz  ale democra iei în coal  
 Formarea atitudinii civice la elevi 

 
 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul I- Educa ia pentru democra ie i drepturile omului - delimit ri conceptuale – 5 ore 
Modulul II- Strategii de implementare a principiilor de baz  ale democra iei în coal .– 4 ore   
Modulul III- Competen ele pentru cultura democratic  i abordarea la nivelul colii – 4 ore 
Modulul IV- Reglement ri din cadrul Regulamentului UE 2016/679 privind protec ia persoanelor fizice – 5 
ore 
Evaluarea final  a cursului – 2 ore  
MODALITATI DE EVALUARE  
Evaluare de parcurs, evaluare final  – portofoliu 
Se vor evalua sarcinile realizate de c tre cursan i, pe parcursul activit ilor practice online . Cursan ii vor r spunde 
la chestionare de evaluare final  a cursului. Portofoliul virtual al cursantului va fi alc tuit dintr-o activitate didactic  
online. 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022– 2023 
 

II. RESURSE UMANE 
FORMATORI IMPLICA I 
Prof. Iordache  Silviu– director CCD Ia i 
Prof. Luciana Antoci – inspector colar general 
Prof. Florentin Traian Ciobotaru – inspector colar general adjunct 
Prof. Mariana Panaite – profesor metodist 
Prof. Hriscu Constantin - profesor metodist 
Prof. Lidia Andronache- profesor metodist 
Prof. Liliana Rujanu - profesor metodist 
Prof. Ramona-Petronela Bojoga – inspector de specialitate 
Prof.Gabriela Raus – inspector de specialitate ISJ 
Prof. Costic  Cristinel Iord chioaia – inspector de specialitate 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI   Prof. Silviu Iordache – director CCD Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
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Costul estimate al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 

CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

12. PARTENERIATUL COAL -FAMILIE-COMUNITATEA LOCAL  
 

TIPUL DE PROGRAM 
   Program de formare continu  la propunerea C.C.D.,, Spiru Haret,, Ia i, ca rezultat al particip rii profesorilor 
metodisti i formatori exper i ai C.C.D.,, Spiru Haret,, Iasi la activit ile de formare „BUILDING DEMOCRATIC 
SCHOOL CULTURES” Oslo, 5-11 OCTOMBRIE 2021 European Wergeland Centre (EWC), i la cursul de 
formare ,, „INCLUSION AND DIVERSITY - OPPORTUNITY FOR A INCLUSIVE SOCIETY,,- Islanda – 
JAFNRETTISHUS EQUALITY CENTER  - REYKJAVIK 15-19 noiembrie 2021  la activitatea de formare 
,,din cadrul proiectului „Democracy starts with you!”- ,,DEM IS YOU,,  2019-EY-PMIP-0004  finan at prin 
Programul Granturi SEE. 

PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 

 
JUSTIFICARE 

 
    Una dintre principalele misiuni ale colii este aceea de a oferi elevului cuno tin e i de a-i permite s - i dezvolte 
abilit i, deprinderi i competen e care s  îl ajute pe viitor s  î i construiasc  o carier , s  se adapteze în situa iile 
neprev zute, s  colaboreze i s  se integreze în societate.Aceast  misiune nu ar putea fi complet îndeplinit  dac  la 
procesul de formare a elevului nu ar contribui în primul rând familia i, mai apoi, comunitatea local  cu tot ceea ce 
aceasta îi poate oferi elevului pentru dezvoltarea sa din toate punctele de vedere. Parteneriatul dintre coal  i familie 
este vital, în special în primii ani de coal , când evolu ia elevului trebuie urm rit  îndeaproape pentru a preveni 
eventualele r t ciri, întârzieri, dar i ulterior, pentru a ghida elevul în alegerile pe care le va face. Comunitatea – 
autorit ile locale, poli ie, unit i medicale, biserica, agen ii economici, ONG-urile – i colaborarea colii cu 
institu iile enumerate permit elevului s  î i l rgeasc  orizontul de cunoa tere i, în acela i timp, îi ofer  posibilitatea 
de a aplica în practic  ceea ce a înv at la coal . A adar, colaborarea dintre coal , familie i comunitatea local  este 
esen ial  i necesar  pentru des vâr irea personalit ii elevului iar cadrele didactice trebuie încurajate pentru a 
implementa cât mai multe activit i care s  favorizeze colaborarea între cei 3 parteneri men iona i. 

 
DURATA 
20 ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
 

COMPETEN E VIZATE 
 Prezentarea rolurilor i caracteristicilor generale ale “institu iilor” vizate – coala, familia, 

comunitatea local  etc; 
 Înnoirea permanent  a procesului de înv mânt în vederea eficientiz rii acestuia, a cre terii 

standardelor de calitate a rezultatelor i efectelor vizate prin aplicarea unor exemple de bune 
practici la nivel local; 

 Cre terea gradului de individualizare a instruirii prin propunerea i implementarea unor parteneriate 
în cadrul activit ilor extra colare; 

 Facilitarea asimil rii cuno tintelor pentru elevi prin implicarea lor în proiecte i parteneriate 
derulate la nivelul comunit ii; 
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 Crearea condi iilor de diversificare a modalit ilor de organizare a activit ii de predare-înv are i  
prevenirea monotoniei; 

  Modernizarea i diversificarea strategiilor de predare, de instruire i de evaluare, prin 
implementarea unor parteneriate educa ionale. 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 

Modul I – Defini ii, teorii, roluri – 2 ore - 1 h teorie, 1h activit i practice 
 coala, Familia, Comunitatea local , Parteneriatul. 

Modul II – coala i familia – 6 ore – 2h teorie, 4 h activit i practice 
 Func iile familiei – 1 h teorie 
 Modele pedagogice privind parteneriatul coal -familie – 1h teorie, 2h activit i practice 
 Forme de organizare a rela iei coal -familie – 1h activit i practice 
 Fenomele care influen eaz  rela ia coal -familie – 1 h activit i practice 

Modul III – coala i partenerii din comunitate – 10 ore – 3h teorie, 7 h activit i practice 
 coala i comunitatea – modalit i de colaborare – 2 h teorie 
 coala i Autorit ile locale – 1 h aplica ii practice 
 coala i Poli ia – 1 h aplica ii practice 
 coala i Unit ile sanitare – 1 h aplica ii practice 
 coala i Biserica – 1 h aplica ii practice 
 coala i Agen ii economici – 1 h aplica ii practice 
 coala i ONG-urile – 1 h aplica ii practice 
 coala i alte institu ii; Recomand ri pentru eficientizarea rela iilor dintre coal  i Comunitate – 1 

h teorie, – 1 h aplica ii practice 
 
Evaluare – 2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022– 2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE  

  Evaluare de parcurs, evaluare final  – portofoliu 
Se vor evalua sarcinile realizate de c tre cursan i, pe parcursul activit ilor practice online . Cursan ii vor r spunde 
la chestionare de evaluare final  a cursului. Portofoliul virtual al cursantului va fi alc tuit dintr-o activitate didactic  
online. 

II. RESURSE UMANE 
 
FORMATORI IMPLICA I 
Prof. Iordache  Silviu– director CCD Ia i 
Prof. Luciana Antoci – inspector colar general 
Prof. Florentin Traian Ciobotaru – inspector colar general adjunct 
Prof. Mariana Panaite – profesor metodist 
Prof. Hriscu Constantin - profesor metodist 
Prof. Lidia Andronache- profesor metodist 
Prof. Liliana Rujanu - profesor metodist 
Prof. Ramona-Petronela Bojoga – inspector de specialitate 
Prof.Gabriela Raus – inspector de specialitate ISJ 
Prof. Costic  Cristinel Iord chioaia – inspector de specialitate 
 

COORDONATORUL PROGRAMULUI Prof. Ramona Petronela Bojoga - Metodist CCD 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
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Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimate al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
  CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

13. MANAGEMENTUL COMUNIC RII ÎN MEDIUL COLAR 
 

  TIPUL DE PROGRAM 
    Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i, rezultat al particip rii profesorilor metodisti i formatori 
exper i ai CCD ,, Spiru Haret,, Iasi la activit ile de formare „BUILDING DEMOCRATIC SCHOOL 
CULTURES” Oslo, 5-11 OCTOMBRIE 2021 European Wergeland Centre (EWC), i la cursul de formare ,, 
„INCLUSION AND DIVERSITY - OPPORTUNITY FOR A INCLUSIVE SOCIETY,,- Islanda – 
JAFNRETTISHUS EQUALITY CENTER  - REYKJAVIK 15-19 noiembrie 2021  la activitatea de formare 
,,din cadrul proiectului „Democracy starts with you!”- ,,DEM IS YOU,,  2019-EY-PMIP-0004  finan at prin 
Programul Granturi SEE. 
PUBLIC - INT  VIZAT 
 Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 
JUSTIFICARE  
     Conven ia Interna ional  privind Drepturile Copilului – un instrument aparte În cadrul documentelor 
interna ionale care privesc direct domeniul drepturilor omului, Conven ia Interna ional  privind Drepturilor 
Copilului are un loc special.Conven ia este primul document, rezultatul unor îndelungate eforturi, care statueaz  
rolul i locul copilului în societate, impune con tientizarea nevoilor de dezvoltare ale copilului i normeaz  
drepturile fundamentale ale unei categorii prin defini ie vulnerabile.Istoria drepturilor copilului este una 
îndelungat , în care s au f cut pa i mici, dar importan i, marcat  de câteva praguri esen iale. Programul vine în 
întâmpinarea nevoilor de formare a cadrelor didactice din înv mântul preuniversitar ie ean.În acest context, 
dezvoltarea competen elor de comunicare se va realiza atât din perspectiv  managerial , cât i din perspectiv  
didactic , abordând con inuturi specifice managementului i diverselor activit i curriculare i extracurriculare, prin 
valorificarea valen elor conceptului comunicare în rela iile interpersonale.Programul este proiectat în secven e 
tematice, într-un demers care s  asigure achizi ii durabile, de mare mobilitate, transferabile în contexte noi. 
Secven ele sunt dezvoltate astfel încât s  asigure recombinarea i sistematizarea achizi iilor anterioare cu 
elementele nou introduse.Programul este dezvoltat ca urmare a particip rii unor profesori metodi ti ai Casei 
Corpului Didactic ,, Spiru Haret,,  Ia i la mobilit i de formare continu  finan ate prin Programul Granturi SEE, la 
institu ii de formare a adul ilor din Oslo-Norvegia, respectiv European Wergeland Centre (EWC) i Reykjavik – 
Islanda, respectiv Jafnrettishus Equality Center. Dimensiunea social  a educa iei ne oblig  ast zi s  includem în 
practic  noi con inuturi, cu teme adeseori presante, dar i cu impact puternic în definirea i formarea profilului 
moral al individului.Un nou con inut, în actualul context intercultural,socio-cultural, îl ofer  educa ia pentru 
toleran , care s-a impus ca unul din dezideratele noilor educa ii, iar noi, cercet torii, concep torii de curriculum i 
cadrele didactice, suntem obliga i s  reconceptualiz m i s  reconstruim demersurile educative i din aceast  
perspectiv , pentru a racorda con inuturile la problematica lumii contemporane i la noile valori i principii ale 
sistemului de înv mânt: democra ie, cet enie, drepturile omului, libertate, nonviolen ,toleran , justi ie i 
egalitate.  
 
DURATA 
20 ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETEN E VIZATE  

 Competen a de a utiliza conceptele i principiile care stau la baza pedagogiei i a 
comunic rii moderne în managementul educa ional (competen e cognitive); 
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 Competen a de a restructura tehnicile psihopedagogice de comunicare prin introducerea 
elementelor inovative (competen e cognitive); 

 Competen a de a aplica strategiile comunic rii necesare conceperii, proiect rii, organiz rii 
i desf ur rii procesului educa ional (competen e func ionale); 

 Competen a de a aplica creativ cuno tin ele i experien ele acumulate pe parcursul stagiilor 
pentru a forma aptitudini, atitudini i comportamente dezirabile (competen e personale); 

 Competen e de self-management 
Modulul I - Comunicarea managerial  – 4 ore 
Aplica ii practice – 1 or  
Modulul II - Comunicarea didactic  în context democratic  – 4 ore 
Aplica ii practice – 1 or  
Modulul III - Comunicare interinstitu ional  i democra ie în contextul asigur rii egalit ii de anse i de gen – 4 
ore 
Aplica ii practice – 1 or  
Modulul IV- Comunicarea cu mass-media – 3 ore 
Aplica ii practice – 1 or  
Modulul V – Evaluarea final  a cursului ( Portofoliu) – 1 or  
COMPETEN E VIZATE  
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022– 2023 
MODALITATI DE EVALUARE  
Evaluare de parcurs, evaluare final  – portofoliu 
Se vor evalua sarcinile realizate de c tre cursan i, pe parcursul activit ilor practice online . Cursan ii vor r spunde 
la chestionare de evaluare final  a cursului. Portofoliul virtual al cursantului va fi alc tuit dintr-o activitate didactic  
online. 
II. RESURSE UMANE 
FORMATORI IMPLICA I 
Prof. Iordache  Silviu– director CCD Ia i 
Prof. Luciana Antoci – inspector colar general 
Prof. Florentin Traian Ciobotaru – inspector colar general adjunct 
Prof. Mariana Panaite – profesor metodist 
Prof. Hriscu Constantin - profesor metodist 
Prof. Lidia Andronache- profesor metodist 
Prof. Liliana Rujanu - profesor metodist 
Prof. Ramona-Petronela Bojoga – inspector de specialitate 
Prof.Gabriela Raus – inspector de specialitate ISJ 
Prof. Costic  Cristinel Iord chioaia – inspector de specialitate 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI   Prof.Antoci Luciana - inspector colar general 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimate al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

14. EGALITATE DE ANSE PRIN EDUCA IE INCLUZIV  
 
  TIPUL DE PROGRAM 
    Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i, rezultat al particip rii profesorilor metodisti i formatori 
exper i ai CCD ,, Spiru Haret,, Iasi la activit ile de formare „BUILDING DEMOCRATIC SCHOOL 
CULTURES” Oslo, 5-11 OCTOMBRIE 2021 European Wergeland Centre (EWC), i la cursul de formare ,, 
„INCLUSION AND DIVERSITY - OPPORTUNITY FOR A INCLUSIVE SOCIETY,,- Islanda – 
JAFNRETTISHUS EQUALITY CENTER  - REYKJAVIK 15-19 noiembrie 2021  la activitatea de formare 
,,din cadrul proiectului „Democracy starts with you!”- ,,DEM IS YOU,,  2019-EY-PMIP-0004  finan at prin 
Programul Granturi SEE. 
PUBLIC - INT  VIZAT 
 Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 
JUSTIFICARE  
Programul este propus  ca urmare a particip rii profesorilor metodi ti ai Casei Corpului Didactic ,, Spiru Haret,,  
Ia i la mobilit ile de formare continu  finan ate prin Programul Granturi SEE, la institu ii de formare a adul ilor 
din Reykjavik – Islanda, respectiv Jafnrettishus Equality Center. Acest program se fundamenteaz  pe necesitatea 
de a  reconstrui demersurile educative i din perspectiva asigur rii egalit ii de anse în vederea optimei incluziuni, 
a racord rii con inuturilor la problematica lumii contemporane i la noile valori i principii ale sistemului de 
înv mânt european: democra ie, cet enie, drepturile omului, libertate, nonviolen , toleran , justi ie i egalitate. 
Egalitatea anselor de instruire este teoretic garantat  în aproape toate rile lumii, dar realizarea practic  a acestui 
principiu generos continu  s  r mân  una din cauzele de importan  major  ale reformelor.Conceptul de ,,egalitate“ 
înseamn  ast zi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democra ii secolului trecut le revendicau cu entuziasm 
pentru to i cet enii; ea înseamn  o egalitate real  a anselor individuale de promovare social , iar educa ia este 
instrumentul cel mai important în dezvoltarea la maximum a acestor anse. coala incluziv  are la baz  un 
curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea curriculumului se poate realiza prin selectarea unor 
con inuturi din curriculumul general adresat copiilor  care pot fi însu ite de copiii cu cerin e speciale; introducerea 
elevilor cu cerin e educative speciale într-o varietate de activit i individuale, terapeutice, destinate recuper rii 
acestora; folosirea unor metode i procedee didactice, a unor mijloace de înv mânt intuitive, de natur  s  sprijine 
în elegerea con inuturilor predate la clas . Includerea în programele de înv mânt a m surilor de respectare a 
principiilor egalit ii de anse pentru femei i b rba i. În cadrul unor astfel de programe este de dorit s  fie gândite 
i practicate în mod curent exerci ii care se refer  la demontarea prejudec ilor i a stereotipurilor. În ini ierea unei 

lec ii, dar i în finalizarea ei, în sensul aplic rii cuno tin elor dobândite, este necesar  valorificarea experien ei de 
via  cotidian  a elevelor i elevilor; 
           Idealul colii pentru to i este coala care nu exclude (prin selec ie i marginalizare în forme variate, directe 
sau indirecte), ci include, accept  si valorizeaz  copiii, chiar diferi i, anterior exclu i. “Fiecare persoan  are dreptul 
la educa ie, instruire i înv are de calitate i de înv are pe tot parcursul vie ii, pentru a men ine i dobândi abilit i 
care s  le permit s  participe pe deplin în societate i s  gestioneze cu success tranzi iile pe pia a muncii”- este un 
principiu European, care sus ine Drepturile Sociale, stabilite de Parlamentul i Consiliul European în decembrie 
2017. 
           
DURATA 
   20 ore 
COMPETEN E VIZATE  

 Cunoa terea  reperelor conceptuale care determin  educa ia incluziv ,cunoa terea i aplicarea unor strategii 
de incluziune care r spund nevoilor membrilor comunit ilor colare; 

 Familiarizarea cu cadrul normativ care determin  implementarea educa iei incluzive 
 Utilizarea demersurilor individualizate pentru a facilita înv area elevilor din grupuri defavorizate; 
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 Identificarea unor situa ii de criz  din mediul educa ional i proiectarea direc iilor de gestionare a acestora; 
 Dobândirea i dezvoltarea de competen e privind eficientizarea procesului de incluziune social  a elevilor i 

a egalit ii de anse i egalitate de gen. 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
Modulul I-– Cadrul legal. Clarificarea conceptelor de egalitate de anse i egalitate de gen - 2ore; 
Modulul II- – Democratizarea înv mântului i perspective privind egalitatea de anse - 4ore; 
Modulul III- – Stereotipuri, prejudec i, discriminare, segregare - 4ore; 
Modulul IV - De la egalitate de anse i egalitate de gen la  incluziune -4 ore; 
Modulul V- Practici educa ionale privind stimularea particip rii la educa ie a copiilor/tinerilor apar inând 
grupurilor dezavantajate/ vulnerabile - 4ore. 
Evaluarea final  a cursului – 2 ore 
MODALITATI DE EVALUARE  
Evaluare de parcurs, evaluare final  – portofoliu 
Se vor evalua sarcinile realizate de c tre cursan i, pe parcursul activit ilor practice online . Cursan ii vor r spunde 
la chestionare de evaluare final  a cursului. Portofoliul virtual al cursantului va fi alc tuit dintr-o activitate didactic  
online. 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022– 2023 
  
II. RESURSE UMANE 
FORMATORI IMPLICA I 
Prof. Iordache  Silviu– director CCD Ia i 
Prof. Luciana Antoci – inspector colar general 
Prof. Florentin Traian Ciobotaru – inspector colar general adjunct 
Prof. Mariana Panaite – profesor metodist 
Prof. Hriscu Constantin - profesor metodist 
Prof. Lidia Andronache- profesor metodist 
Prof. Liliana Rujanu - profesor metodist 
Prof. Ramona-Petronela Bojoga – inspector de specialitate 
Prof.Gabriela Raus – inspector de specialitate ISJ 
Prof. Costic  Cristinel Iord chioaia – inspector de specialitate 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI:   Prof.Andronache Lidia – profesor metodist CCD Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 25 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimate al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

15. PROVOCARI I DILEME PENTRU O COAL  INCLUZIV  
 
  TIPUL DE PROGRAM 
    Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i, rezultat al particip rii profesorilor metodisti i formatori 
exper i ai CCD ,, Spiru Haret,, Iasi la activit ile de formare „BUILDING DEMOCRATIC SCHOOL 
CULTURES” Oslo, 5-11 OCTOMBRIE 2021 European Wergeland Centre (EWC), i la cursul de formare ,, 
„INCLUSION AND DIVERSITY - OPPORTUNITY FOR A INCLUSIVE SOCIETY,,- Islanda – 
JAFNRETTISHUS EQUALITY CENTER  - REYKJAVIK 15-19 noiembrie 2021  la activitatea de formare 
,,din cadrul proiectului „Democracy starts with you!”- ,,DEM IS YOU,,  2019-EY-PMIP-0004  finan at prin 
Programul Granturi SEE. 
PUBLIC - INT  VIZAT 
 Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 
JUSTIFICARE 
       Educa ia incluziv  înseamn , în mod practic g sirea celor mai eficiente sisteme de suport în func ie de 
intensitatea nevoile elevilor cu dizabilit i care s  contribuie în mod semnificativ la formarea de comportamente 
adaptative. La nivel conceptual, educa ia incluziv  este u or de explicat, dar opera ionalizarea i aplicarea acesteia 
prezint  numeroase dificult i datorit  modului de organizare a diverselor sisteme educa ionale i a func ion rii 
acestora în contexte socioeconomice cu diferen e calitative semnificative.Idealul colii pentru to i este coala care 
nu exclude (prin selec ie i marginalizare în forme variate, directe sau indirecte), ci include, accept  si valorizeaz  
copiii, chiar foarte diferi i, anterior exclu i. “Fiecare persoan  are dreptul la educa ie, instruire i înv are de calitate 
i de înv are pe tot parcursul vie ii, pentru a men ine i dobândi abilit i care s  le permit s  participe pe deplin în 

societate i s  gestioneze cu success tranzi iile pe pia a muncii”- este un principiu European, care sus ine Drepturile 
Sociale, stabilite de Parlamentul i Consiliul European în decembrie 2017. Programul este dezvoltat ca urmare a 
particip rii unor profesori metodi ti ai Casei Corpului Didactic ,, Spiru Haret,,  Ia i la mobilit i de formare 
continu  finan ate prin Programul Granturi SEE, la institu ii de formare a adul ilor din Oslo-Norvegia, respectiv 
European Wergeland Centre (EWC) i Reykjavik – Islanda, respectiv Jafnrettishus Equality Center. 
Dimensiunea social  a educa iei ne oblig  ast zi s  includem în practic  noi con inuturi, cu teme adeseori presante, 
dar i cu impact puternic în definirea i formarea profilului moral al individului. Un nou con inut, în actualul 
context intercultural,socio-cultural, îl ofer  educa ia pentru toleran , care s-a impus ca unul din dezideratele noilor 
educa ii, iar noi, cercet torii, conceptorii de curriculum i cadrele didactice, suntem obliga i s  reconceptualiz m i 
s  reconstruim demersurile educative i din aceast  perspectiv , pentru a racorda con inuturile la problematica lumii 
contemporane i la noile valori i principii ale sistemului de înv mânt: democra ie, egalitate de anse, egalitate de 
gen, cet enie, drepturile omului, libertate, nonviolen ,toleran , justi ie i egalitate.  
DURATA 
20 ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETEN E VIZATE 
1.Cunoa terea  reperelor conceptuale care determin  educa ia incluziv ,cunoa terea i aplicarea unor strategii de 
incluziune care r spund nevoilor membrilor comunit ilor colare; 
2.Familiarizarea cu cadrul normativ care determin  implementarea educa iei incluzive 
3. Utilizarea demersurilor individualizate pentru a facilita înv area elevilor din grupuri defavorizate; 
4. Modalit i de identificare a  formelor de violen  în mediul colar, i utilizarea de metode noi de pevenire a 
violen ei: 
5.Identificarea unor situa ii de criz  din mediul educa ional i proiectarea direc iilor de gestionare a acestora. 
6. Dobândirea i dezvoltarea de competen e privind eficientizarea procesului de incluziune social  a elevilor. 
Modulul I - coala pentru to i i cadrul legislativ de dezvoltare a educa iei incluzive coala incluziv  – o coal  
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deschis  pentru to i - 3 ore 
 Cadrul conceptual i normativ pentru implementarea educa iei incluzive  
 Dimensiuni i indicatori ai incluziunii 
 Cadrul didactic – factor important în implementarea educa iei incluzive  
 Familia i comunitatea – parteneri ai colii incluzive 
Aplica ii practice -1 or  
Modulul II- coala incluziv  – provoc ri i dileme. De la coala special  la coala pentru diversitate – 3 ore 
Aplica ii practice – 1 or  
Modulul III- Managementul educa iei incluzive – 4 ore 
Identificarea principalelor elemente ale managementului clasei în condi iile activit ilor didactice desf urate în 
colile incluzive;  

Modalit i de  identificare a principalele particularit i ale procesului didactic în colile în care sunt integra i elevi 
cu CES; Aplica ii practice – 1 or  
Modulul IV- Egalitate de anse, egalitate de gen -  Toleran  i interculturalitate – 4 ore 
Definiri conceptuale 
Educa ia pentru toleran , scopul educa iei pentru toleran  
Aplica ii practice – 1 or  
Evaluare – 2 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022– 2023 
MODALITATI DE EVALUARE  
 Evaluare de parcurs, evaluare final  – portofoliu 
Se vor evalua sarcinile realizate de c tre cursan i, pe parcursul activit ilor practice online . Cursan ii vor r spunde 
la chestionare de evaluare final  a cursului. Portofoliul virtual al cursantului va fi alc tuit dintr-o activitate didactic  
online. 
RESURSE UMANE 
FORMATORI IMPLICA I 
Prof. Iordache  Silviu– director CCD Ia i 
Prof. Luciana Antoci – inspector colar general 
Prof. Florentin Traian Ciobotaru – inspector colar general adjunct 
Prof. Mariana Panaite – profesor metodist 
Prof. Hriscu Constantin - profesor metodist 
Prof. Lidia Andronache- profesor metodist 
Prof. Liliana Rujanu - profesor metodist 
Prof. Ramona-Petronela Bojoga – inspector de specialitate 
Prof.Gabriela Raus – inspector de specialitate ISJ 
Prof. Costic  Cristinel Iord chioaia – inspector de specialitate 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI   Prof. Metodist CCD Ia i  Liliana Rujanu 
 
CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimate al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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CRITERII CURRICULARE 
 
 DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

16. PROIECTARE 3D ASISTATA DE CALCULATOR 
 
 TIPUL DE PROGRAM 
    Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i, în parteneriat cu Funda ia WorldSkills România i 
Engineering, cu scopul  de a crea contextul în care profesorii de discipline tehnice care predau modulele din aria curr
tehnologii( înv mânt liceal i profesional) proiectare CAD s  fie forma i dup  standardele interna ionale din do
Cursul face parte din cadrul unei noi edi ii a proiectului ECEPAC: https://www.worldskills.ro/experti-si-cen
excelenta-in-proiectarea-asistata-de-calculator-ecepac/. Cursul se dore te a se constituii într-un suport real 
profesorii de discipline tehnice în vederea elabor rii de Curriculum în dezvoltare Local  de proiectare 3D a
de calculator.  
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice de discipline tehnice din înv mântul preuniversitar 
JUSTIFICARE 
    Scopul programului de formare const  în dezvoltarea competen elor cadrelor didactice în ceea ce 
prive te accesul la informa ii despre tendin ele viitorului i abilit ile necesare pentru adaptarea la acestea, 
dezvoltarea i evaluarea competen elor necesare în anumite profesii (formare profesional ), precum i a 
abilit ilor necesare pentru adaptarea la viitorul în continu  schimbare. De asemenea, cursul vizeaz  
dezvoltarea abilit ilor i competen elor cadrelor didactice de discipline tehnice în ceea ce prive te  
dezvoltarea competen elor de proiectare pedagogic  a resurselor educa ionale digitale în scopul realiz rii 
i desf ur rii de activit i didactice variate, semnificative i eficiente, adecvate domeniului disciplinei, 

grupului-clas  i condi iilor externe ale înv rii. Necesitatea acestui curs a rezultat din nevoia profesorilor 
de discipline tehnice de a integra la clas  în cadrul modului Proiectare 3D asistat  de calculator, în 
vederea form rii unei atitudini privind utilizarea responsabil  i sigur  a mediului digital pentru activit i 
educa ionale. Cursul r spunde nevoii de a asigura condi ii optime de desf urarea a activit ilor de predare 
online i de a echipa cadrele didactice cu un bagaj consistent de instrumente digitale astfel încât s  ofere 
elevilor contexte cât mai variate de înv are. De asemenea cursul vine în promovarea educa iei incluzive 
înseamn , în mod practic g sirea celor mai eficiente metode de predare-înv are la clas  în func ie de 
nevoile elevilor care s  contribuie în mod semnificativ la formarea de comportamente 
adaptative.Preg tirea cadrelor didactice din înv mântul primar i gimnazial pentru proiectarea, 
desf urarea i evaluarea situa iilor educative care integreaz  aplica ii i resurse educa ionale în format 
digital.  
DURATA 
40 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETEN E VIZATE 

 Competen e despre modelarea 3D utilizand programul Fusion 360 
 Competen e privind utilizarea Standardelor, conceptelor i regulilor de DESEN TEHNIC aplicate 

în AutoCAD 
 Competen e de cunoa tere a componentelor unui desen 3D (Realizarea desenelor de execu ie, 

simboluri specifice, etc.) 
 Dezvoltarea competen elor de proiectare pedagogic  a resurselor educa ionale digitale în scopul 

realiz rii i desf ur rii de activit i didactice variate, semnificative i eficiente, adecvate 
domeniului disciplinei, grupului-clas  i condi iilor externe ale înv rii 

 Formarea unei atitudini privind utilizarea responsabil  i sigur  a mediului digital pentru activit i 
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educa ionale 
Modulul I -  Introducere solu ie integrat  pentru modelare 3D parametrizata – FUSION 360 -  2 ore 
No iuni introductive despre modelarea 3D utilizand programul Fusion 360 – 2 ore 
 
Modulul II - Realizarea elementelor de tip 3D – 10 ore 
Crearea schi elor – 2 ore 
Editarea schi elor – 2 ore 
Crearea solidelor – 2 ore 
 
Editarea solidelor – 2 ore 
 
Elemente geometrice constructive ajut toare – 1 or   
Crearea obiectelor cu pere i sub iri – 1 or  
 
Modulul III- Realizarea ansamblurilor de tip 3D – 8 ore 
Crearea ansamblurilor – 4 ore 
 
Studiul mi c rilor (motion study)- 4 ore   
 
Modulul IV - Realizarea desenelor de executie 2D – 6 ore 
Realizarea desenelor de execu ie – 3 ore 
Imprimarea i exportul desenelor – 3 ore 
Modulul V -  Metode de reprezentare realista a modelelor 3d – 4 ore 
Reprezentarea realist  (randare) – 4 ore  
 
Modulul VI - Realizarea animatiilor si analiza coliziunilor – 4 ore 
 
Realizarea anima iilor – 2 ore 
Analiza coliziunilor si repararea eventualelor erori de design – 2 ore 
 
Modulul VII - Pregatirea modelelor pentru imprimarea 3D – 6 ore 
 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022– 2023 
MODALITATI DE EVALUARE  
 Evaluare de parcurs la finalul fiec rui modul (test gril , întreb ri cu r spunsuri deschise), test grila final curs, 
portofoliu înc rcat în platforma cursului 
Evaluare de parcurs, evaluare final  – portofoliu 
Se vor evalua sarcinile realizate de c tre cursan i, pe parcursul activit ilor practice online . Cursan ii vor r spunde 
la chestionare de evaluare final  a cursului. Portofoliul virtual al cursantului va fi alc tuit dintr-o activitate didactic  
online. 
RESURSE UMANE 
FORMATORI IMPLICA I 
Formator Ing. Cazan Gheorghe - Autodesk Certified  Instructor Platinum - HOFAG ENGINEERING 
SRL, in calitate de Autodesk learning Partner 
Formator Ing.Ciorap Mariana - Autodesk Certified  Instructor Platinum 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI   Prof. metodist Liliana Rujanu 
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CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimate al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 
 
I. CRITERII CURRICULARE 
 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
17. EDUCA IA ANTREPRENORIAL  PENTRU TOATE VÂRSTELE 

 
TIPUL DE PROGRAM  
Program de formare continu , la propunerea C.C.D. Ia i 
 
PUBLIC  INT  VIZAT 
Cadre didactice de la toate disciplinele i niveluri de studiu  
 
JUSTIFICARE  

În România, cea mai relevant  strategie care vizeaz  Educa ia antreprenorial  este “Strategia 
guvernamental  pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici i mijlocii i îmbun t irea mediului de afaceri 
din România Orizont 2020”. Acest proiect acoper  perioada 2014-2020 i toate nivelurile de educa ie. Strategia 
actual  este corelat  cu alte programe, strategii i proiecte implementate de institu iile guvernamentale din România. 
Spre exemplu, în 2016, MEN a elaborat Strategia educa iei i form rii profesionale pentru perioada 2016-2020 
(EFP). Potrivit acestei strategii na ionale, extinderea Educa iei Antreprenoriale este o prioritate strategic .  

 
DURAT   
30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  
 
COMPETEN E VIZATE  

Educa ia antreprenorial  vizeaz  dezvoltarea abilit ilor în sensul orient rii ideilor creative c tre ac iunea 
antreprenorial . Este o competen  cheie pentru to i elevii, al turi de sus inerea dezvolt rii personale, cet enie 
activ , gândire critic , rezolvarea de probleme, lucru în echip , incluziune social  i angajare. Educa ia 
antreprenorial  este relevant  de-a lungul întregii vie i, pentru toate disciplinele i în toate formele de educa ie 
(formal, non-formal, informal) ceea ce contribuie la dezvoltarea spiritului i comportamentului antreprenorial, cu 
sau f r  obiective comerciale. 
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT  
Modulul I  
Antreprenoriatul 
Antreprenoriatul reprezint  modul în care oportunit ile i ideile sunt transformate în valori pentru ceilal i. Valorile 
pot fi financiare, culturale, sociale 

Submodule: 
I.1.1 S  schimb m paradigma înv rii; 
I.1.2 Schimb rile din economia i societatea actual , trecut, prezent i viitor; 
I.1.3 Înv area bazat  pe competen e vs înv area tradi ional ; 
I.1.4 Înv area bazat  pe competen e- ce se schimb ? Schimb ri în predare, înv are, evaluare. 
Modulul II  
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De ce educa ia antreprenorial  conteaz ?  
Expresia "tr im într-o societate în continu  schimbare" este repetat  din ce în ce mai des. Repercusiunile 

asupra înv mântului românesc sunt numeroase. Ne vom rezuma doar la faptul c  trebuie forma i profesori care 
s  poat  asimila schimb rile, s  le prelucreze la nivel personal, ca, mai apoi, s  transmit  elevilor acel pachet de 
cuno tin e necesar pentru o integrare activ  în societate. Dar trebuie s  ne limit m doar la transmiterea de 
cuno tin e? Sau trebuie s  form m, s  exers m la elevi acele competen e care s  îi ajute s  în eleag , s  se 
adapteze la realitatea actual ? 

Submodule: 
II.1 De ce este nevoie de educa ie antreprenorial ?; 
II.2 Educa ia antreprenorial  ca i competen ; 
II.3 Profesorul antreprenorial i dezvoltarea competen elor- cheie. 
Modulul III 
Inteligen a socio-emo ional  i leadershipul 

Elevii cu rezultate foarte bune la coal  nu sunt întotdeauna primii în via a profesional . Modulul î i 
propune s  dezvolte la profesori acele competen e cheie care s  îi ajute s  implementeze metode noi cu elevii prin 
care s  îi ajute s  se dezvolte social i emo ional. 

Submodule: 
III.1. Înv area social  i emo ional ; 
III.2. Mindfulness i empatia; 
III.3. C tre un lider mindfull i empatic; 
 Evaluare final -3 ore   spectacolului realizat, discutii, concluzii 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI  
An scolar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
1. Evaluare pe parcursul modulelor I si II (30/% din rezultatul final al evalu rii) 
2. Evaluarea la sfâr itul modulului III (20% din rezultatul final al evalu rii) 
3. Realizarea unui portofoliu care s  cuprind  toate tipurile de materiale confec ionate  în timpul cursului. (50% din 
rezultatul final al evalu rii) 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori:  
Prof. Maria Rados– istorie          
Prof. C t lina Rusu - istorie 
 
Coordonator: Prof. Constantin Hriscu – director CCD 
 
III. CRITERII ECONOMICE                   

Num r de cursan i planifica i: 3 grupe – 75 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

18. EDUCA IE PENTRU DEZVOLTARE DURABIL  
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preprimar, primar, gimnazial, liceal. 

 
JUSTIFICARE 

În mod obi nuit educa ia cu privire la mediu se ocup  de dou  aspecte: protec ia mediului i folosirea 
resurselor. Paradoxal, cu cât o societate este mai educat  i mai înst rit  cu atât impactul ei negativ asupra 
mediului este mai mare, necesit ile de consum sunt mai mari i poluarea la fel, ceea ce duce la concluzia c  doar 
educarea cet enilor nu este suficient  pentru realizarea dezvolt rii durabile. Provocarea este s  educ m f r  a 
cre te nevoia de consum a popula iei, modificând modelele de consum i limitând poluarea. În zonele cu educa ie 
redus , în general, economia se reduce la agricultur  i extragerea resurselor. Cu cât nivelul de educa ie cre te, 
apar industrii din ce în ce mai sofisticate i gradul de consum este ridicat, iar poluarea este mult mai mare. Astfel, 
putem observa c  leg tura dintre dezvoltarea durabil  i educa ie este foarte complex , ultimele cercet ri în 
domeniu oferindu-ne r spunsul la întrebarea “De ce educa ia este cea care ajut  rile s  î i ating  obiectivele de 
dezvoltare durabil ?“. 

Educa ia, pe lâng  faptul c  este un drept al omului, este o premis  pentru ob inerea dezvolt rii durabile i 
un  instrument  esen ial pentru o  bun  administrare, pentru adoptarea unor  decizii  în  cuno tin  de cauz   i 
promovarea democra iei. De aceea, educa ia pentru o dezvoltare durabil  poate ajuta s  transforme perspectiva 
noastr  în realitate. Educa ia pentru dezvoltare durabil  dezvolt  i îmbun t e te capacitatea indivizilor, a 
grupurilor, a comunit ilor, a organiza iilor i a rilor de a gândi i a ac iona în favoarea dezvolt rii durabile. Ea 
poate genera o schimbare în mentalit ile oamenilor, poten ând capacitatea acestora de a crea o lume mai sigur , 
mai s n toas  i mult mai prosper , îmbun t ind astfel calitatea vie ii. Educa ia pentru o dezvoltare durabil  
ofer  o abordare critic , un grad sporit de con tientizare i puterea de a explora i dezvolta noi concepte, viziuni, 
metode i instrumente. 

Acest curs sus ine preocuparea cadrelor didactice pentru formarea inter- i transdisciplinar  i pentru 
dezvoltarea de abilit i necesare activit ilor didactice complexe, cu caracter creativ i inovativ. Competen ele 
vizate genereaz  educa ie în lumina dezvolt rii durabile i faciliteaz  integrarea aspectelor legate de mediu, 
demografie, economie i societate în no iunea complex  de durabilitate 

 
DURATA 
30 ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

�         Elaborarea unor proiecte de dezvoltare durabil  în triunghiul coala-familie-comunitate; 
�         Elaborarea unor programe din categoria CDS privind Educa ia pentru dezvoltare durabil ; 
�         Elaborarea de proiecte didactice cu strategii active de înv are, pentru programele elaborate; 
�         Proiectarea unor forme de evaluare creativ  din perspectiva înv rii active i a asum rii pe termen lung a 
acestui tip de educa ie; 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I – Abord ri conceptuale. Dimensiuni ale dezvolt rii durabile – 4 ore 
Modul II – Politici de dezvoltare durabil   - 4 ore 
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Modul III – Implementarea conceptului de dezvoltare durabil  la nivelul fiec rii arii curriculare – 10 ore 
Modul IV – Proiectarea didactic  interdisciplinar ; exemple de bun  practic  prin proiecte de dezvoltare durabil  
( la nivel de unitate de înv mânt) – 10 ore 
Evaluare final  – 2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluare formativ ; Observarea continu  a activit tii cursan ilor i evaluarea sarcinilor de lucru: 
Evaluare final : Realizarea si sus inerea unui proiect CDS pe problematica dezvolt rii durabile. 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Constantin Hriscu – geografie  
Prof. Vasile alaru - fizic  
Prof. Cristinel ârc  - geografie 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Constantin Hriscu – profesor metodist CCD 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 4 grupe – 100 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
I. CRITERII CURRICULARE 

 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
19. DEZVOLTAREA COMPETEN ELOR DIDACTICE DE ORGANIZARE I EVALUARE A 
PROBELOR PRACTICE/ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI I A INSPEC IILOR SPECIALE 

LA CLAS  
 
TIPUL DE PROGRAM  
Program de formare continu , la propunerea C.C.D.  
 
PUBLIC INT  VIZAT  
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar care fac parte din Comisia jude ean  de organizare i 
desf urare a probelor practice/orale în profilul postului i a inspec iilor speciale la clas . 
  
JUSTIFICARE  
Reglement rile actuale privind profesia didactic  solicit  ca personalul didactic s  aib  o foarte bun  
preg tire tiin ific  în domeniul disciplinei predate, a didacticii i metodicii i evalu rii   în 
conformitate cu programele în vigoare specifice fiec rui concurs sau examen.  
Preg tirea riguroas  a cadrelor didactice care fac parte din Comisia jude ean  de organizare i desf urare 
a probelor practice/orale în profilul postului i a inspec iilor special la clas  este necesar  pentru buna 
organizare a acestor probe, precum i pentru a asigura transparen  în ceea ce prive te mobilitatea 
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personalului didactic din înv mântul preuniversitar. 
Anexele la Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic prezint  aspecte specifice 
acestor probe orale/inspec iei special la clas  care trebuie cunoscute de membrii comisiei de 
organizare i care, totodat , impun  profesionalizarea evaluatorilor astfel încât s  se aprecieze obiectiv 
calitatea actului educativ. 
 
DURAT   
30 de ore  
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  
COMPETEN E VIZATE  

 Gestionarea înscrierilor i a program rilor în vederea desf ur rii probelor practice/orale în profilul 
postului i a inspec iilor speciale la clas . 

 Opera ionalizarea teoriilor moderne i a conceptelor privind evaluarea didactic . 
 Interpretarea rezultatelor evalu rii ob inute prin instrumentele specifice evalu rii externe. 
 Aprecierea obiectiv  a activit ilor din cadrul probelor practice/orale în profilul postului sau a 

inspec iilor special la clas  prin con tientizarea factorilor perturbatori specifici evalu rii 
didactice. 

 
PLANIFICAREA PE MODULE 
Modul I – Aspectele organizatorice pentru buna func ionare a Comisiei jude ene de organizare i 
desf urare a probelor practice/orale în profilul postului i a inspec iilor speciale la clas   - 4 ore 
Modul II - Rolul i importan a evalu rii în practica educativ  - 8 ore  
Modul III- Criterii de evaluare a probei practice/orale în profilul postului i a inspec iei special la clas  – 
6 ore  
Modul IV- Factori perturbatori în aprecierea i notarea probelor practice/orale i a inspec iilor special la 
clas  – 10 ore  
Evaluare final  -2 ore  
 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023  
 
MODALIT I DE EVALUARE 
1. Evaluare pe parcurs (30/% din rezultatul final al evalu rii)  
2. Realizarea unui portofoliu care s  cuprind  un eseu reflexiv privind subiectivitatea vs obiectivitate în 
evaluarea didactic   (50% din rezultatul final al evalu rii)  
 
RESURSE UMANE 
Formatori:  
Prof. Luciana Antoci – limba român , englez  – inspector colar general 
prof. Florentin Traian Ciobotaru – istorie – inspector colar general adjunct 
prof. Cristian Pravat – matematica – inspector colar general adjunct 
prof. Constantin Hriscu – geografie  
prof. Rodica Leontie  – matemática – inspector colar resurse umane 
prof. Ramona Petronela Bojoga – francez , spaniol  – inspector colar limbi romanice 
prof. Crina Ciobanu – discipline economice – inspector scolar resurse umane ISJ Iasi 
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Coordonatorul programului: prof. Ramona Petronela Bojoga - inspector colar limbi romanice 
 
CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursan i planifica i: 1 grup  - 25 cursan i  
Costul programului/ al activit ii: 100 RON  
Costul estimate al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 

 
PI. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

20. EDUCA IE PRIN AH 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Profesori din înv mântul preuniversitar 

 
JUSTIFICARE 
Este bine cunoscut  deosebita valoare educativ-formativ  a jocului de ah, motiv pentru care în multe ri ale 
lumii se pred  ahul în coli. ahul contribuie la formarea unor capacit i intelectuale deosebite bazate pe: 
ra ionament, logic , independen a în gândire, putere de argumentare i interpretare, credibilitate. S-a considerat, 
de asemenea c  ajut  la formarea unor puternice tr s turi de personalitate: atitudini, comportamente, conduite, 
opinii. 

 
DURATA 
25 ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

�        Utilizarea conceptelor specifice ahului pentru organizarea demersurilor de cunoa tere i formare 
�        Formarea deprinderilor de planificare i proiectare a diferitelor tipuri de curriculum 
�        Dezvoltarea abilit ilor de implementare a diferitelor tipuri de curriculum 
�        Aplicarea cuno tin elor de predare specifice ahului în rezolvarea unor probleme teoretice i practice 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Curriculum: defini ii, componente, tipuri de curriculum - 1h Regulamentul jocului de 
ah -2h 

Obiectivarea con inuturilor în documentele colare( structura unui curs de ah)-2h 
ahul în curriculum la decizia colii ( programele de ah pe 2 nivele) - 3h 

Proiectarea didactic  în func ie de psihologia elevului juc tor de ah (preg tirea psihologic , tehnicile de lucru la 
tabl , antrenamentul practic-abordarea i judecarea pozi iilor, prospectarea i elaborarea planurilor de joc, jocul 
bazat pe curse) - 7h 
Programa colar  de op ional - elaborare - 7h 
Evaluare – 3 ore 
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CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Prezentarea unei piese din portofoliul preg tit în vederea evalu rii. 
Chestionar 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Vlad Ungureanu-matematic  
Prof. Vasile Viciu T nase -ed.fizic  i sport 
Prof. Constantin Hriscu -geografie 
Prof. Sorin Popovici- Inspector educatie fizic  i sport 

 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Silviu Iordache - director CCD 
  
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe - 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

21. INTEGRAREA STRATEGIILOR MODERNE DE PREDARE-ÎNV ARE-EVALUARE LA 
CLAS  

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice de discipline tehnice de toate specializ rile (profesori i maistri instructori) 

 
JUSTIFICARE 

Elaborarea strategiilor de instruire solicit  noi roluri pentru fiecare participant în procesul de predare- 
înv are, modalit i noi de realizare a instruirii, dar i alte perspective de evaluare. Situa iile de înv are 
trebuie s -i încurajeze pe elevi s  colaboreze în rezolvarea sarcinilor de lucru, s -i stimuleze spre c utarea 
informa iei, s  le  ofere  climatul  motivant  pentru  cunoa tere  i  exprimarea  propriilor  opinii, iar  modalit ile  
de  realizare  a înv rii trebuie s  vizeze formarea de competen e i deprinderi practice, cu accent pe înv area 
prin cooperare. În situa ii variate de instruire, profesorii împreun  cu elevii trebuie s  foloseasc  acele strategii 
didactice de tip activ- participativ, având în vedere i valen ele formativ-educative ale acestor metode, procedee,  
mijloace de înv mânt, moduri de organizare a înv rii. Metodele constituie elementul esen ial al strategiei 
didactice, ele reprezentând latura executorie, de punere în ac iune a întregului ansamblu ce caracterizeaz  un 
curriculum dat. Se impune adoptarea unor metode variate, eficiente i adecvate specifice disciplinelor tehnice, 
profilului colii, i finalit ilor generale ale înv mântului i cerin elor de educa ie ale societ ii contemporane. 
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Op iunea pentru o metod  sau alta este în strâns  rela ie cu personalitatea profesorului i gradul de preg tire, 
predispozi ie i stilurile de înv are ale grupului cu care se lucreaz . 
 
DURATA 
30 de ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

Competen e metodologice 
-     Analiza curriculumului oficial (planul cadru, programe curriculare) din perspectiva identific rii 
competen elor generale i specifice; 
-     Identificarea competen elor-cheie i a elementelor structurale ale acestora( no iuni, deprinderi, capacit i, 
atitudini ); 
-     Exemplificarea procesului de derivare a competen elor specifice din cele generale, a competen elor 
generale din competen ele-cheie; 
Competen e de comunicare 
-     Proiectarea, conducerea i realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare; 
-     Aplicarea strategiilor asertive de comunicare, pedagogic , educa ional  i didactic ; 
Competen e de evaluare a elevilor 

- Abordarea strategiilor alternative de evaluare în complementaritate cu metodologia tradi ional  de evaluare în 
scopul elabor rii unui demers evaluativ formativ i descriptiv; 
- Dezvoltarea comportamentelor auto evaluative i a gândirii critice. 

Competen e tehnice i tehnologice 
-      Integrarea tehnologiei informatizate în procesul de predare înv are evaluare; 
- Opera ionalizarea conceptelor de curriculum i competen  în demersul de proiectare/implementare/ 

evaluare în realizarea documentelor din portofoliul profesorilor; 
-      Integrarea mijloacelor de ra ionalizare a timpului în cadrul activit ii didactice. 
Competen e psiho-rela ionale 
-      Dezvoltarea capacit ii de ac iune/interac iune în cadrul grupurilor de înv are; 

-      Aplicarea metodelor de cunoa tere a personalit ii în scopul adapt rii i personaliz rii  nivelului de 
complexitate a sarcinilor de înv are, precum i a ritmului de înv are. 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul I:   Metode interactive, înv area prin cooperare - strategii didactice  - 4 ore 
Modulul II: Metode i tehnici de înv are-evaluare – 8 ore 
Modulul III: Cadrul didactic i metodele interactive de predare-înv are – 8 ore  
Modulul IV: Viziune în proiectarea i aplicarea metodelor interactive – 8 ore  
Modulul V: Evaluare final  – 2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluarea final  se va realiza prin prezentarea portofoliului realizat pe grupe de cursan i i portofolii individuale. 

 
II. RESURSE UMANE 
FORMATORI IMPLICA I: 
Prof. Liliana Rujanu- discipline tehnice - Metodist CCD 
Prof. Rodica Dumitru- discipline tehnice/Inspector ISJ  
Prof. Ramona-Petronela Bojoga – lb. franceza/Inspector ISJ Metodist CCD 
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COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Liliana Rujanu-Metodist CCD 
 

III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

22. FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE ÎN PSIHOPEDAGOGIE I DIDACTIC  
GENERAL  

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de perfec ionare la propunerea C.C.D. Ia i 
 
PUBLIC  - INT  VIZAT 
Cadre didactice debutante care se preg tesc pentru examenul de definitivat din înv mântul preprimar, primar, 
gimnazial i liceal din mediile urban i rural. 
 
JUSTIFICARE 
Programul“Formarea  cadrelor  didactice  debutante  în  psihopedagogie  i  didactic   general ” reprezint   o 
sintez  între aspectele de baz  ale didacticii, conceptelor teoretice i practice privind curriculumul i evaluarea. 
Stagiul cuprinde activit i teoretice i practice menite s  ofere cursan ilor posibilitatea de a- i contura un demers 
praxiologic din punct de vedere didactico- tiin ific i metodic. Având în vedere schimb rile în politicile 
educa ionale i necesitatea flexibiliz rii i adapt rii unui demers educa ional care s  reflecte aceste schimb ri în 
practica educa ional , ne propunem s  dezvolt m cadrelor didactice debutante competen ele profesionale care s  
asigure succesul în cariera didactic . 
 
DURATA 
30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

�         Actualizarea conceptelor teoretice în domeniul didacticii generale i particularizarea acestora în func ie de 
specificul disciplinei predate; 
�         Asimilarea i exersarea simulat  la disciplina predat  a unor metode / strategii clasice i moderne de 
predare-înv are-evaluare; 
�         Exersarea tehnicilor de proiectare, prin raportare la tipologia lec iei; 
�         Dezvoltarea capacit ii de realizare a instrumentelor de evaluare conform teoriei evalu rii; 
�         Exersarea de tehnici de eficientizare a managementului clasei; 
�         Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare în context educa ional.  
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 

Modul 1 Elemente de didactic  i reforma educa ional  - 2 ore; 
Modul 2 Abordarea curricular  a demersului didactic. Facilitarea pred rii/înv rii/ evalu rii printr- o abordare 
inovatoare - 5 ore; 
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Modul 3 Strategii educa ionale centrate pe elev - 6 ore; 
Modul  4  Proiectarea  ca  demers  de  organizare  a  activit ii  didactice.  Microproiectarea  didactic .  Lec ia  - 
principala form  de organizare a activit ii didactice – 10 ore; 
Modul 5 Evaluarea în actul educa ional 5 ore; 
Evaluare final  - 2 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Gradul de participare la aplica iile practice/ dezbateri, interesul manifestat pe tot parcursul sesiunilor, chestionare / 
teste, portofoliu. 
Portofoliul va con ine: proiecte didactice (4 proiecte de fiecare cursant), teste de evaluare ini ial  i sumativ , fi e 
de autoevaluare, alte produse realizate pe parcursul stagiului practic. 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Conf. univ. dr. Florin Frumos-DPPD/psihopedagogie special  
Prof. dr. Genoveva Farca - pedagogie  
Prof. Gabriela Raus –inv.special,inspector ISJ 
Prof. Aura ab r - consilier scolar/ inspector ISJ   
Prof. Anca Hardulea-consilier scolar –Director 
CJRAE 
Prof. Lidia Andronache-consilier colar- Metodist CCD 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI :Prof.Lidia Andronache-Metodist CCD 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 4 grupe – 100 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

23. FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎNCADRATE CU STATUT DE SUPLINITOR ÎN 
DIDACTIC  GENERAL  ÎN VEDEREA SUS INERII CONCURSULUI NA IONAL DE 

TITULARIZARE 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de perfec ionare la propunerea C.C.D. 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice cu statut de suplinitor care se preg tesc pentru concursul na ional de titularizare din înv mântul 
preprimar, primar,  gimnazial i liceal din mediile urban i rural. 
 
JUSTIFICARE 
Programul“Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în didactic  general  în vederea sus inerii 
concursului na ional de titularizare” reprezint  o sintez  între aspectele de  baz  ale didacticii, conceptelor 
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teoretice i practice privind curriculumul i evaluarea. Stagiul cuprinde activit i teoretice i practice menite s  
ofere cursan ilor posibilitatea de a- i contura un demers praxiologic din punct de vedere didactico - tiin ific i 
metodic. Având în vedere schimb rile în politicile educa ionale i necesitatea flexibiliz rii i adapt rii unui 
demers educa ional care s  reflecte aceste schimb ri în practica educa ional , ne propunem s  dezvolt m cadrelor 
didactice debutante competen ele profesionale care s  asigure succesul în cariera didactic . 
 
DURATA 
30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

�         Cunoa terea con inuturilor tiin ifice specifice elementelor de didactic  general  propuse; 
�         Cunoa terea i utilizarea principalelor documente colare reglatoare: planuri-cadru, programe colare, 
programe pentru examene na ionale; 
�         Dezvoltarea capacit ii de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice 
la con inuturi; 
�         Dezvoltarea capacit ii de proiectare i realizare a demersurilor curriculare intra- i interdisciplinare; 
�         Dezvoltarea capacit ii de proiectare i realizare a evalu rii competen elor dobândite de elevi; 
�         Dezvoltarea capacit ii de a adecva demersurile didactice la particularit ile de vârst  ale colectivului de 
elevi; 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I - Teoria i metodologia curriculum-ului - 4 ore; 
Modul II - Procesul de instruire ca expresie a interac iunii dintre predare, înv are i evaluare - 6 ore 
Modul III - Metodologia de instruire  - 6 ore 
Modul IV – Teoria i practica evalu rii educa ionale -6; 
Modul V - Proiectarea instruirii - niveluri i metodologie - 6 ore; 

Evaluare final  - 2 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 

An colar 2022-2023 
 

MODALIT I DE  EVALUARE 
Gradul de participare la aplica iile practice/ dezbateri, interesul manifestat pe tot parcursul sesiunilor, chestionare / 
teste, portofoliu. 
Portofoliul va con ine: proiecte didactice (1 proiect de fiecare cursant), teste de evaluare ini ial  i sumativ , fi e 
de autoevaluare, alte produse realizate pe parcursul stagiului practic. 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
prof. Gabriela Raus- inspector colar Inv.special  
prof. Aura ab r  –ISJ, consilier colar 
prof. Anca Hardulea-consilier colar 
prof. Alina Vasilescu-consilier colar 
prof. Hriscu Constantin-geografie 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Ramona-Petronela Bojoga – metodist CCD Iasi 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
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Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

24. ABORDAREA OREI DE RELIGIE DIN PERSPECTIV  INTERDISCIPLINAR / 
PLURIDISCIPLINAR  

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC  - INT  VIZAT 
Profesorii de religie din înv mântul primar, gimnazial i liceal, debutan i sau cu grade didactice. 

 
JUSTIFICARE 

Educa ia religioas  este - al turi de cea intelectual , moral , estetic , fizic , tehnologic  - important , 
având o valoare formativ-educativ  asupra elevilor. Nicio disciplin  nu poate exista separat de celelalte, fiecare î i 
are „misiunea” ei specific  i toate prind via  dac  sunt deschise dialogului. Exist  îns  o lips  de tradi ie 
pedagogic  a integr rii curriculare a disciplinei i un sistem de formare ini ial /continu  axat pe predarea 
monodisciplinar . 

Programa de gimnaziu i liceu este foarte ofertant  în privin a temelor ce pot fi abordate interdisciplinar. 
Dac  înv mântul religios se izoleaz  de celelalte obiecte de studiu, atunci Religia r mâne în sufletul elevului o 
materie eterogen , solitar  i nimic mai mult. De aceea, este foarte important s  dezvolt m profesorilor de religie 
competen e de abordare interdisciplinar /pluridisciplinar  a con inuturilor religioase, pentru ca i ei s  poat  
forma elevilor competen e transversale i transferabile, utile dezvolt rii personale i sociale a acestora. 
 
DURAT  
30 ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 
• Identificarea avantajelor, dificult ilor i etapelor în abordarea interdisciplinar /pluridisciplinar ; 
• Construirea de itemi de evaluare pentru con inuturi religioase cu poten ial de abordare interdisciplinar ; 
• Prezentarea avantajelor abord rii integrate a curriculum-ului religios în vederea form rii unor competen e 
transversale i transferabile, utile dezvolt rii personale i sociale a elevilor; 
• Prezentare unor metode activ-participative de abordare a con inuturilor religioase interdisciplinare/ 
pluridisciplinare la gimnaziu/liceu; 
• Identificarea con inuturilor religioase cu poten ial interdisciplinar; stabilirea de conexiuni interdisciplinare între 
Religie-Socio-Umane- tiin e-Arte. 

 
 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I – Abordare integrat . Interdisciplinaritate/Pluridisciplinaritate în activit ile didactice ale profesorilor de 
religie- 6 ore 
Modul II – Avantaje, dificult i i etape în abordarea interdisciplinar /pluridisciplinar - 4 ore 
Modul III - Religie – Istorie – Geografie. Religie- tiin e. Itemi de evaluare i metode 
interdisciplinare/pluridisciplinare – 8 ore 
Modul IV - Religie – Filosofie – Etic  - Arte. Itemi de evaluare i metode interdisciplinare/pluridisciplinare – 8 
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ore 
Evaluare final  – Chestionar i document resurs  original pentru valorificare individual  – 4 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Formatorii vor avea în vedere ob inerea feedback-ului pe tot parcursul desf ur rii cursului. La finalul fiec rei 
teme, va exista un set de exerci ii sau teme de dezbatere. 
Evaluarea final  va consta în rezolvarea unui chestionar cu 15 întreb ri de tip gril . De asemenea, fiecare cursant 
va avea de prezentat un exemplu de item de evaluare i o metod  activ-participativ  de abordare interdisciplinar  
a unor con inuturi religioase. 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori : 
Prof. Iordache Silviu-geografie –director CCD Ia i 
Prof. dr. Denisia M noiu- religie/ inspector ISJ 
Prof. Maria As ndulesei-Budeanu-religie ortodox  
Conf. Univ. dr. Sorin Mihalache-religie 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Iordache Silviu-geografie –director CCD Ia i 

 
 

III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i:  50 cursan i - 2 grupe.  
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 

 
I.CRITERII CURRICULARE 
DENUMIREA PROGRAMULUI:  
 

25. CREATIVITATEA - O NECESITATE ÎN COAL  I ÎN ACTIVIT ILE NON–FORMALE 
 

TIPUL DE PROGRAM: Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i 
 PUBLIC – INT  VIZAT: Cadre didactice din înv mântul preuniversitar. 
Loca ii de implementare a programului: 1- CCD IA I 
          2- CCD IA I- Filiala Pa cani 
 
JUSTIFICARE:  
             Prin creativitate se în elege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva original. Actul creator este îns  un 
proces de elaborare prin inven ie sau descoperire,cu ajutorul imagina iei creatoare,a unor idei sau produse 
noi,originale de mare valoare i aplicabile în diferite domenii de activitate. Educa ia nu este un proces limitat, spa ial 
i temporal cu inciden  determinat  asupra biografiei personale. formarea individului dup  principii etice i 

axiologice solide care trebuie s  devin  un proces continuu, o coordonat  a colii i a societ ii române ti. 
Transformarea educa iei într-un proces permanent este imperativ pentru lumea contemporan . coala, oricât de bine 
ar fi organizat , oricât de bogat ar fi con inutul cuno tin elor pe care le comunic m elevului, nu poate da satisfac ie 
setei de investigare i cutezan  creatoare, tr s turi specifice copiilor. Ei au nevoie de ac iuni care s  le l rgeasc  
lumea lor spiritual , s  le împlineasc  setea lor de cunoa tere, s  le ofere prilejul de a se emo iona puternic . 
Creativitatea copiilor este stimulat  înc  de la vârsta pre colar  i este continuat  la coal  prin practicarea unor 
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jocuri specifice vârstei acestora. Ideea dezvolt rii creativit ii în coal  îi sperie adesea pe dasc li ,care sunt convin i 
c  pentru aceasta vor avea lucruri dificile i neobi nuite de f cut. 
DURATA: 30 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1-10 ore 
Creativitatea - repere teoretice cu valorizare în practica înv mântului   

1. Conceptul de creativitate în diferite accep iuni; teorii i paradigme ale creativit ii  
2. Factori facilitatori i blocaje ale creativit ii 
3.  Creativitatea ca proces i ca produs 

Modulul 2-10 ore 
Creativitatea în coal  

1. Forme de organizare  care faciliteaz  dezvoltarea creativit ii 
2. Profesorul  creativ 
3. Metode de stimulare a creativit ii în coal  

Modulul 3-8 ore 
Metode de dezvoltare a creativit ii prin activit i nonformale  
1.Educa ia nonformal  
2. Cadrul de înv are 
3. Metode de dezvoltare a creativit ii în cadrul nonformal 
4.Jocuri creative  
Evaluarea final  a cursului – 2 ore  
Competen e vizate: 

 dobândirea de c tre cadrele didactice a unor metode i tehnici moderne de stimulare a poten ialului creativ al 
copilului, 

 dezvoltarea capacit ile creative latent ale copiilor, libertatea interioar  i spontaneitatea. 
 dezvoltarea capacit ii de rezolvare eficient  a problemelor privind dezvoltarea sim ul artistic, 
 dobândirea de c tre copii a acelor calit ile specifice persoanei creative.  

CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2021– 2022 
MODALITATI DE EVALUARE -portofoliu 
Descrierea strategiei de organizare a evalu rii finale 

 Evaluarea final  a cursan ilor se va realiza prin sus inera public  a unui proiect din portofoliul individual , 
evaluarea portofoliului i a sus inerii proiectului se va face prin calificative Excelent, Foarte Bine, Bine, 
Suficient, Insuficient 

 Aprecieri generale, concluzii;  
 
II. RESURSE UMANE 
FORMATORI IMPLICA I 
Prof. Mariana Panaite –Profesor Înv. Pre colar- Metodist CCD 
Prof. Liliana Rujanu - discipline tehnice - Metodist CCD 
Prof. Lidia Andronache –Consilier colar –Metodist CCD 
Prof. Claudia Bîrg oanu – Profesor înv. Primar  
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI -   Prof. Lidia Andronache – Prof Metodist CCD Iasi 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii:  
Costul estimate al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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I. CRITERII CURRICULARE 
 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
26. LIMBA ENGLEZ  PENTRU ÎNCEP TORI 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Profesori, înv tori, educatori, personal didactic auxiliar care nu au studiat limba englez  într-un cadru organizat 

 
JUSTIFICARE 

Tr im într-un secol al comunic rii f r  grani e. În contexte personale, ori valorificând oportunit ile 
profesionale oferite de programele Uniunii Europene în domeniul educa iei, tot mai amplu accesate de colile din 
România, avem nevoie de cunoa terea limbii engleze pentru a putea comunica oriunde, cu oricine, în cele mai 
diverse scopuri. Tocmai de aceea, cursul de limba englez  pentru încep tori este propus pentru to i cei care vor s  
se bucure de cunoa terea celei mai utilizate limbi de circula ie interna ional  i s  o foloseasc  în mod curent. 

Cursul de limba englez  pentru încep tori este destinat persoanelor care nu au mai studiat limba englez  
anterior. Conceput într-un format interactiv, cursul permite asimilarea rapid  a elementelor de lexic, a structurilor 
gramaticale i a func iilor de comunicare astfel încât participan iis  poat  dezvolta competen e de comunicare 
specifice nivelului elementar într-o perioad  de timp relativ scurt . 

 
DURATA 
30 de ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 
La finalul cursului, participan ii vor fi capabili s : 

- în eleag  i s  utilizeze expresii familiare i cotidiene, precum i enun uri simple care vizeaz  satisfacerea nevoilor 
concrete; 
- s  se prezinte sau s  prezinte pe cineva, s  formuleze i s  r spund  la întreb ri referitoare la detalii 
personale; 
 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT  
Modulul I – No iuni introductive – 3h 
Modulul II – Activit i zilnice – Present Tense (timpul prezent) – 4h 
Modulul III – Descrierea persoanelor/locurilor – substantive i adjective – 4h 
Modulul IV – Activit i din trecut – Past tense (timpul trecut) – 3h 
Modulul V – Omul – Future Tense (timpul viitor) – 4h 
Modulul VI – Sentimente/rela ii – recapitulare timpuri gramaticale – activit i practice – 4h 
Modulul VII – Mediul înconjur tor – dialoguri tematice – 2h 
Modulul VIII – Timp liber – Past perfect simple and continuous (timpul perfect compus) – 3h 
Modulul IX – Evaluare – prin examen final i prezentarea unui portofoliu personal – 3h  
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluarea cursan ilor se va realiza prin frecven a i interven ia cursan ilor la fiecare modul; Examenul final vizeaz  
evaluarea competen elor de comunicare la nivel A1; 
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Portofoliul va con ine prezentarea în limba englez  a fiecarui cursant precum i 2 seturi de dialoguri pe dou  teme 
diferite, alese de formator. 

 
II. RESURSE UMANE 
Prof. Irina Prodan-engleza,inspector ISJ–Metodist CCD 
Prof. Irina Fuioag  -englez   
Prof.Daniela Simion-englez  
Prof. Daniela Elena Busuioc - englez  
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Irina Prodan-Metodist CCD 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
I.CRITERII CURRICULARE 

 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
27. LIMBA ENGLEZ  PENTRU NIVEL MEDIU 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea CCD 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Profesori, înv tori, educatori, personal didactic auxiliar care au no iuni de baz  de limba englez  

 
JUSTIFICARE 
Tr im într-un secol al comunic rii f r  grani e. În contexte personale, ori valorificând oportunit ile profesionale 
oferite de programele Uniunii Europene în domeniul educa iei, tot mai amplu accesate de colile din România, 
avem nevoie de cunoa terea limbii engleze pentru a putea comunica oriunde, cu oricine, în cele mai diverse 
scopuri. Tocmai de aceea, cursul de limba englez  pentru nivel mediu este propus pentru to i cei care vor s  se 
bucure de cunoa terea aprofundat  a celei mai utilizate limbi de circula ie interna ional  i s  o foloseasc  în mod 
curent. 
Cursul de limba englez  pentru nivel mediu este destinat persoanelor care au mai studiat limba englez  anterior. 
Conceput într-un format interactiv, cursul permite asimilarea rapid  a elementelor de lexic, a structurilor 
gramaticale i a func iilor de comunicare astfel încât participan iis  poat  dezvolta competen e de comunicare 
specifice nivelului intermediar într-o perioad  de timp relativ scurt . 

 
DURATA 
30 de ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
La finalul cursului, participan ii vor fi capabili s : 

 în eleag  fraze izolate i expresii frecvent folosite în rela ia cu domeniile imediate de prioritate (informa ii 
personale sau familiale, cump r turi, mediul înconjur tor apropiat, munc ); 

 comunice în situa ii simple i obi nuite, care cer un schimb de informa ii, simplu i direct, pe subiecte 
familiare i obi nuite; 

 descrie cu mijloace simple familia sa, mediul s u înconjur tor i s  evoce subiecte familiare i obi nuite 
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sau care corespund nevoilor imediate; 
 redacteze o scrisoare personal  simpl . 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul I– No iuni introductive-revizuire – 2h 
Modulul II– Activita i zilnice-Present Tense Simple and Continuous – diferen iere – 4h Modulul III– Descrierea 
persoanelor/locurilor-num rul substantivelor i compara ia adjectivelor – 4h 
Modulul IV– Activit i din trecut- Past tense Simple and Continuous- compara ie – 4h Modulul V– Omul-Future 
Tense Simple and Continuous, going to Future – 4h 
Modulul VI– Sentimente/rela ii, recapitulare timpuri gramaticale-activit i practice – 4h 
Modulul VII– Mediul înconjur tor-dialoguri tematice – 2h 
Modulul VIII– Timp liber-Past perfect simple and continuous-diferen iere – 3h 
Modulul IX– Evaluare - prin examen final i prezentarea unui portofoliu personal – 3h 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Se va ine seama de implicarea participan ilor la realizarea cerin elor, colaborarea în cadrul grupurilor de lucru i la 
fiecare modul; 
Examenul final vizeaz  evaluarea competen elor de comunicare la nivel A1-A2; 
Portofoliul va con ine prezentarea în limba englez  a fiecarui cursant, un dialog pe o tem  aleas  de cursant i o 
scrisoare cu o tem  propus  de formator. 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Irina Prodan-engleza, inspector ISJ-Metodist CCD 
Prof. Irina Fuioag  -engleza 
Prof.Daniela Simion-engleza 
Prof. Elena Daniela  Busuioc – engleza 
 
Coordonatorul programului: Prof. Irina Prodan-Metodist CCD 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 1 grup  - 25 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

28. LUCRUL CU TEXTUL PENTRU ÎMBUN T IREA COMPETEN EI  DE LITERA IE 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul primar, gimnazial i liceal, cadre didactice auxiliare 
 
JUSTIFICARE 

Acest stagiu de formare prezint  interes pentru toate cadrele didactice în scopul organiz rii unor secven e 
de lec ie specifice, în care lucrul cu textul este utilizat ca strategie pentru îmbun t irea competen ei de litera i. 
 

DURATA 
24 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

• Identificarea textelor i fragmentelor adecvate activit ii de lucru cu textul 
• Organizarea activit ilor specifice în condi iile oferite de c tre unit ile de înv mânt 
• Monitorizarea progresului înregistrat de elevi sub aspectul competen ei de litera ie 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT  
Modul I – Lucrul cu textul în îmbun t irea competen ei de litera ie – 7 ore 
Modul II – Strategii de lectur  con tientizat  – 8 ore 
Modul III – Exerci ii aplicative de lucru cu textul – 7 ore 
Evaluare final  – 2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluare formativ -Fi e de lucru 
Prezentarea unor proiecte de secven e  didactice 
Texte utilizate în or  
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Luciana  Antoci - ISG – profesor român /englez  
Prof. dr. Claudia Ciobanu-lb.si lit.român  
Prof. Mihaela Apetroae - lb.si lit.român / Inspector ISJ 
Prof. Cezar Zaharia - lb.si lit.român / Inspector ISJ 
Prof. Ramona Petronela Bojoga -lb.franceza/spaniola / Inspector ISJ 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Ramona Petronela Bojoga -Metodist CCD Iasi 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 1 grup  – 25 cursan i 
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Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

29. METODE I TEHNICI DE EVALUARE CREATIV  
LA DISCIPLINA GEOGRAFIE 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Stagiul se adreseaz  profesorilor de geografie, indiferent de vechimea la catedr  sau de mediul în care î i 
desf oar  activitatea în colile din municipiul i jude ul Ia i 

 
JUSTIFICARE 
 Parcurgem o etap  în care evaluarea prin metode clasice, ultracunoscute s-a dovedit ineficient . O disciplin  ca 
geografia presupune creativitate în predare, în temele de acas , în aplicatiile tematice i, implicit, în evaluare. 
Nevoia de evaluare creativ  în înv area geografiei, la orice nivel de studiu, a ap rut treptat, pe m sura diminuarii 
caracterului descriptiv, informativ al acestei discipline i cre terea caracterului practico-aplicativ. 
 
DURATA 
30 ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

•   Cunoa terea metodelor activ-participative, cu accent pe exploatarea valen elelor formative ale acestora; 
•   Însu irea deprinderii de proiectare i sus inere a lec iilor, utilizând metodele activ-participative; 
•   Cre terea eficien ei demersului didactic, a actului de educa ie, de formare a profilului civic al elevilor, 
prin utilizarea metodelor i tehnicilor active; 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I Prezentarea cadrului conceptual (defini ie, scurt istoric), orient ri noi în didactic ; argumente pentru un 
nou demers didactic.- 4 ore 
Modul II Prezentarea metodelor i tehnicilor activ-participative în predare/ asimilarea cuno tin elor. Metode: a 
mozaicului, a pred rii  înv rii  reciproce, cascada, piramida, înv area dramatizat , citirea cuprinz toare, a 
schimb rii perechii, a turnirurilor între echipe.-3 ore 
Modul III. Realizarea i prezentarea unor proiecte didactice utilizând metode active în fixarea cuno tin elor. 
Metode: harta conceptual , scheletul de pe te, lan ul cognitiv, metoda R.A.I., a cartona elor luminoase, a cauzei 
i efectului, .a., la alegerea cursan ilor-4 ore 

Modul IV. Prezentarea i realizarea unor proiecte de lec ii utilizând metode active, de stimulare a implic rii i 
creativit ii în rezolvarea de probleme. Metode: a p l riilor gânditoare, a exploziei stelare, studiul de caz, masa 
rotund , controversa creativ , Phillips 6-6,tehnica 6/3/5, multi-voting, caruselul, etc.-4 ore 
Modul V. Lec ii active, demostrative, sus inute prin simulare în grupul cursan ilor.-4 ore 
Modul VI. Lec ii practice demonstrative, sus inute la clase, în coli diferite, de c tre cursan i.-8 ore 
Evaluare final  - 3 ore 
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CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Realizarea de proiecte didactice cu utilizarea preponderent  a metodelor active (3 proiecte de fiecare cursant); se 
va evalua eficien a demersului didactic propus i sus inerea argumentat  a acestuia în fa a colegilor; 
Lec ii practice simulate în grupul de cursan i i direct la clas , sus inute de c tre to i cursan ii; evaluarea prin 
discu ii a lec iilor asistate 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Silviu Iordache -geografie –director CCD Ia i 
Prof. Constantin Hriscu- geografie  
Prof. dr. Anca Dimitriu- geografie 
Prof. dr. Mihaela Lesenciuc – geografie- Inspector colar 

 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Silviu Iordache - director CCD Iasi 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

30. TEATRUL DE P PU I –MIJLOC IMPORTANT ÎN EDUCA IA PRE COLARILOR 
I COLARILOR MICI 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul primar i preprimar 

 
JUSTIFICARE 

Proiectul dore te s  transforme teatrul de p pu i într-un act educa ional pl cut i eficient,instrument în procesul 
formativ al copiilor: intelectual, etic i estetic. Copilul este atras de mic de lumea basmelor, a pove tilor i 
povestirilor, este  fermecat  de  real  i imaginar. Eroii basmelor i ai povestirilor îi ofer  posibilitatea de a p trunde 
în lumea experien elor i a tr irilor puternice. Formarea unei noi viziuni didactice asupra aplic rii jocului cu p pu i, 
jocul fiind o form  fundamental  pentru activitatea din gr dini . Ini ierea unui asemenea proiect duce la 
perfec ionarea cadrelor didactice în vederea realiz rii cu for e proprii a materialelor necesare desf ur rii 
activit ilor-teatrul cu copii, teatrul cu p pu i , teatrul cu m ti, dramatiz ri pentru copii. În acela i timp vom 
urm ri i dezvoltarea capacit ilor de exprimare plastic , dezvoltarea sensibilit ii, imagina iei i creativit ii 
artistice a cursan ilor. 
 
DURATA 
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30 de ore 
 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 

COMPETEN E VIZATE 
Cursul va contribui la formarea urm toarelor competen e: 

�        Ini ierea  educatorilor  în  vederea  aprofund rii  tehnicilor  i  mijloacelor  teatrului  de  p pu i  –element 
esen ial al activit ilor ludice la nivelul grupelor de pre colari i colari mici); 

�        Formarea deprinderilor practice legate de realizarea teatrului cu p pu i” 
�        Dezvoltarea capacit ilor de exprimare plastic  utilizând materiale,instrumente i tehnici variate. 
� Dezvoltarea  capacit ii  de  receptare  a  mesajului  vizual-artistic,  folosirea    ca  mijloc  de  realizare  a 

materialelor dorite. 
 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I- Probleme generale ale teatrului de p pu i, rolul teatrului de p pu i în educa ia copilului- 9 ore 
-Tema1-Construirea suporturilor pentru expozi ii i prezent ri de lucr ri ale copiilor(rame,panouri,microexpozi ii , 
col uri temetice) 3ore 
-Tema 2-Teatrul cu m ti construirea calotei suport, stilizarea  animalelor pentru m ti (masca simpl , masca cu 
detalii, m tile improvizate).3 ore 
-Tema 3- Teatrul de umbre   i siluiete –alegerea unei povestiri – realizarea textului i siluietelor/umbrelor 
(alc tuirea a   trei ateliere de lucru C su a din oala, C su a iepurasului,Pui orul mo at)Impactul elementelor 
artistice în jocul/lec ia copiilor. 3ore. 
Modul II- Teatrul de p pu i pe mân - rolul important pentru prezentarea unor mini spectacole sau a unor 
secven e din activit ile zilnice ale copiilor- 9ore 
- Tema 1-Rolul teatrului de p pu i pe mân  în realizarea programei colare , costume , abloane ,construirea 
simpl  a expresiei fe ei, decoruri, recuzit .(realizarea p pu ilor i decorurilor în dou  ateliere Greierele i 
furnica, Ursul p c lit de vulpe). -3ore. 
- Tema 2- Impactul p pu ilor mari asupra copiilor ,p pu i cu vaianguri sau be e, expresia fe ei, costuma ia 
,mecanismele p pu ilor,decorurile adecvate acestui gen de spectacol.- Construirea capetelor pentru spectacolul 
selectat (expresie i mecanisme)-3 ore 
- Tema 3- Corpul p pu ilor mari ,costumul mecanismele pentru mînuire.- 3 ore. 
Modul III- Scena Teatrului cu papusi, rolul ei de a fi prezent  în spa iul de joc i înv tur  al grupei de 
copii -9 ore 
-Tema 1- Marionetele în educa ia copilului rolul lor ,scena tip paravan construirea ei, modele pentru scene de 
teatru (ateliere de doua persoane) -3ore 
-Tema 2  –Alc tuirea unui portofoliu de materiale (umbre, p pusi pe mân , m ti) ,dramatizarea  textelor potrivite 
pentru munca didactica a educatorilor.3 ore 
-Tema 3- Pregatirea spectacolului de final interpretare i prezentare 3ore. 
Evaluare final -3 ore  spectacolului realizat, discutii, concluzii 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
1.Evaluare pe parcursul modulelor I si II(30/% din rezultatul final al evalu rii) 
2. Evaluarea la sfirsitul modulului III (20% din rezultatul final al evalu rii) 
3.Realizarea unui portofoliu care s  cuprind  toate tipurile de materiale confectionate in timpul cursului.(50% din 
rezultatul final al evalu rii) 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori:  
Prof. Petru Petrariu -actorie 
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  Prof. Mariana Panaite-înv.prescolar - -Metodist CCD 
 
COORDONATOR PROGRAM:   Prof. Mariana Panaite-Metodist CCD Ia i 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 3 grupe –75 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 

 
I. CRITERII CURRICULARE 

 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
31. PROIECTAREA I UTILIZAREA METODELOR ACTIVE LA DISCIPLINA MATEMATIC  

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea CCD 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Profesori de matematic  
 
 JUSTIFICARE 
În contextul integr rii europene, devine actual  problematica calit ii în educa ie i în particular, a calit ii în 
modalit ile de predare a con inuturilor obligatorii elevilor din înv mântul gimnazial i liceal. Este important  
cunoa terea de c tre cadrele didactice a cadrului legislativ i a conceptului european de calitate în educa ie pentru 
a putea armoniza propria activitate didactic  cu cerin e calitative. Cunoa terea unor tehnici, metode i strategii de 
predare-înv are specifice disciplinei matematic  i a unor instrumente de evaluare adaptate nevoii de m surare a 
calit ii în înv are i educa ie sunt cerin e profesionale care trebuie dobândite prin activit i de formare. 
 
DURATA 
30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

�         Familiarizarea cu cadrul organiza ional i legislativ al UE în ceea ce prive te calitatea în educa ie; 
�         Însu irea unor tehnici i strategii de predare — înv are în gimnaziu i liceu în rela ie cu cerin e de 
satisfacere a calit ii în educa ie; 
�         Formarea abilit ii de a integra în activitatea didactic  a unor strategii de înv are i evaluare; 
�         Utilizarea i conceperea unor instrumente de evaluare a activit ii didactice în acord cu indicatori de bun  
practic . 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1 - Tehnici, metode i strategii de predare-înv are a matematicii la gimnaziu i liceu – 6 ore 
Modulul 2 - Aplica ii practice pentru tehnici, metode i strategii de predare-înv are a matematicii la ciclul 
gimnazial i liceal – 16 ore 
Modulul 3 - Teme aplicate pentru utlizarea tehnicilor, metodelor i strategiilor de predare-înv are a matematicii 
la ciclul gimnazial i liceal dobândite la curs – 6 ore 
Evaluare final  – 2 ore 
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CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Portofoliul cursantului; 
Dizerta ie prezentat  de fiecare cursant în cadrul colocviului de evaluare; 
Chestionare 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Cristian Pravat – ISGA - matematic  
Prof. Raluca Ungureanu – inspector matematic  
Prof. Bogdan Bârzoi -matematic  
Prof. Constantin Chiril  -matematic  
Prof. Vasile alaru -fizic  
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Vasile alaru -Metodist CCD 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

32. PROFESORUL METODIST - ROLURI I COMPETEN E ÎN ANALIZA 
I EVALUAREA INSPEC IEI SCOLARE 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de perfec ionare la propunerea C.C.D. 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice care fac parte din corpul de metodi ti ai Inspectoratului colar Jude ean Ia i. 
 
JUSTIFICARE 
Corpul de metodi ti al Inspectoratului colar Jude ean Ia i cuprinde cadre didactice care pot efectua inspec ii 
pentru specializ rile prev zute în Centralizatorul privind disciplinele de înv mânt, domeniile i specializ rile 
precum i probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din înv mântul preuniversitar, 
aprobat prin ordin de ministru în fiecare an colar. 
Având în vedere prevederile OMEN nr. 5397/5.11.2013 privind modificarea i completarea Metodologiei  privind 
formarea  continu   a  personalului  din înv mântul preuniversitar, aprobat  prin Ordinul ministrului educa iei, 
cercet rii, tineretului i sportului nr. 5.561/2011 se impune formarea i familiarizarea corpului de metodi tii ai 
I.S.J. Ia i  cu noile prevederi legale i cu procedurile de utilizare a documentelor specifice activit ii de îndrumare 
i evaluare prin inspec iile curente i speciale. 

Profesorii metodi ti au responsabilitatea de a efectua inspec ii curente i speciale în specialitate pentru acordarea 
definitiv rii în înv mânt i ob inerea gradelor didactice, motiv pentru care se impune dezvoltarea competen elor 
în proiectarea, conducerea, evaluarea i monitorizarea actului didactic, potrivit noilor orient ri din politicile 
educa ionale actuale. 
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DURATA 
24 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

�         Actualizarea cuno tin elor privind prevederile legale specifice dezvolt rii profesionale în înv mântul 
preuniversitar; 
�         Operarea cu conceptele specifice demersului educa ional centrat pe elev; 
�         Dezvoltarea abilit ii de utilizare i redactare a instrumentelor de evaluare conform metodologiilor în 
vigoare; 
�         Exersarea rolurilor i a tehnicilor de consiliere i îndrumare cadrelor didactice inspectate; 
�         Utilizarea tehnicilor de ascultare activ  i comunicare eficient , de acordare a feed-back-ului; 
 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I - Aspecte legislative care reglementeaz  inspec ia pentru ob inerea definitiv rii i a gradelor didactice - 2 
ore 
Modul II - Competen e, aptitudini, responsabilit i specifice profesorului metodist - 6 ore 
Modul III - Fundamente tiin ifice actuale în demersul de proiectare-predare-înv are-evaluare - 4 ore 
Modul IV - Proceduri specifice de analiz  i evaluare a demersului didactic i managerial al cadrului didactic 
inspectat – 10 ore 

Evaluare final  - 2 ore 
 

CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Gradul de participare la aplica iile practice/ dezbateri, interesul manifestat pe tot parcursul sesiunilor, chestionare / 
teste, portofoliu. 
Portofoliul va con ine: 1 proiect didactic, 2 procese verbale (1 proces verbal de inspec ie special  definitivat, 
proces verbal de inspec ie curent  sau special  pentru gradele didactice). 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Silviu Iordache – geografie – director CCD Ia i 
Prof. Luciana Antoci – ISG – român /englez  
Prof. Cristian Pravat – ISGA – matematic  
Prof. Dr Florentin Traian Ciobotaru ISGA– Istorie 
Prof. Constantin Hriscu – geografie 
Prof. Mariana Panaite – prof. învatamant pre colar-Metodist CCD 
Prof. Vasile  Salaru - fizic  – Metodist CCD 
Prof. Brandusa Petronela Ionescu - francez  - Metodist CCD 
Prof. Ramona Petronela  Bojoga – francez  - Metodist CCD 
Prof. Liliana Rujanu – discipline tehnice - Metodist CCD 
Prof. Gabriela Raus-înv.special/ inspector ISJ 
Prof. Aura ab r - consilier scolar/ inspector ISJ  
Prof. Cezar Zaharia-Lb. i lit.român / inspector ISJ 
Prof. Lidia Andronche – profesor metodist CCD   

 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof,  Liliana Rujanu-Metodist CCD 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
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Num r de cursan i planifica i: 3 grupe – 75 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 
 
I. CRITERII CURRICULARE 

 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
33. REPERE METODICE ÎN ÎNVA AREA NO IUNII DE  

NUM R NATURAL LA COPIII PRE COLARI 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul pre colar 
JUSTIFICARE 

Gr dini a, prin atributele ei, constituie mediul educativ în care copilul, în mod organizat i sistematic, î i 
formeaz  impresii i no iuni despre lumea înconjur toare, primele deprinderi i obi nuin e. 

Perioada pre colar  imprim  cele mai profunde, durabile i fructuoase amprente asupra individualit ii 
copilului. Sub influen a factorilor ambientali are loc o expansiune a poten ialului creativ al copilului, r sar 
ml di ele „eului” cognitiv-afectiv-ac ional, se constituie i se consolideaz  tr s turile de personalitate. 

Ansamblul formelor de activitate din gr dini  are efecte formative sporite în preg tirea copilului pentru 
coal . Adresându-se vârstei cu cea mai intens  receptivitate senzorial-intelectual , înv mântul pre colar este 

pus în fa a problemei de a ti cum s  ac ioneze asupra personalit ii copiilor în concordan  cu complexitatea 
problemelor vie ii, a multitudinii de situa ii i mai apoi de informa ii, cu care vor veni în contact. Astfel, 
dobândirea cuno tin elor i deprinderilor matematice au o deosebit  importan , deoarece pe de o parte aceasta 
stimuleaz  puternic dezvoltarea intelectual  general  a copilului, iar pe de alt  parte î i g se te o larg  
aplicabilitate în cadrul celorlalte activit i din gr dini , ca i în afara acesteia. 
Deoarece abilit ile matematice nu se pot forma i dezvolta decât într-un climat formativ, am încercat s  asigur o 
metodologie diversificat  bazat  pe îmbinarea activit ilor de înv are i de munc  independent  cu activit ile de 
cooperare, de înv are în grup, care s  permit  dobândirea cuno tin elor, a reprezent rilor, no iunilor i opera iilor 
matematice, pas cu pas i temeinic, printr-o participare mai vie, mai activ  a copiilor. 

 
DURATA 
30 de ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

 Familiarizarea cu metodele activ participative specifice predarii invatarii notiunii de numar natural; 
 Cunoa terea avantajelor i dezavantajelor activit ilor integate matematice; 
 Realizarea unei proiect ri corecte,creative,în concordan  cu exigen ele didactice si etapei abordate; 
 Adaptarea proiectului didactic integrat la particularit ile de v rst  ale colarilor i pre colarilor, la 

con inuturile abordate; 
 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I- Operatii intelectuale prematematice 8 ore 
Itelegerea relatiilor spatiale,percceperea desfasurarii unor evenimente temporale, clasificari, serieri, relatii. 
Modul II- Dezvoltarea capacitatii de a intelege si utiliza numere si cifre -10 ore 
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Introducerea notiunii de multime si numar natural 
Recunoasterea grupelor cu 1-3,1-5,1-10 obiecte 
Pozitii si operatii 
Modul III- Metodologia formarii notiunii de numar natural la prescolari -10 ore 
Metode activ participative specifice predarii-invatarii notiuniide numar natural 
Tipuri si forme de organizare a activitatilor matematice 
Activitatile integrate 

 
Evaluare final  -3 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
1. Evaluare pe parcurs 
2. Realizarea unui portofoliu care s  cuprind  proiecte didactice de activit i integrate 

 
 

II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Vasilica Damaschin -Prof. înv.pre c.   
Liliana Aioanei - Prof. înv.pre c.   
Mihaela Timofte - Prof. înv.pre c.   
Mariana Panaite - Prof. înv.pre c. Metodist CCD 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Mariana Panaite-Metodist CCD 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 1 grup  – 25 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
I. CRITERII CURRICULARE 
DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

34. ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA SOCIO-EMO IONAL  LA PRE COLARI 
 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 
 
PUBLIC - INT  VIZAT  
Personal didactic de predare din înv mântul preuniversitar. 
 
JUSTIFICARE : “Vârsta pre colar  se caracterizeaz  prin dezvoltare accelerat  în toate planurile: fizic, cognitiv i 
socio-emo ional. Aceste planuri se afl  în strâns  interac iune i pot fi separate doar artificial, pentru a fi investigate 
sau în elese mai u or. De exemplu, capacitatea de a inhiba un r spuns (func ie cognitiv ) depinde în mare m sur  de 
maturarea ariilor cerebrale frontale (aspect fizic) i are consecin e importante la nivelul interac iunilor sociale, de 
exemplu a teptarea rândului (aspect socio-emo ional). Din aceast  cauz , mul i cercet tori care investigheaz  
diverse aspecte cognitive fac acest lucru în strâns  rela ie cu func ionarea socio-emo ional , vorbind despre cogni ie 
social , respectiv func ii cognitive puse în slujba adapt rii sociale. Fiecare cadru didactic poate face din clasa sa de 
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elevi un adev rat laborator de testare i  descoperire a eficien ei metodelor i procedeelor de predare-înv are-
evaluare. Pre colaritatea este perioada cea mai indicat  pentru dezvoltarea i optimizarea competen elor emo ionale 
i sociale, pe parcursul c rei copilul î i dezvolt  competen e fundamentale în plan cognitiv, emo ional i social 

esen iale pentru adaptarea via a adult .” 
DURATA 
20 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 
COMPETEN E VIZATE 

1. Identificarea caracteristicilor  dezvolt rii socio-emo ionale la vârsta pre colar ; 
2. Dezvoltarea abilit ilor de formare i dezvoltare a competen elor i abilit ilor emo ionale la pre colari; 
3. Compararea i în elegerea competen elor emo ionale i a competen elor sociale; 
4. Identificarea factorilor de risc în dezvoltarea competen elor emo ionale i sociale la pre colari; 
5. Analiza rolului cadrului didactic în dezvoltarea socio-emo ional  la pre colari; 
6. Identificarea jocurilor i povestilor adecvate folosite în dezvoltarea socio-emo ional ; 
7. Descoperirea beneficiilor programelor de dezvoltare a competen elor socio-emo ionale la pre colari. 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1: Informa ii generale privind “Dezvoltarea socio-emo ional ” 
Modulul 2: Formarea i dezvoltarea competen elor i abilit ilor emo ionale la pre colari;  
                    Fi e de observa ie comportamental  asupra pre colarilor; 

 Competen e emo ionale 
 Competen e sociale 

Modulul 3: Jocul i povestile folosite în dezvoltarea socio-emo ional ;  
 
Evaluare final  – 2 ore 
Evaluarea final  se realizeaz  prin sus inerea public  a portofoliului realizat individual, de c tre fiecare cursant, pe 
parcursul derul rii activit ilor de formare. 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
- portofoliu;  
- aprecierea portofoliului se va face prin calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient). 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Liliana Aioanei – Prof. înv. Pre c./ Director la Gr dini a P.P. 25 din Ia i 
Mariana Panaite – Prof. Metodist CCD   
Vasilica Damaschin – Prof. înv. Pre c. 
Daniela Holicov – Prof. înv. Pre c. 
Ema Rotundu – Prof. înv. Pre c.  
 
Coordonator Program: Prof. Mariana Panaite – Metodist CCD Iasi 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii:  
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 RON 
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I. CRITERII CURRICULARE 

 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
35.VALORIZAREA INTERDISCIPLINARIT II ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR ARTISTICE 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea C.C.D. 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Profesorii de educa ie plastic /vizual , educa ie muzical , educa ie tehnologic , profesorii din înv mântul 
pre colar i primar, alte cadre didactice 
 
JUSTIFICARE 
Ca urmare a ineficien ei actualului sistem de educa ie, a necorel rii con inuturilor materiilor din programele 
colare atât în interiorul disciplinelor cât i între ele, dar i cu realitatea social , se impune transmiterea unor 

informa ii i metode, c tre profesorii de diferite discipline, care ulterior s  fie utilizate în cadrul procesului de 
înv mânt ca o completare a educa iei elevilor, a viitorilor adul i ce vor uza de bagajul de cuno tin e pe care îl 
vor poseda pentru a reu i s  fac  acele conexiuni necesare evolu iei atât în plan personal cât, mai ales, a întregii 
societ i din care vor face parte. 
 
DURATA 
20 de ore 
 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

�      S  discearn  între alegerea metodelor clasice i a celor active de predare-înv are-evaluare; 
�      S  cunoasc  tipurile de abordare a materiei: mono-, intra-, pluri-, trans-, interdisciplinar; 
�    S  aib  o privire de ansamblu asupra interdisciplinarit ii cât i a posibilit ii de aplicare a acesteia în 
educa ie; 
�   S  coreleze cuno tin ele tuturor disciplinelor pentru a le valorifica în dezvoltarea sim ului estetic i s  
identifice propriile atitudini fa  de art  în general; 
�     S  exerseze modalit i practice de motivare a tinerilor pentru deschiderea lor c tre interdisciplinaritate; 
�  S - i elaboreze un nou profil atitudinal, aptitudinal i psiho-comportamental, prin în elegerea necesit ii 
utiliz rii interdisciplinarit ii la toate nivelurile vie ii personale în general, în primul rând în cadrul procesului 
de înv mânt; 
� S  coordoneze elevii, în cadrul procesului instructiv-educativ, în demersul realiz rii unor corel ri 
interdisciplinare cât mai eficiente i creative; 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I – Cuno tin e teoretice-5 ore 
Modul II – Educa ia nonformal  -5 ore 
Modul III – Implicare activ  – metode interdisciplinare - 8 ore 
Evaluare final  - 2 ore 
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CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Portofoliul fiec rui cursant 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Florian Irina -ed.muzical  
Prof. Raluca Hreniuc -ed.plastic  
Prof. Mariea Boz -ed.plastic  
Prof. Carmen Sîrbu -ed.tehnologic  
Prof.Lidia Andronache-consilier colar/ed.plastic  
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof.Lidia Andronache-Metodist CCD 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
I. CRITERII CURRICULARE 

 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
36. EDUCA IA PENTRU MEDIU - MODALIT I DE REALIZARE 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 

 
 
JUSTIFICARE 

Educa ia privind mediul este un proces care are scopul s  îmbun t easc  calitatea vie ii, care serve te la 
recunoa terea valorilor mediului înconjur tor i la clarificarea conceptelor privind mediul înconjur tor. 
Educa ia ecologic  poate ajuta oamenii s  câ tige cuno tin e, deprinderi, motiva ii, valori i angajamentul de care 

au nevoie pentru a gospodari eficient resursele p mântului i de a- i asuma r spunderea pentru men inerea 
calit ii mediului. 

Prin intermediul spa iilor verzi se realizeaz  obiectivul de ameliorare a mediului înconjur tor i de 
armonizare a peisajelor modificate sau amenajate cu cele naturale, astfel încât s  se creeze condi ii ambientale 
propice desf ur rii activit ilor sociale. 

Activitatea  extra colar ,  urm rind  formarea  i  dezvoltarea  abilit ilor  creative  ale  copilului,  în  baza 
aptitudinilor  personale  individuale,  duce  spre  crearea  perspectivelor  de  educare  armonioas ,  multilateral   a 
elevului, fapt care dezvolt  i formeaz  cultura general  a fiec rui individ în parte. 

 
DURATA 
30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
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COMPETEN E VIZATE 
Competen e psiho-sociale: 

-    valorificarea metodelor i tehnicilor de cunoa tere i activizare a elevilor; 
-    accesarea diverselor surse de informare în scopul document rii; 
-    competen e de evaluare a elevilor; 
-    utilizarea metodelor specifice gândirii critice; 
-    identificarea unor activit i extra colare pe tema educa iei pentru mediu; 
-    asumarea responsabil  a rolului social al cadrului didactic pentru o eficient  educa ie pentru mediu; 
-    aplicarea conceptelor i teoriilor moderne privind formarea capacit ii de cunoa tere; 
- formarea capacit ilor de adaptare rapid  la schimb rile din mediu i necesitatea educ rii 

comportamentului în func ie de aceste schimb ri. 
Competen e de comunicare i rela ionare: 

- accesarea diverselor surse de informare în scopul document rii. 
Competen e metodologice: 

- manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional. 
 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul I - Educa ia pentru mediu        9 ore 
- ,,Noile educa ii”- generalit i 

- Educa ia ecologic  – clarific ri conceptuale 
- Principiile educa iei ecologice 
- Importan a educa iei pentru mediu 
- Educa ia ecologic  în coal  

Modulul I – Considera ii generale privind  spa iile verzi 8 ore 
-    Clasificarea spa iilor verzi 
-    Func iile spa iilor verzi 
-    Specii vegetale folosite la amenajarea spa iilor verzi 
-    Spa iile verzi ca habitate pentru specii de animale s lbatice 
-    Situa ia spa iilor verzi în Romania 

Modulul III - Activit i care se pot desf ura cu elevii în cadrul spa iilor verzi 10 ore 
- Activit i care se pot desf ura cu elevii în p duri de agrement din vecin tatea ora elor. 
- Activit i care se pot desf ura cu elevii în spa ii verzi urbane. 
- Modulul IV – Evaluare   3 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 

 Evaluare ini ial  
 Evaluare formativ  
 Evaluare final  – portofoliu 

 
II. RESURSE UMANE 
FORMATORI : 
Prof. Univ. Dr. Daniel Bucur - USAMV 
Prof. dr. Liliana Andrici -biologie 
Prof. Nicoleta Durbaca -biologie 
Prof. Rodica Dumitru -discipline tehnice 
Prof. Constantin Hriscu -geografie 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Constantin Hriscu – profesor metodist CCD Iasi 
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III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grup2 – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

37. METODICA PRED RII BIOLOGIEI PENTRU DEZVOLTARE ÎN CARIERA DIDACTIC  
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 

 
JUSTIFICARE 

Sprijinirea dezvolt rii în carier , pe componenta de didactic  a specialitî ii, a profesorilor de biologie care 
urmeaz   s   participe  la  examenele  de  titularizare,  definitivat  i  de  ob inere  a  gradului  didactic  II  pentru 
disciplinele: biologie, biochimie, ecologie. 

 
DURATA 
40 de ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 

COMPETEN E VIZATE 
�          Aprofundarea con inuturilor de didactic  a biologiei 
�        Evaluarea eficien ei activit ilor didactice la biologie 
�        Dezvoltarea creativ  a demersurilor didactice la biologie 
�        Proiectarea dezvolt rii curriculare, intra-, inter- i transdisciplinare discipline biologice 
�        Dezvoltarea cooper rii cu partenerii educa ionali la discipline biologice. 
�        Autoevaluarea i integrarea feed-back-ului în dezvoltarea profesional  i personal . 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT  

Modulul I– 6 ore 
Proiectarea, organizarea i desf urarea activit ii didactice la biologie în concordan  cu curriculumul na ional 

- Componentele curriculumului colar: plan-cadru, program  colar , programe pentru examenele i 
evalu rile na ionale, manuale colare: descrieri, exemplific ri, exerci ii, studii de caz 
- Planificarea calendaristic , proiectarea unit ii de înv are, proiectul de lec ie: analize i studii de caz, 
elaborare proiecte de lec ii 
- Proiectarea i aplicarea CD  la biologie: analiz  modele i exerci ii de proiectare 

Modulul II – 10 ore 
Strategii didactice utilizate în procesul de predare-înv are-evaluare la biologie 

- Metode didactice utilizate în predarea biologiei: dezbateri teoretice, proiectarea i simularea 
utiliz rii metodelor didactice 

-    Forme de organizare a activit ii didactice: dezbateri teoretice, analize i aplica ii practice 
-    Integrarea mijloacelor de înv mânt în procesul de predare - înv are - evaluare la   biologie: 

dezbateri i aplica ii practice 
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Modulul III – 10 ore 
Evaluarea randamentului colar în concordan  cu obiectivele curriculare 

-    Evaluarea, component  fundamental  a procesului de înv mânt 
-    Obiectivele i func iile evalu rii colare 
-    Strategii de evaluare a randamentului colar 
-    Instrumente clasice i moderne de evaluare: exemplificari i aplica ii 
-    Modalit i de elaborare a probelor de evaluare: exemplificari i aplica ii 

Modulul IV – 10 ore 
Abordarea intra-, inter- i transdisciplinar  a con inuturilor la lec iile de biologie: repere teoretice i aplica ii 
practice 
Modulul V – 4 ore 
Evaluarea programului de formare 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 

 Evaluare ini ial  
 Evaluare formativ  
 Evaluare final  – portofoliu 

 
II. RESURSE UMANE 
FORMATORI:   
Prof.dr. Liliana Andrici  -biologie   
Prof. Univ.dr.Naela Costic -biologie UAIC   
prof. Vasile alaru-fizic - Metodist CCD                        
 Prof. Lorela Caradan –biologie - inspector ISJ 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Vasile alaru –Metodist CCD Iasi 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 

 
CRITERII CURRICULARE                         
DENUMIREA PROGRAMULUI                 
 

38. COMOARA DIN TRAISTA CU S N TATE – STRATEGII METODOLOGICE PENTRU 
CRE TEREA CALIT II VIE II COPIILOR 

 
TIPUL DE PROGRAM 
 
Program de formare continu , la propunerea C.C.D. 
 
PUBLIC - INT  VIZAT:  
 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar, pre colar i primar 
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JUSTIFICARE    
 
Rezultatele cercet rii tiin ifice, realizat  prin programul na ional „Tradi ii s n toase pentru copii s n to i” (Healthy 
Traditions) din re eaua EPODE International Network, arat  c  num rul copiilor cu exces ponderal este foarte mare 
în Municipiul Ia i, 1 din 3 copii având probleme de greutate. De asemenea, studiile confirm faptul c  40% dintre 
copiii din România sunt supraponderali.  
Con tientizarea problemei, schimbarea atitudinii, a stilului de via , o educa ie de preven ie a obezit ii, politici i 
strategii ale statului care s  sus in  combaterea acestui fenomen, constituie moduri reale de a preîntâmpina un 
dezastru. 
Predarea unei discipline op ionale care s  urm reasc  formarea unui stil de via  s n tos în perioada copil riei 
creeaz  premisele câ tig rii unor deprinderi sanogene, care vor fi practicate pe toat  durata vie ii persoanei, 
favorizând men inerea unei bune st ri de s n tate pentru un timp cât mai lung. 
În acest scop este necesar  inovarea strategiilor didactice aplicate de cadrele didactice în activitatea de predare-
înv are-evaluare. Utilizarea unor metode activ-participative, înso ite de materiale didactice i mijloace care vin în 
sprijinul acestui activism poate conduce la optimizarea înv rii, deoarece: sunt centrate pe elev; solicit  efort 
personal în descoperirea adev rurilor tiin ifice; produc satisfac ii i motiveaz  pentru o nou  înv are; faciliteaz  
contactul cu realitatea; solicit  tr irea personal  a ac iunii; conduc la dezvoltarea tuturor proceselor gândirii. Prin 
solicitare i exersare, metodele activ-participative ofer  un prilej de afirmare i de valorificare a poten ialului de 
cunoa tere i de crea ie a elevului. Participarea poate fi leag nul creativit ii, al afirm rii, al realiz rii de sine. 
Efectele formativ-educative ale înv mântului sunt în raport direct cu nivelul de angajare i participare individual  
i colectiv  a elevilor în procesul de înv are. 

Acest curs de formare va avea în vedere abilitarea cadrelor didactice în vederea desf ur rii activit ilor de predare-
înv are-evaluare prin implicarea activ  a copiilor, oferind atât cuno tin e corecte, structurate i accesibile despre 
stilul de via  s n tos, cât i modalit i de proiectare, organizare, desf urare i evaluare a unor strategii didactice 
moderne. 
 
 
DURATA:  
30 ore 
 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 
 
COMPETEN E VIZATE 
 
C1: competen e de opera ionalizare a conceptelor privind s n tatea i stilul de via  s n tos 
C2: competen e de identificare a factorilor care influen eaz  s n tatea i a componentelor stilului de via   
       s n tos 
C3: competen e de proiectare, organizare, desf urare, evaluare a strategiilor activ-participative în  
       vederea form rii la copii a unui stil de via  s n tos 
C4: competen e de colaborare în cadrul echipei de speciali ti, în vederea optimiz rii activit ilor  
       din cadrul CD - Educa ie pentru un stil de via  s n tos 
C5: competen e de utilizare a resurselor educa ionale deschise în activit ile realizate cu ajutorul   
       tehnologiilor la distan  
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
 
Modulul 1. S n tate i stil de via  s n tos – 7 ore 
Modulul 2. Autocunoa tere i starea de bine - 4 ore 
Modulul 3. Strategii metodologice pentru formarea unui stil de via  s n tos – 8 ore 
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Modulul 4. Jocuri i activit i din Traista cu s n tate – 4 ore 
Modulul 5. Resurse educa ionale deschise în practica educa ional  - 4 ore 
Evaluarea final  – 3 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
 
Anul colar 2022-2023 
 
MODALITATI DE EVALUARE  
 
Portofoliu de evaluare 
Chestionar 
 
2. RESURSE UMANE 
 
Formatori:  
prof. Ana Darie – Prof. înv. pre c. 
prof. Ofelia Lungu - Matematic  
prof. univ.dr. Veronica Mocanu 
 
Coordonator program: prof. Brîndu a Petronela Ionescu – Metodist CCD Iasi 
 
III. CRITERII ECONOMICE 

Nr. de cursanti planifica i: 50 cursan i,2 grupe 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
 
DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

 
39. ABC-UL PROGRAMULUI „A DOUA ANS ” 

  
TIPUL DE PROGRAM  
Program de formare continu  la propunerea CCD 
 
PUBLIC  INT  VIZAT  
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 
 
JUSTIFICARE  
 
Programul „A doua sansa” ofera posibilitatea formarii cursan ilor din perspectiva adapt rii demersului didactic la 
specificul grupului int : persoane care au abandonat coala i î i exprim  dorin a de a finaliza studiile. Prin acest 
curs de formare se vizeaz  sus inerea echit ii de anse la nivelul tuturor structurilor sociale, combaterea 
discrimin rii i a intoleran ei în rândul grupurilor defavorizate.  
Stimularea particip rii la via a social  prin reintegrarea în forme specifice de înv mânt a subiec ilor care provin 
din aceste grupuri, promovarea unui climat s n tos de dezvoltare i siguran  social  prin educa ie, sunt probleme 
prioritare în acest curs, în contextul educa ional actual. 
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Deoarece  adultii  aduc cu ei o experienta, atât pozitiva cât si negativa, apar caracteristici particulare demne de luat 
în considerare, pentru a corela nevoile participantilor cu disponibilitatea lor de a se implica în actul de învatare. 
Adultii învata numai atunci când percep ei însisi o nevoie pentru aceasta. Acest modul este menit a capacita 
competentele de lucru ale cadrului didactic cu aceasta categorie de cursanti, pentru a determina corect nevoile 
participantilor si a le utiliza ca motivatie. Abordarea învatarii ca efort de colaborare între cadrul didactic si elevul 
adult îi va face pe acestia din urma sa fie participanti activi în toate aspectele învatarii. 
 
DURAT   
30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  
COMPETEN E VIZATE  
 
Dobândirea competen elor specifice problematicii abandonului colar (cauze, efecte, masuri): 
Dezvoltarea la cadrele didactice a capacit ilor de comunicare intercultural  i incluziv ; 
 Proiectarea si derularea de activitati didactice de învatare cu adultii; 
Aplicarea strategiilor didactice în activitatile în care sunt implicati adul ii; 
Optimizarea demersului de reintegrare în societate prin stimularea dezvolt rii parteneriatului coal  –familie;  
Cunoa terea i aplicarea metodologei specific programului i a modalit ile de folosire a ghidurilor 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT  
 
Modulul 1  Absenteism colar: Consiliere i orientare  – 4 ore 
Modulul 2  Abandonul colar: Consiliere i orientare – 6 ore 
Modulul 3  Metode i tehnici de lucru cu adul ii  – 3 ore 
                    Educa ia adul ilor: comunicarea interpersonal  i intercultural  – 3 ore 
Modulul 4  Prezentarea Programul ”A doua ans ”. Legislatia na ional  privind programul „A doua ans ”; 
Elaborare de materiale suport pentru activitatea didactic  a programului ”A doua ans ”; 
Strategii i metode didactice pentru înv area prin cooperare privind programul „A doua ans ” – 10 ore 
 
Evaluare–4 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI  
An colar 2022 -2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE  
Evaluarea se va realiza pe baza portofoliului individual i a sus inerii unei piese din portofoliu 
 
RESURSE UMANE  
Formatori:  
Prof. Elena Mota  - Psihologie 
Prof. Constantin Viorel Mota  –Educa ie Tehnologic   
Prof. Lidia Andronache – Consilier colar – Metodist CCD 
Prof. Anca Dimitriu – Geografie  
 
Coordonatorul programului: Lidia Andronache – Metodist CCD Iasi 
 
CRITERII ECONOMICE  
Num r cursan i/grupe(urban, rural)  
Num r de cursan i planifica i: 4 grupe –100 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
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Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 

 
I.CRITERII CURRICULARE 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
40. RROMANIPEN – FUNDAMENTE ALE CULTURII I IDENTIT II ROMILOR 

  
TIPUL DE PROGRAM  
Program de formare continu  la propunerea CCD 
 
PUBLIC  INT  VIZAT  
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar  
JUSTIFICARE  
Tr im al turi de rromi de sute de ani si tot de sute de ani romii sunt umiliti, discriminati, marginalizati, 
s raci si dispretui i. Caracterul oral al istoriei si culturii rome s-a dovedit a fi mai puternic decât al altor 
neamuri. Convie uirea cu cel lalte popoare le-a adus un plus de farmec si mister. 
In contextul Europei largite si unite, romii trebuie cunoscuti si valorizati. Este timpul schimb rii 
mentalit ilor învechite.Tr im într-o lume multicultural  si educa ia trebuie adecvat  acestei realitati, iar 
pentru ca intr-adev r educa ia este cheia schimb rii si a progresului ,actorii educationali trebuie s  
beneficieze de toate informa iile necesare pentru a in elege, respecta i aprecia diversitatea. 
 
DURAT    
30 ore  
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  
 
COMPETEN E VIZATE  
 
- În elegerea elementelor care stau la baza  unor comportamente i atitudini negative ale elevilor i 
p rin ilor i a comunitatii rome privind educatia colar  ; 
Dobândirea unui minim de cunostinte despre limba, cultura, istoria i traditiile minorit i rome care s  
sprijine incluziunea educa ional   
Identificarea modurilor de implicare a p rintilor i a comunita ii in via a colii 
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT  
 
MODULUL 1: Elemente de baz  ale culturii rome ( informare i documentare), 4 ore  
- MODULUL 2: Romii popor indian, limba romani – limb  cu origine sanscrit , 6 ore 
- MODULUL 3: Romii  pe teritoriul Romaniei, 8 ore 

- primele atest ri a romilor în lume i în România 
- neamurile de romi  - straturi dialectale particularit i 
- stereotipuri i prejudec i despre romi 

 
 
MODULUL 4: Tradi ii i obiceiuri  la romi, 8 ore 

- ocupa ii tradi ionale ale romilor 
- legile atrei - judecata ig neasc  
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- c s toria tradi ional  
- na terea botezul 
- practici magice  

 
Evaluare de etap  – 2 ore  
Evaluarea final  – 2 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI  
An colar 2022- 2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE  
Evaluarea se va realiza pe baza portofoliului individual i a sus inerii unei piese din portofoliu 
 
RESURSE UMANE  
Formatori: 
Prof. Elena Mota  -  Psihologie 
Prof. Simina Grigoru  – istorie  
Prof. Ecaterina Daniela Rusu - consilier colar 
Prof. Constantin Viorel Mota  - Educa ie Tehnologic  
 
Coordonatorul programului: Lidia Andronache – Metodist CCD Iasi 
 
CRITERII ECONOMICE  
Num r cursan i/grupe(urban, rural)  
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i  
Costul programului/ al activit ii: 100 RON  
Costul estimate al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 

 
 

I.CRITERII CURRICULARE 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
41. LIMBA RROMANI -  STRATEGII DE PREDARE I UTILIZARE A LIMBII MATERNE 

PENTRU CRE TEREA PERFORMAN ELOR COLARE  
 

TIPUL DE PROGRAM  
Program de formare continu  la propunerea CCD 
 
PUBLIC  INT  VIZAT  
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar  
JUSTIFICARE  
Dimensiunea social  a form rii limbajului eviden iaz  faptul c  acesta se dezvolt  atât prin dezvoltarea 
cognitiv  cât i prin cea social . Vîgotski sus ine c : "În procesul s u de dezvoltare, copilul începe s  
practice acelea i forme de comportament pe care al ii le-au practicat anterior cu respect pentru copil". 
Dac  vom aplica aceast  regul  i în cazul limbajului vom putea spune c  un copil începe s  vorbeasc  
despre sine i cu sine, a a cum în elege c  ceilal i vorbesc despre el i cu el. Prin limbaj ne cunoa tem i ne 
form m. 
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Cursul propus ofer  in mod structurat posibilit i de organizare a activit ii didactice utilizare a limbii 
materne a bilingvismului, care s  contribuie la cre terea performan elor colare a elevilor i pre colarilor 
nimoritari. Exercitiile propuse parcurg grade diferite de dificultate si permit o foarte bun  evaluare. Cursul 
î i propune dincolo de aprofundarea comunic rii în limba matern , s  aduc  i informa ii suplimentare 
cadrelor didactice despre personalit i ale etniei rome, despre proverbe si zic tori sau despre obiceiuri 
specifice etc.. Astfel, acest curs se dore te a fi un instrument de lucru util care s  abiliteze cadrele 
didactice cu elemente specifice procesul de inva re si aprofundare atat a cunostintelor deja acumulate, cat 
si a celor noi.  
 
DURAT    
30 ore  
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  
 
COMPETEN E VIZATE  
 
 Dobândirea de cuno tin e referitoare la proiectarea/derularea de activit i didactice specifice disciplinei 

care s  asigure reu ita colar ;  
 Dezvoltarea capacit ii de a recunoa te dificult ile legate de actul de comunicare în rela ia cu elevii 

vorbitori nativi de limba romani  
 Îmbun t irea competen elor de comunic re cu elevii care vorbesc o alt  limb , care provin din medii 

socio-culturale diferite i în acela i timp stimularea înv rii limbii majoritare prin utilizarea 
bilingvismului 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT  
Modul 1 -  Modele teoretice de referin  în comunicarea i  înv area limbilor materne – 6 ore  
Modul 2 - Dezvoltarea limbajului asociat  cu dezvoltarea spiritului: aspecte ale dezvolt rii psihologice – 4 
ore  
Modul 3 - Valorizarea dimensiunii de bilingvism i multilingvism în cre terea performan elor colare - 4 
ore  
Modul 4 -  Strategii de predare a limbii materne centrate pe elev- 6 ore 
Modulul 5 – Elaborare de materiale suport pentru activitatea didactic  – 6 ore  
Evaluare de etap  – 2 ore  
Evaluarea final  – 2 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI  
An colar 2022- 2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE  
Evaluarea se va realiza pe baza portofoliului individual i a sus inerii unei piese din portofoliu 
 
RESURSE UMANE  
Formatori:  
Prof. Elena Mota  
Prof. Ecaterina Daniela Rusu 
Prof. Constantin Viorel Mota  
 
Coordonatorul programului: Lidia Andronache – Metodist CCD Iasi 
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CRITERII ECONOMICE  
Num r cursan i/grupe(urban, rural)  
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i  
Costul programului/ al activit ii: 100 RON  
Costul estimate al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 

B. MANAGEMENT EDUCA IONAL 
 

 
CRITERII CURRICULARE 

 
 I DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

1. MANAGEMETUL GRUPEI DE PRE COLARI 
 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  avizat de Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Ia i 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Personal didactic de predare din înv mântul preuniversitar. 
 
 JUSTIFICARE:  
 Gr dini a este un important mediu de socializare, îi ajut  pe copii s  interac ioneze cu al i copii, dar 
i cu adul i i trebuie le ofere acestora un mediu primitor, adecvat înv rii. Totodat , gr dini a trebuie s  

ofere suport pentru valorificarea poten ialului fizic i psihic al fiec rui copil, pentru dezvoltarea 
capacit ilor i deprinderilor individuale.  
 Documentul care reglementeaz  educa ia timpurie la nivel na ional este „Curriculum-ul pentru 
educa ie timpurie”. Acesta reprezint  un instrument în experien a de cunoa tere pe care o traverseaz  
copilul, fiind gândit, proiectat astfel încât s  r spund  obiectivelor educa iei timpurii i anume preg tirea 
copilului pentru coal  dar, mai ales, pentru via . În elegerea curriculumului ca întreaga experien  de 
înv are a copilului, dobândit  atât în gr dini , cât i în afara ei, prin activit i de tip nonformal sau 
extra colar, planificate i aplicate de gr dini , aduce cu sine noi accente din perspectiva realiz rii 
procesului de instructiv-educativ i a managementului grupei. Rolul definitoriu în implementarea 
politicilor educa ionale în activitatea instructiv-educativ  din gr dini  îi revine cadrului didactic, prin 
conturarea unui management eficient al grupei. A adar, dincolo de mediul fizic în care se deruleaz  
activitatea din gr dini , mediu care este deosebit de important. Este necesar s  recunoa tem importan a 
interven iei personalului didactic deoarece o gestionare corect  a tuturor factorilor care contureaz  
managementul grupei de pre colari î i pun amprenta asupra copilului.  
 
 
DURATA 
30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 
COMPETEN E VIZATE 
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1. Utilizarea corect  a termenilor specifici educa iei timpurii i managemetului educa ional; 
2. Dezvoltarea capacit ii de a opera cu documentele care stau la baza educa iei timpurii; 
3. Dezvoltarea abilit ilor de comunicare eficient ;  
4. Abordarea unui comportament specific ascult rii active; 
5. Dezvoltarea capacit ii de în elegere a elementelor esen iale ale educa ii timpurii; 
6. Dezvoltarea capacit ii de organizare a timpului i a spa iului educa ional. 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1:  Structura dimensional  a managemetului grupei de pre colari / 8h; 
Modulul 2: Managementul rela iilor interpersonale în gr dini  i rolurile educatoarei/8h; 
Modulul3: Managementul resurselor educa ionale în grupa de pre colari cu accent pe organizarea 
centrelor de interes/12h; 
 
Evaluare: 
1. Evaluare pe parcurs 
2. Evaluare final – 2 ore 
Pentru evaluarea final  cursan ii vor avea de realizat un Proiect tematic inovativ care s  surprind  
elementele componente ale fiec rui centru de interes din sala de grup , în acord cu tema aleas . 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
- Proiect tematic inovativ;  
- aprecierea Proiectului tematic se va face prin calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, 
Insuficient). 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Mihaela Simion  – Inspector pentru educa ie timpurie „Inspectoratul colar Jude ean” Ia i 
Mariana Panaite – Prof. metodist Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Ia i 
Georgiana Gabriela Filimon- prof. înv. pre colar „Gr dini a cu Program Prelungit” Hârl u 
 
Coordonator : Mariana Panaite – Prof. metodist Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Ia i 
 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe– 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii:  
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.37 RON 
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I. CRITERII CURRICULARE 
 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
2. SESIUNI DE FORMARE ERASMUS + KA1 I KA2 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Sesiuni de informare – formare despre termenele de depunere a proiectelor ERASMUS + i a scrierii propunerilor 
de finan are. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din jud. Ia i 

 
JUSTIFICARE 
Sesiunile de formare î i propun s  faciliteze profesorilor din înv mântul preuniversitar accesul la activit ile 
finan ate  prin  Erasmus+  care  vizeaz   dezvoltarea  competen elor  i  capacit ii  de  inser ie  profesional ,  prin 
oferirea unor oportunit i de educa ie, formare i activit i de tineret sau sport. Prin temele propuse, programul de 
formare asigur  o abordare strategic , integrat , cu accent pe impact a  proiectelor educa ionale. 

 
DURATA 
24 ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 
- de realizare a analizei de nevoi institu ionale 
- de realizare a Planului de dezvoltare european /Planului Erasmus+ în vederea acredit rii 
- de întocmire a documenta iei pentru propunerea spre finan are a unui proiect Erasmus+ 
- de identificare a resurselor de informare i a re elelor europene pentru Erasmus+ 
- de asigurare a dimensiunii europene în coal  prin Erasmus+. 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
An colar 2022-2022 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Pe parcurs - prin prezentarea sec iunilor din formularul de aplica ie pentru proiectele realizate pentru coala 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Gabriela Conea-Informatic /inspector ISJ 
Prof. Constantin Hriscu -geografie 
Prof: Liliana Rujanu - Discipline Tehnice – Metodist CCD 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Liliana Rujanu -Metodist CCD 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 60 (30 la KA1 si 30 la KA2) 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
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Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 
I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

 3. AFTER SCHOOL - ALTERNATIV  EUROPEAN  PENTRU EDUCA IE 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea CCD 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 
 
JUSTIFICARE 
Promovarea egalit ii de anse, în conformitate cu prevederile generale stipulate de Regulamentul Consiliului 
Europei  este un deziderat fundamental al educa iei actuale. 
Acest curs vizeaz  achizi ionarea unui set de instrumente necesare sus inerii echit ii de anse la nivelul tuturor 
structurilor  sociale,  combatererii  discrimin rii  i  a intoleran ei  în  rândul  grupurilor  defavorizate.  Stimularea 
particip rii la via a social  a subiec ilor care provin din aceste grupuri defavorizate, promovarea unui climat 
s n tos de dezvoltare i siguran  social  sunt probleme tratate prioritar în program. 
 
DURATA 
30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

 Cunoa terea aspectelor specifice problematicii abandonului colar (cauze, efecte, masuri); 
 Dezvoltarea la cadre didactice a capacit i de comunicare interculturala i incluziv ; 
 Sprijinirea familiei ca real suport în demersul de reintegrare colar  a elevilor afla i în risc de abandon; 
 Cre terea capacit ii de selec ie  i adaptare a metodelor centrate pe elev conforme nevoilor cursan ilor. 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1 – Nout i legislative  privind programele de tip  „ coala dup  coal ” din perspective europene i în 
Legea Educa iei Na ionale - 2 ore 
Modulul 2 -  Fenomenul de abandon colar- între îngrijorare i ignorare -4 ore 
Modulul 3 – Programul ,, coala dup  coal ” (prezentare, organizare, desf urare, tipuri de activit i) – 4 ore 
Modulul 4 – Comunicarea interpersonal - premis  a reu itei programului- 2 ore 
Modulul 5 – Consiliere i orientare- 4 ore 
Modulul 6 - Strategii i metode didactice centrate pe elev i pentru înv area prin cooperare – 4 ore 
Modulul 7– Elaborare de materiale suport pentru activitatea didactic  – 6 ore 
Evaluare de etap  –2 ore 
Evaluarea final – 2 ore 
 
 CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 

MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluarea se va realiza pe baza portofoliului individual i a sus inerii unei piese din portofoliu 
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RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Lidia Andronache - consilier colar, 
Prof. Elena Mota  –psihologie 
Prof. Viorel Mota  –discipline tehnice 
Prof. Mariana Panaite –prof. înv mant pre colar 
Prof. Monica Ple can- înv.primar 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI:Prof. Lidia Andronache -Metodist CCD Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

4. STRATEGII DE PREVENIRE A ABANDONULUI COLAR 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 

 
JUSTIFICARE 

Abandonarea colii este o problem  social , diminuarea fenomenului reprezentând una din priorit ile 
M.E.N.C.S. în etapa actual ,urm rindu-se sprijinirea integr rii sociale pe termen lung a tinerilor (pre colari i 
elevi) afla i la risc de abandon colar i men inerea acestora în coal  prin utilizarea unui cadru adecvat de 
aplicare a unor solu ii educa ionale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare i consiliere.Cursul de 
formare se adreseaz  îmbun t ii capacit ii sistemului educa ional de a r spunde preventiv fenomenului de 
p r sire timpurie a colii i se dore te ca metodele folosite s  contribuie la cre terea motiva iei pentru înv are i 
optarea pentru înv mântul de stat ca alternativ  viabil  în construirea unui viitor împlinit al copiilor. De 
asemenea, pot fi îmbun t ite metodele de consiliere a elevilor i a p rin ilor în vederea minimaliz rii p r sirii 
colii utilizând modalit i de lucru inovatoare. 

 
DURATA 
30 de ore 

 
CURRICULUM-UL 
PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 
•     Dezvoltarea abilit ilor de identificare i proiectare a strategiilor eficiente de prevenire a abandonului colar 
• Dezvoltarea abilit ilor de implementare a strategiilor educa ionale eficiente destinate elevilor afla i în situa ia 

de risc/abandon colar 
 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
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Modulul 1:Identificarea elevilor în situa ii de risc ( menit s  ajute profesorii   s  identifice tinerii cu risc de 
abandon colar)- 4 ore 
Modulul 2:Comunicare (ofer  idei practice pentru facilitarea comunic rii între elevi, p rin i i colegi în vederea 
sc derii ratei de abandon colar)-6 ore 
Modulul 3:Metode de predare (se bazeaz  pe strategii de predare eficiente care promoveaz  implicarea activ  a 
tuturor elevilor în direc ii legate de coal  care dau rezultate)-4 ore 
Modulul 4:Evaluarea educa ional  i prevenirea abandonului colar-6 ore 
Modulul 5:Sprijin extern i cooperare (examineaz  resursele i vine în sprijinul profesorilor i      elevilor în 

vederea prevenirii abandonului colar )-6 ore 
Evaluare final -4 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Prezentarea unei piese din portofoliul preg tit în vederea evalu rii. 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Silviu Iordache-geografie- director CCD Ia i 
Prof. Lidia Andronache -consilier scolar  
Prof. Liliana Rujanu-ed.tehnologica  
Prof. Mariana Panaite- înv.pre colar 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI:Prof. Liliana Rujanu-Metodist CCD Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe- 50 de cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

5. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN EDUCA IE 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea C.C.D. Ia i 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 
 
JUSTIFICARE 
Nu putem vorbi de o coal  performant  f r  o component  managerial  situat  pe acela i plan valoric. 
Gestionarea rela iilor de comunicare i colaborare intra i extra- colar  presupune aplicarea eficient  a 
managementului resurselor umane cu scopul de a dezvolta valen ele implic rii pro-active în procesul didactic i 
de a asigura dimensiunea dezvolt rii i inov rii în educa ie. De calitatea recrut rii, selec iei i motiv rii resursei 
umane depinde calitatea procesului educa ional i coeziunea organiza iei. 
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DURATA 
30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 
•     Cultivarea capacit ii de comunicare i interrela ionare în coal ; 
•     Identificarea i valorificarea motiva iei intrinseci i extrinseci în scopul ob inerii performan ei; 
•     Dezvoltarea abilit ilor de a promova o cultur  organiza ional  eficace; 
•     Selectarea i valorificarea tehnicilor i strategiilor manageriale într-o organiza ie dat . 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP 
ALOCAT 
Modul I – Management i marketing în educa ie 
Modul II – Strategii de comunicare eficient  în coal  
Modul III - Managementul resurselor umane 
Modul IV - Recrutarea i selec ia resursei umane 
Modul V – Motivarea personalului în vederea ob inerii performan ei 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluare continua. 
Formatorii vor avea în vedere ob inerea feedback-ului pe tot parcursul desf ur rii cursului; 
Evaluarea sumativ : 
La finalul fiec rui modul, vor exista exerci ii i teme de dezbatere; 
Formatorii vor aplica un chestionar pentru ob inerea feed-back-ului în vederea îmbun t irii i adapt rii cursului 
la nevoile formabililor; 
Elaborarea, în echipe de lucru, a unui proiect managerial. 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Silviu Iordache-geografie – director CCD Ia i 
Prof. Anca Dimitriu-geografie 
Prof. Carmen Jeroaia -fizic  
Prof. Rodica Leontie -matematic  
Prof. Liliana Rujanu-ed.tehnologic  
Prof. Mariana Panaite –înv.pre colar 
Prof. Lidia  Andronache -consilier colar 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Lidia Andronache - Metodist CCD,Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 1 grup - 25 de cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

6. MENTORAT PENTRU CADRE DIDACTICE DEBUTANTE 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea CCD 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Profesori debutan i (se adreseaz  înv torilor i profesorilor de orice specialitate) 
 
JUSTIFICARE 
Explozia informa ional  cât i complexitatea contextului socio-economic impun schimb ri majore i de esen  în 
formarea individului. Ce ar trebui s  tie cadrul didactic care azi p r se te b ncile facult ii pentru a preg ti 
adultul de mâine? Este nevoie ca el însu i s  aib  o alt  concep ie a demersului didactic care trebuie privit ca un 
proces complex în care elevul este în mod necesar subiectul înv rii. Totodat , pentru eficientizarea demersului 
didactic, cadrul didactic trebuie s  construiasc  dincolo de decupajele academice ale disciplinelor colare, 
sprijinind elevul s  fac  transferul achizi iilor disciplinare în rezolvarea situa iilor reale. 
Programul vine în întâmpinarea nevoilor de formare i integrare în sistemul educa ional ale cadrelor didactice 
debutante i stagiare. Acestea vor g si în unitatea colar  în care profeseaz  în primii ani de activitate colegi 
preg ti i prin acest program de formare care vor putea s -i sus in  socioprofesional în activitatea didactic , s  se 
familiarizeze cu sarcinile i cu specificul activit ii didactice de calitate, în vederea ob inerii certific rii pentru 
profesia didactic , a definitiv rii în înv mânt. La finalul programului de formare, cadrele didactice mentori vor 
fi  capabili  s - i  desf oare  activitatea  cu  flexibilitate,  eficien   i  în  baza  unui  set  de  valori  propriu  care 
valorizeaz  calitatea în educa ie i s - i sume rolurile specifice acestei calit i. 
 
DURATA 
30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 
• Dezvoltarea competen elor de proiectare, desf urare i evaluare în activitatea didactic  pentru transpunerea 

în practic  a paradigmei educa ionale centrate pe elev; 
•     Integrarea strategiilor metodologice într-un demers didactic personal i coerent bazat pe o atitudine reflexiv  

a cadrului didactic asupra rezultatelor propriei activit i i a progresului realizat de elevii s i. 
 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP 
ALOCAT 
Modul I. Proiectarea didactic : nevoi, priorit i, obiective; aplica ii practice - 4 ore 
Modulul II. Evaluarea formativ  în contextul înv rii centrate pe elev: proiectul - activitate complex  de înv are 
i instrument de evaluare; portofoliul - instrument de dezvoltare a i evaluare pentru elev i cadru didactic stagiar; 

aplica ii practice - 5 ore 
Modulul III. Înv area centrat  pe elev: defini ii, premise, concepte, competen e, finalit i; Înv area centrat  pe 
formarea de competen e, tipuri de competen e - 6 ore 
Modulul IV. Strategii didactice în perspectiva înv rii centrate pe elev: înv area prin cooperare, înv area activ , 
managementul grupului de elevi, strategii bazate pe proiect i dezbatere; aplica ii practice – 8 ore 
Modulul V. Inova ie i creativitate didactic  – 4 ore 
Evaluare final  – 3 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
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An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Pentru întregul program, fiecare cursant va întocmi portofoliul personal 
 
II. RESURSE UMANE 

  Formatori: 
  Prof. Silviu Iordache –geografie-director CCD Ia i 
 Prof. Luciana Antoci – ISG– româna/englez  
 Prof. Ramona-Petronela Bojoga –Inspector ISJ- francez  
 Prof. Brîndu a-Petronela Ionescu– francez  
 Prof. Mariana Panaite – înv mânt pre colar 
 Prof. Vasile alaru - fizica 
 Prof. Sabina Manea –lb.francez  
 Prof. Aura ab r - Inspector ISJ- consilier colar 
 Prof. Liliana Rujanu –ed.tehnologic  
 Prof. Constantin Hriscu -geografie 
 Prof. Lidia Andronache-consilier colar 
  
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Ramona-Petronela Bojoga – Metodist CCD, Iasi 
 

III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe - 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 

 
 
 

 
C. CONSILIERE I ORIENTARE 

 
 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

1. MANAGEMENT I CONSILIERE PENTRU CARIERA DIDACTIC  
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea CCD 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar, profesori dirigin i, consilieri colari 

 
JUSTIFICARE 

Redescoperirea conceptelor de consiliere profesional  i dezvoltare a carierei, din perspectiva 
managementului  resurselor  umane,  constituie  o  abordare  modernist   a  problematicii,  venit   mai  ales  din 
necesitatea de a avea un limbaj comun în înv mântul preuniversitar. 
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In managementul resurselor umane, in sens traditional, cariera profesionala înseamna o succesiune de 
etape în urma carora individul ajunge într-o functie importanta, cu recunoa tere social  si bine platit  (cariera 
didactic , militar , medical  etc. Managementul carierei vizeaz  planificarea i modelarea progresului angaja ilor 
în cadrul organiza iei în raport de evalu rile nevoilor organiza iei, dar i în raport de performan ele poten ialului i 
preferin ele individuale ale angaja ilor. 

Practic, a a cum sugereaz  speciali tii în managementul resurselor umane, managementul carierei 
reprezint  un model care implic  multiple interdependen e func ionale dintre planificarea carierei individuale, 
planificarea carierei organiza ionale i dezvoltarea carierei. 
 

DURATA 
12 ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 
�Cunoa terea i operarea cu informa ii care genereaz  alternative voca ionale obiective i realiste în ceea ce 

prive te cariera didactic  
� Abilitatea de luare a deciziilor, inând cont de motiva ia, aspira iile, valorile i aptitudinile personale 
� Cunoa terea i operarea cu elementele specifice marketing-ului personal prin focalizarea pe descoperirea 

resurselor, strategiilor i mijloacelor personale 
 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul 1 – Cadrul conceptual i  legisla ie – 2 ore 
Modul 2 - Specificul managmentului i consilierii în cariera didactic  – 4 ore 
Modulul 3 – Proiectarea i implementarea teoriilor, stadiilor i strategiilor în dezvoltarea carierei didactice - 4 ore 
Evaluare final  – 2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Portofoliu personal care s  cuprind : 

-           un studiu de caz pe tematica consilierii în carier  
-           un plan de management al consilierii în carier . 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. dr. Genoveva Farca -pedagogie 
Prof. Anca Hardulea-consilier colar- Director CJRAE, Iasi 
Prof. Constantin Hriscu –geografie 
Prof Lidia Andronache 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Lidia Andronache – Metodist CCD, Iasi 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe (50cursan i) 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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I. CRITERII CURRICULARE 

 
DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

2. COALA ALTFEL – PROVOCARE I NECESITATE PENTRU ELEVI I PROFESORI 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea C.C.D 
 
PUBLIC - INT  VIZAT: 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar 

 
JUSTIFICARE 

Programul Na ional „ coala Altfel” contribuie la dezvoltarea competen ei de înv are i a abilit ilor 
socio-emo ionale în rândul pre colari i a elevilor. Cadrele didactice trebuie s  ini ieze i s  aplice abord ri 
eficiente pentru dezvoltarea acestora, astfel încât programul s  ofere un spa iu de ex erimentare în care elevii s  
fie încuraja i sp î i manifeste creativitatea i s  îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplica iile ei din via a de zi 
cu zi. Înv area trebuie s  fie adaptat  preocup rilor individuale ale beneficiarilor într-un context favorabil al 
dezvolt rii socio – emo ionale. 

 
DURATA: 
30 ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI: 

 
COMPETEN E VIZATE 
1. Conturarea unei perspective corecte asupra Programului Na ional “ coala Altfel”; 
2. Abilitarea în proiectarea i coordonarea optim  a activit ilor de tip nonformal; 
3. Aplicarea creativ  a strategiilor de educa ie nonformal  i a metodelor de evaluare în concordan  cu scopul i 
tipul activit ii educative; 
4. Crearea unor strategii eficiente de rela ionare pe axa coal -familie-comunitate. 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1. Programul Na ional “ coala Altfel”, oportunitate a înv rii experien iale – 6 ore 
Modulul 2. Peer education – metode i tehnici interactive de înv are prin cooperare - 7 ore 
Modulul 3. Educa ia formal , informal  i nonformal , forme ale educa iei care se sprijin  reciproc – 7 ore 
Modulul 4. Strategii, clasific ri, exemple de bun  practic  în educa ia nonformal  – 7 ore 
Evaluarea final  – 3 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
Anul colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Portofoliu de evaluare 
Chestionar 

 
II. RESURSE UMANE 
 
Formatori:  
Prof. Raluca Ciudin -matematic   
Prof. Raluca Jescu –economie  
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Prof. Delia Acatrinei -lb.latin  
  Prof. Elena M nuc   - lb. i lit. român  
  Prof. Cristina Vame u - consilier colar 
  Prof. Alla Apopei,-lb. i lit.latin -greac  
  Prof. Lidia Andronache -consilier colar 

 
COORDONATOR PROGRAM:Prof. Lidia Andronache -Metodist CCD,Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 100 cursan i, 4 grupe 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 

 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

3. EDUCA IA INTERCULTURAL   ÎN COMUNIT ILE COLARE MULTIETNICE 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 

Cadre didactice din înv mântul preuniversitar i personal didactic auxiliar 
 

JUSTIFICARE 
Ignorarea sau negarea diferen elor dintre elevi, dezvoltarea unor ac iuni ce creeaz  segregare sau inegalitate sunt  
considerate ineficiente. În locul acestora sunt sugerate practici bazate pe egalitate, se pledeaz  pentru dezvoltarea 
unei coli a anselor egale, deschise, motivante, care s  aduc  respect, comunicare, „vizibilitate” culturilor 
minoritare. În plus, acest curs dore te ca astfel de valori s  fie integrate func ional în practica zilnic  a colii i 
comunit ii astfel încât elevii minoritari s  se reg seasc  firesc în „fotografia colii”, s  fie percepu i f r  
prejudec i sau discriminare. Prezentul curs vrea s  aduc  în aten ia formabililor un spa iu de reflec ie pentru 
întreb rile specifice activit ii educative în contexte multiculturale. În elaborarea acestui curs s-a pornit de la 
considerarea diversit ii culturale ca o caracteristic  fireasc  a lumii în care tr im i, deci, a lumii colii. 

Cursul vine în întâmpinarea cadrelor didactice pentru în elegerea rromanipen-ului educa ional pentru reu ita 
demersului didactic i nedidactic cu copiii i p rin ii rromi. 

 
DURATA 

30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 
COMPETEN E VIZATE 
 
-Dezvoltarea competen elor de comunicare interetnic .  
-Stimularea inova iei i a responsabilit ii profesionale. 
-Democratizarea sistemului educa ional. 
-Optimizarea activit ii cadrelor didactice care predau în comunit i cu elevi apar inând minorit ilor na ionale. 
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-În elegerea elementelor care stau la baza unor comportamente i atitudini negative ale elevilor i p rin ilor i a 
comunit ii rome privind educa ia colar ; 
-Identificarea modurilor de implicare a p rintilor i a comunit ii in via a colii; 
-Dezvoltarea abilit ilor de comunicare specific  cu p rin ii i elevii de etnie rroma; 
-Formarea capacit ii de dezvoltare a practicilor incluzive nondiscrimatorii. 

 
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT  
Modulul 1 - Intercultural – multicultural (definire concepte) – 6 ore 
Modulul 2 - Tabloul colii interculturale (misiune, viziune, ethosul colii ) – 6 ore 
Modulul 3 - Educa ia intercultural  în curriculum colar – 4 ore 
Modulul 4 - Cultur , tradi ii i istorie versus participarea la educa ie – 4 ore 
Modulul 5 - Tehnici de comunicare interetnic  – 4 ore 
Modulul 6 - Educa ia intercultural  i combaterea violen ei în mediul colar – 4 ore 
Evaluare final  – 2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 

An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluarea se va realiza pe baza portofoliului individual i a sus inerii unei piese din portofoliu 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Elena Mota  -psihologie 
Prof. Simina Grigoru  -istorie 
Prof. Ecaterina Daniela Rusu –consilier colar 
Prof. Constantin Viorel Mota  -discipline tehnice 
Prof. Lidia Andronache - consilier colar 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI:Prof. Lidia Andronache-Metodist CCD,Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 

Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe - 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
CRITERII CURRICULARE  
Formare profesional .Autocunoa tere si dezvoltare personal  
DENUMIREA PROGRAMULUI:  
 

4. ELEMENTE DE PSIHOPEDAGOGIA ATITUDINII  ÎN  EDUCA IE 
 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  
PUBLIC  - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar (debutan i, cu defintivat sau grade didactice), manageri de institu ii 
de înv mânt  
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JUSTIFICARE 
Cursul accentueaz  nevoia descoperirii poten ialului propriu i valorificarea lui în procesul form rii i devenirii 
umane; fie c  e ti adult/profesor fie c  e ti elev. Atunci când ne conect m la elevii no tri reconfigur m structura 
real  a creierului lor; prin conectare, profesorul devine un artist care modeleaz  creierul elevilor; 
Mediul de înv are creat în contextul educa ional poate avea valen ele unui mediu de vindecare a traumelor 
copilului, de eliberare pentru angajare în procesul de înv are i transformare. 
 Angajarea în procesul de înv are i formare se face în rela ie cu sine i cu ceilal i; nu po i influen a i inspira pe 
cineva dac  nu esti con tient i responsabil de formarea ta profesional  i de calitatea uman  oferit . Sentimentul de 
siguran  pe care îl ofer  grupul clasei, determin  starea de bine a elevului i gradul de deschidere la noutate precum 
i la o înv are temeinic . 

Stagiul pune accent pe ac iuni ce vizeaz  strategii coerente de autocunoa tere, formare/dezvoltare personal , social  
i emo ional . 

DURATA  
30 de ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat): 
Modulul   1 – Importan a atitudinii în educa ie -  5h 
Modulul 2 – Comunicare-cunoa tere-intercunoa tere i rela ionare în procesul de predare înv are– 5 h 
Modulul  3 –Responsabilitatea în educa ie- 6h 
Modulul  4 –Strategii de dezvoltarea personal , social  i emo ional  6 h 
Modulul 5- coala online –o alt  definire a înv rii 6h 
Evaluare final  – 2h 
COMPETEN E VIZATE 
Scopul: dezvoltarea unui set de competen e privind utilizarea optim  a atitudinii în educa ie în direc ia form rii prin 
con tientizare, responsabilitate i inspira ie. 
Rezultate: cunoa terea i utilizarea unor strategii de dezvoltare personal , social  i emo ional .  
Competen e vizate: 

- Competen e de utilizare a coeren ei atitudinale în educa ie;  
- Competen e de autocunoa tere, intercunoa tere i comunicare interpersonal  valorificate în rela ia dasc l – 

elev –p rinte; 
- Competen e de valorificare a ”repertoriului emo ional”  implicat în procesul de educa ie, formare i devenire 

uman ; 
- Competen e de valorificare a dimensiunilor umanului în educa ie prin experien e pozitive de cunoa tere i 

înv are (pentru via ). 
- Competen e de abordare a înv rii online 

Activit i: 
Sesiuni de cursuri, ateliere de comunicare i intercunoa tere, aplica ii practice. 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALITATI DE EVALUARE  
Interviu 
Prezentare  secven e de interven ie în dinamica procesului de socializare a atitudinii în educa ie. 
Interven ie /gestionare studii de caz – pe parcursul cursului. 
 
2. RESURSE UMANE 
Formatori:  
Prof.Milina Drobota-înv.primar 
Prof.Mariana Panaite- înv.pre c 
 
COORDONATOR PROGRAM:Prof. Mariana Panaite-Metodist CCD 
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3. CRITERII ECONOMICE 
 
Num r de cursan i planifica i: 50 cursanti (2 grupe) 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 
 
 
 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
 
 DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
 

5. DEZVOLTAREA COMPETEN ELOR DE EVALUARE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN 
ÎNV MÂNTUL SPECIAL, SPECIAL INTEGRAT  I PROFESORI ÎNV MÂNT PRE COLAR 

PROPUSE CA EVALUATORI ÎN CADRUL EXAMENULUI NA IONAL DE DEFINITIVARE ÎN 
ÎNV MÂNT I CONCURSULUI NA IONAL DE OCUPARE A CATEDRELOR / POSTURILOR 

DIDACTICE 
 
 

 PUBLIC -  TINTA VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul special i special integrat, înv mânt pre colar care sus in activit i didactice, 
instructiv-educative i terapeutic-recuperatorii propuse ca profesori evaluatori în cadrul examenului na ional de 
definitivare în înv mânt i concursului na ional de ocupare a catedrelor / posturilor didactice. 
 
 JUSTIFICARE 

În cadrul sistemului educa ional, evaluarea pedagogic  reprezint  una dintre componentele de o complexitate 
deosebit , iar locul, rolul i importan a evalu rii în sistemul educa ional au fost reconsiderate i redimensionate în 
ultimele decenii.  

O dimensiune foarte important  a evalu rii i  not rii corecte este obiectivitatea acesteia, respectiv exactitate, 
precizie, corectitudine, responsabilitate i competen  docimologic . 

A doua caracteristic  este reprezentat  de validitate în sensul c  nota acordat  s  corespund  treptei ierarhice din 
sistemul de notare. 

Trebuie s  avem în vedere fidelitatea care presupune c , în situa ia repet rii evalu rii, aprecierea este 
aproximativ la fel, atât la acela i evaluator (în momente diferite), cât i la evaluatori diferi i (în acela i timp). 

 Prin propunerea acestui curs ne dorim s  dezvolt m / exers m la profesorii evaluatori cunoa terea i dezvoltarea 
competen elor de evaluare, luând în considerare criteriile unei evalu ri corecte. Dintre acestea, amintim: 

-luarea în considerare a cantit ii i calit ii cuno tin elor dobândite în func ie de bibliografia recomandat  i în 
concordan  cu finalitatea propus ; 

-luarea în considerare a calit ilor i performan elor capacit ii intelectuale i profesionale - dup  caz, manifestate 
în abordarea divers  a problemelor, a a cum sunt calit ile i performan ele memoriei, gândirii (îndeosebi creative), 
imagina iei, spiritului de observa ie, spiritului critic; 

-luarea în considerare a gre elilor, îndeosebi a gravit ii acestora, gravitatea determinându-se în corela ie cu 
primul criteriu; 

-exigen  egal  i obiectiv . 
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Este o realitate faptul c  evaluarea con inuturilor apar inând disciplinelor umaniste poate avea un caracter 
subiectiv, prin urmare, ne propunem s  abord m eventualele erori în evaluare determinate de diver i factori 
extradocimologici perturbatori.  

 Reglement rile actuale privind profesia didactic  solicit  ca personalul didactic s  de in  solide competen e în 
domeniul disciplinei predate, metodicii i evalu rii  în conformitate cu programele colare în vigoare.  
       Metodologiile specifice examenelor i concursurilor na ionale impun profesionalizarea evaluatorilor astfel încât 
s  aprecieze obiectiv calitatea presta iei candida ilor în cadrul acestora. 
 
DURATA 
16 ore 
 
PLANIFICAREA PE STAGII, MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
 
Modulul 1 – Rolul i importan a evalu rii în practica educativ  –  2 h 
Modulul 2 – Specificul evalu rii în contextul concursurilor i examenelor na ionale –  4 h 
Modulul 3 - Factori extradocimologici perturbatori i erori în evaluare în evaluarea lucr rilor   
                    scrise –  4 h 
Modulul 4 – Aplica ii practice privind evaluarea lucr rilor scrise în cadrul concursurilor i 
                    examenelor na ionale – 4 h 
Evaluare finala – 2 h 
 
CURRICULUMUL PROGRAMULUI 
 
Scop: profesionalizarea evaluatorilor astfel încât s  aprecieze obiectiv calitatea presta iei candida ilor participan i la 
concursuri i examene na ionale. 
Competen e: 

6. Opera ionalizarea teoriilor moderne i a conceptelor privind evaluarea didactic . 
7. Cre terea obiectivit ii în evaluare prin analiza specificului disciplinelor din înv mântul special i special 

integrat i a programelor / subiectelor / baremelor concursurilor i examenelor na ionale. 
8. Interpretarea rezultatelor evalu rii ob inute prin instrumentele specifice evalu rii externe. 
9. Aprecierea obiectiv  a lucr rilor scrise ale candida ilor participan i la concursuri i examene na ionale prin 

con tientizarea factorilor extradocimologici perturbatori specifici evalu rii. 
 
Activit i: 
Sesiuni de cursuri i aplica ii practice online, evaluare final  
 
Rezultate: 
Identificarea i aplicarea celor mai potrivite strategii de evaluare. 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar-2022-2023 
 
MODALITATI DE EVALUARE 
   Pentru întregul program, portofoliul personal al cursantului va cuprinde:  

- Evaluarea (aprecierea i notarea) a trei subiecte specifice disciplinei dup  un barem dat i întocmirea 
documentelor specifice în procedurile concursurilor i examenelor na ionale. 
 
II.RESURSE UMANE 
Formatori: 
Profesor Gabriela Raus-ISJ-înv.special 
Profesor Mihaela Simion-ISJ-înv.pre colar 
Profesor Vasilica  Leana Botezatu-pedagogie 
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Profesor Sorin-Gabriel D nil -înv.special 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI:Prof.Brîndu a-Petronela Ionescu,metodist CCD,Ia i 
 
III. CRITERII  ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 100  ( 4 grupe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
6.TULBURARI DIN SPECTRUL AUTIST – ABORDARI, STRATEGII I PERSPECTIVE 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de perfec ionare la propunerea C.C.D. 
PUBLIC  - INT  VIZAT 
Cadre didactice din  înv mântul preprimar, primar i gimnazial, din înv mântul de mas , din înv mântul special 
i special integrat din jude ul Ia i 

 
JUSTIFICARE 

Provoc rile actuale pentru educa ia copiilor cu Tulbur ri din spectrul autist (TSA) sunt conturate de  
expectan ele stabilite prin strategiile i politicile din sistemul educa ional românesc, care pun accent pe necesitatea 
realiz rii unui climat favorabil dezvolt rii armonioase a tuturor copiilor, indiferent de caracteristicile, dezavantajele 
sau dificult ile acestora; pe oferirea posibilit ii de a înv a în func ie de ritmul, capacit ile i nevoile proprii; pe 
dezideratul maximei toleran e în ceea ce prive te diferen ele fizice, socioculturale, lingvistice i psihologice 
existente între copii/ elevi. 

Interven ia educa ional  asupra copiilor cu autism necesit  munca în echip : p rinte- cadru didactic- 
specialist (profesor de sprijin, logoped,consilier colar). Pentru ca ac iunile acestora s  fie complementare, s  se 
sus in  reciproc, s  faciliteze buna evolu ie a cazului, este necesar  o formare care s  permit  în elegerea sarcinilor 
specifice ce revin în demersul terapeutic, precum i o dezvoltare a competen elor necesare în lucrul efectiv cu ace ti 
copii.  

Programul pe care îl propunem, realizeaz  o familiarizare  cu terminologia, semiologia tulbur rilor din 
spectrul autist i r spunde nevoilor de formare a competen elor necesare proiect rii, conducerii i optimiz rii 
procesului de înv mânt, a actului educa ional-terapeutic i abord rii holistice a copiilor cu Tulbur ri din spectrul 
autist (TSA). 

Programul va abilita cadrele didactice în vederea realiz rii unui mediu colar favorabil care s   faciliteze  
accesul  egal la educa ie  al tuturor copiilor, precum i dezvoltarea maximal  a personalit ii acestora. 

Pentru cadrele didactice c rora formarea ini ial  nu le ofer  competen e suficiente în activitatea desf urat  
cu copiii cu autism, singura solu ie la aceast  problem  este formarea continu .  
DURATA  

24 de ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
Modul I - Perspective actuale privind problematica autismului –2 ore 

a. Defini ie 
b. Tipologia tulbur rilor din spectrul autist 
c. Etiologie 
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d. Particularit i psihopedagogice 
Modul II - Aspecte particulare privind comunicarea copiilor cu TSA – 6 ore 

a. Stereotipiile –mod de comunicare 
b. Particularit i ale comportamentului 
c. Manifest ri în mediul colar 

Modul III - Principii pentru educarea copiilor cu autism – 8 ore 
a. Forme de integrare în coal  
b. Adaptarea mediului colar 
c. Educa ia de tip vizual 
d. Rolul rutinelor în activitatea colar  
e. Strategii de interven ie psihopedagogic - programe educa ionale  
f. Modalit i care faciliteaz  adaptarea i integrarea la mediul colar 

Modul IV - Aspecte privind rela ia cu familia copiilor cu autism – 6 ore 
a. Consilierea familiei 
b. Rolul familiei în integrarea colar  

                      Studii de caz 
a. Perspectiva p rintelui 
b. Perspectiva specialistului 
c. Perspectiva unui profesor de cultur  general  

Evaluare final  - 2 ore 
 
 
COMPETEN E VIZATE 
1.Actualizarea cuno tin elor privind problematica tulbur rilor din spectrul autist (Defini ie, Tipologia tulbur rilor 
din spectrul autist, Etiologie, Particularit i psihopedagogice) 
2.Identificarea principiilor abord rii individualizate i conceptelor specifice comunic rii copilului cu TSA;  
3.Exersarea rolurilor i a modalit ilor de interven ie în educarea diferen iat  a copiilor cu autism;  
4.Exersarea tehnicilor i metodelor  practice de lucru din perspectiva p rintelui, specialistului i cadrului didactic de 
la clas  . 
 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I -  2 ore (2 ore teorie,); 
Modul II -  6 ore (2 ore teorie, 4ore aplica ii practice); 
Modul III - 8 ore (4 ore teorie, 4 ore aplica ii practice); 
Modul IV – 6 ore (2 ore teorie, 4 ore aplica ii practice); 
Evaluare final  - 2 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALITATI DE EVALUARE  
Gradul de participare la aplica iile practice/ dezbateri, interesul manifestat pe tot parcursul sesiunilor, chestionare / 
teste, portofoliu.  
Portofoliul va con ine: 1 proiect didactic, 1 studiu de caz 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 

prof. Gabriela Raus –ISJ-înv.special 
prof. Aura ab r - ISJ,consilier colar 
prof. Roxana Milici-prof.logoped 
prof. Daniela Gurgu-prof.logoped 
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prof. Alina Mendelovici-prof.logoped 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI:Prof.Lidia Andronache,metodist CCD,Ia i 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 75 (3 grupe) 
 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
 7.TULBUR RILE LEXICO-GRAFICE  

TIPUL DE PROGRAM 
Program de perfec ionare la propunerea C.C.D. 
PUBLIC  - INT  VIZAT 
Cadre didactice care lucreaz  cu elevi din înv mântul primar 
 
JUSTIFICARE 
 Având o func ie reglatoare asupra comportamentului, poten ând întreaga dezvoltare psihic , fiind unul din 
procesele psihice ce pot fi facil influen ate de educa ie, limbajul copilului, trebuie s  fie constant monitorizat, pentru 
ca, în cazul semnal rii unor perturb ri, s  se poat  interveni prompt prin strategii adecvate. Consecin ele tulbur rilor 
de limbaj, indiferent de planul în care se produc, oral sau scris, asupra înv rii, reu itei colare, adaptabilit ii 
sociale, asupra întregii personalit i a copilului, sunt profunde. Interven ia recuperatorie va asigura egalizarea 
anselor de instruire, de educa ie i integrare. Tulbur rile scris-cititului necesit  munca în echip : logoped- 

înv tor- profesor de sprijin. Pentru ca ac iunile acestora s  fie complementare, s  se sus in  reciproc, s  faciliteze 
buna evolu ie a cazului, este necesar  o formare care s  permit  în elegerea sarcinilor specifice ce revin în demersul 
terapeutic, precum i o dezvoltare a competen elor necesare în lucrul efectiv cu ace ti copii. Programul pe care îl 
propunem, realizeaz  o familiarizare  cu terminologia, semiologia tulbur rilor actului lexico-grafic, metodele i 
procedeele de corectare, oferind o în elegere holistic  a cazului i o delimitare clar  a obiectivelor la îndeplinirea 
c rora fiecare membru din echipa de caz va contribui în câmpul specific de competen . 
DURATA  

32 de ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
Modul I - Modele de înv are a scris-cititului –  3 ore (1 or  teorie, 2 ore aplica ii practice) 
Modul II - Factori de risc biopsihologici pentru apari ia manifest rilor dislexo- disgrafice –  3 ore (1 or  teorie, 2 ore 
aplica ii practice); 
Modul III - Tipologia tulbur rilor lexico-grafice –  4 ore (2 ore teorie, 2 ore aplica ii practice); 
Modul IV - Probe pentru examinarea lexiei i grafiei în vederea diagnostic rii  tulbur rilor lexico-grafice –  8 ore (2 
ore teorie, 6 ore aplica ii practice); 
MODULUL  V –   Metode i procedee de corectare utilizate în  tulbur rile lexico- grafice– 12 ore (3 ore teorie, 9 
ore aplica ii practice) 
 
Evaluare final  - 2 ore 
 
COMPETEN E VIZATE 

1. Utilizarea conceptele de baz  folosite în cadrul analizei limbajului scris-citit; 
2. Identificarea factorilor etiologici; 
3. Identificarea formelor de manifestare ale sindromului dislexo-disgrafic; 
4. Aplicarea probelor specifice de evaluare pentru depistarea manifest rilor de tip dislexo-disgrafic; 
5. Exersarea rolurilor i a modalit ilor de interven ie în echipa interdisciplinar ; 
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6. Exersarea tehnicilor i metodelor  practice de lucru pentru corectarea tulbur rilor lexico-grafice. 
 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I -  3 ore (1 or  teorie, 2 ore aplica ii  practice); 
Modul II -  3 ore (1 or  teorie, 2 ore aplica ii practice); 
Modul III - 4 ore (2 ore teorie, 2 ore aplica ii practice); 
Modul IV – 8 ore (2 ore teorie, 6 ore aplica ii practice); 
Modul  V –   12 ore (3 ore teorie, 9 ore aplica ii practice) 
 
Evaluare final  - 2 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALITATI DE EVALUARE  
Evaluare ini ial : completarea unui chestionar. 
Evaluare pe parcurs: evalu ri intermediare raportate la obiectivele specifice ale programului de formare, bazate pe 
produc iile elaborate i prezentate de cursan i.  
Evaluarea final : prezentarea unui portofoliu cu exemple de bun  practic  
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 

prof. Gabriela Raus –ISJ,înv.special 
prof. Roxana Milici-prof.logoped 
prof. Daniela Gurgu-prof.logoped 
prof. Alina Mendelovici-prof.logoped 

 
COORDONATORUL PROGRAMULUI:Prof.Lidia Andronache,metodist CCD,Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 75 (3 grupe) 
 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

8.INTEGRAREA COPILULUI CU CES ÎN COALA DE MAS  
 
 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de perfec ionare la propunerea C.C.D. 
 
PUBLIC  - INT  VIZAT  
Cadre didactice din înv mântul preprimar, primar i gimnazial 
 
JUSTIFICARE 
 Programul pe care îl propunem, r spunde nevoilor de formare a competen elor necesare proiect rii, 
conducerii i optimiz rii procesului de înv mânt din perspectiva prerogativelor colii incluzive, a actului 
educa ional-terapeutic i abord rii holistice a copiilor cu CES. 
Provoc rile actuale pentru educa ia incluziv  sunt conturate de  expectan ele stabilite prin strategiile i politicile din 
sistemul educa ional românesc, care pun accent pe necesitatea realiz rii unui climat favorabil dezvolt rii armonioase 
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a tuturor copiilor, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificult ile acestora; pe oferirea posibilit ii de a 
înv a în func ie de ritmul, capacit ile i nevoile proprii; pe dezideratul maximei toleran e în ceea ce prive te 
diferen ele fizice, socioculturale, lingvistice i psihologice existente între copii/ elevi. Pentru cadrele didactice 
c rora formarea ini ial  nu le ofer  competen e suficiente în activitatea desf urat  cu copiii cu CES, singura solu ie 
la aceast  problem  este formarea continu .  
Programul va abilita cadrele didactice în vederea realiz rii unui mediu colar favorabil care s   faciliteze  accesul  
egal la educa ie  al tuturor copiilor, precum i dezvoltarea maximal  a personalit ii acestora. 
  
DURATA  
30 de ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
Modul I  –   Introducere în problematica cerin elor educa ionale speciale–  2 ore; 
Modul II –   Particularit i psihopedagogice ale copiilor cu cerin e educa ionale speciale –  4 ore; 
Modul III –  Integrare i incluziune. Forme de organizare a înv mântului integrat –  4 ore; 
Modul IV – Procesul de evaluare a copilului cu CES în condi iile educa iei integrate –  5 ore; 
Modul  V –   Cooperare i parteneriat pentru recuperarea i integrarea copilului cu CES. Echipa interdisciplinar  –  
4 ore; 
Modul  VI –   Diferen iere i individualizare în înv are la copilul cu CES integrat –  9 ore. 
Evaluare final   – 2 ore 
 
 
COMPETEN E VIZATE 

 Operarea cu conceptele specifice educa iei integrate; 
 Aplicarea în practic  a principiilor incluziunii; 
 Identificarea particularit ilor psihofizice ale copiilor cu tipuri i grade diferite de dizabilit i; 
 Cunoa terea sarcinilor specifice ce revin fiec rui specialist din echipa interdisciplinar ; 
 Activarea re elei de sprijin în mod adecvat nevoilor specifice fiec rui copil; 
 Exersarea deprinderii de lucru în echipa interdisciplinar ; 
 Proiectarea secven elor de curriculum diferen iat/ adaptat; 
 Aplicarea principiilor abord rii individualizate în toate activit ile procesului educa ional; 
 Utilizarea strategiilor i metodelor active pentru a asigura diferen ierea i personalizarea demersului 

didactic. 
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I -  2 ore (1 or  teorie, 1 or  aplica ii practice); 
Modul II -  4 ore (1.30 ore teorie, 2.30 ore aplica ii practice); 
Modul III - 4 ore (1.30 ore teorie, 2.30 ore aplica ii practice); 
Modul IV – 5 ore (2 ore teorie, 2.30 ore aplica ii practice, 0.30 ore evaluare pe parcurs); 
Modul  V –   4 ore (1.30 ore teorie, 2.30 ore aplica ii practice); 
Modul  VI –   9 ore (2.30 ore teorie, 6 ore aplica ii practice, 0.30 ore evaluare pe parcurs). 
Evaluare final   – 2 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
 An colar 2022-2023 
 
MODALITATI DE EVALUARE  
Evaluare ini ial : completarea unui chestionar. 
Evaluare pe parcurs: evalu ri intermediare raportate la obiectivele specifice ale programului de formare, bazate pe 
produc iile elaborate i prezentate de cursan i.  
Evaluarea final : prezentarea unui portofoliu cu exemple de bun  practic  
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2. RESURSE UMANE 
Formatori: 
prof. Gabriela Raus –ISJ,înv.special 
prof. Aura ab r -ISJ,consilier colar 
prof. Roxana Milici-prof.logoped 
prof. Daniela Gurgu-prof.logoped 
prof. Alina Mendelovici-prof.logoped 
prof. Lidia Andronache -psihologie 
 
Coordonator Pogram: prof . Lidia Andronache – metodist CCD, Ia i 
 
3. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 50 (2 grupe) 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 
 
I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

9. STRATEGII DE INTERVEN IE ÎN DELINCVEN A JUVENIL  
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea CCD 
 
PUBLIC  - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar, dirigin i, mediatori colari, pedagogi colari 
 
JUSTIFICARE 
Delincven a juvenil  constituie o problem social  a c rei amploare este eviden iat  atât de statisticile oficiale, cât 
i de mass media. Fiind o consecin  direct sau mediat  a modului în care func ioneaz  familia, coala i diferitele 

mecanisme de socializare, sanc ionare i reabilitare social , ea solicit  o abordare multidisciplinar  a influen ei 
exercitate de aceste institu ii, din punct de vedere al factorilor de risc implica i.În acest context, consider m 
necesar  dezvoltarea unor competen e specific în rândul cadrelor didactice pentru o interven ie eficient  a colii în 
prevenirea i limitarea acestui fenomen. 
 
DURATA 
30 ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

  -Cunoa terea unor aspecte psihologice, sociale i legislative care definesc fenomenul delincven ei juvenile;                      
-Identificarea tabloului clinic al tulbur rilor de comportament; 

-Capacitatea de adaptare a comunic rii didactice la contextul interac iunii cu subcultura delincvent ; 
-Proiectarea  i  aplicarea  unor  strategii  eficiente  pentru  terapia  tulbur rilor  de  comportament  i  
prevenirea delincven ei juvenile. 
 

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I – Delincven a juvenil  –etiologia fenomenului, subculture delincvent , definirea comportamentului 
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delincvent, factori de risc, standarde legislative europene i na ionale – 11 ore 
Modul II – Comunicarea didactic  – inteligen a emo ional , asertivitate, programare neuro-lingvistic  – 9 ore 
Modul III – Strategii de interven ie în mediul colar i familial – 8 ore 
Evaluare final  – 2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
Anul colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluarea pe parcurs: observare direct , chestionar 
Evaluarea final : portofoliul 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Lidia Andronache -consilier colar 
Prof. Mariana Cojocaru -psihopedagogie 
Prof. Gabriela Grigora  -psihologie 
Prof. Vanda Sbera -limba i literatura român  
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI:Prof. Lidia Andronache -Metodist CCD,Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe - 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

10. ARTA DE A FI DIRIGINTE 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea CCD 

 
PUBLIC -  INT  VIZAT 

Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 
 

JUSTIFICARE 
Programul de formare propus ofer  o alternativ  necesar  în formarea cadrelor didactice întrucât, prin structura i 
prin con inutul s u, deschide noi perspective pentru rezolvarea profesionist  a problemelor pe care le ridic  
activitatea de dirigen ie la nivelul colii i al comunit ii printr-un demers interactiv structurat. 
Programul de formare se adreseaz  profesorilor pentru înv mânt pre colar i primar i profesorilor de diferite 
specialit i care desf oar  sau inten ionaz  s  desf oare activit i consiliere i orientare în calitate de dirigin i, 
care vor beneficia de un program complex de dezvoltare profesional  pe baza propriei activit i desf urate în 
coal . 

Datorit  tendin elor contemporane în abordarea nevoilor de formare a cadrelor didactice, consider m necesar  
propunerea unui program de formare flexibil, în cadrul c ruia s  poat  fi valorizat  experien a didactic  a fiec rui 
participant, dând posibilitatea acestora de a lucra în echipe omogene sau eterogene  cu experien  didactic . 
Abordarea dezvolt rii profesionale va pune accentul pe activitatea de îndrumare a cadrelor didactice, care vor 
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c uta în mod activ solu ii la probleme. 
 
DURATA 
30 ore 

 
CURRICULUMUL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

  -Competen e de opera ionalizare a teoriilor moderne i a conceptelor privind 
consilierea i orientarea în mediul colar; 
  -Competen e de proiectare i derulare a activit ilor formale i nonformale; 
  -Competen e de utilizare a metodelor i strategiilor de predare- înv are specifice activit ilor de consiliere- 

orientare la particularit ile individuale/de grup ale elevilor; 
  -Competen e de valorificare a elementelor de context educa ional i a resurselor implicate în eficientizarea 

activit ilor specifice. 
 

PLANIFICAREA PE STAGII, MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1. Autocunoa tere i dezvoltare personal  – 5 ore 
Modulul 2. Comunicare i abilit i sociale – 5 ore 
Modulul 3. Managementul informa iilor i al înv rii – 5 ore 
Modulul 4. Planificarea carierei – 5 ore 
Modulul 5. Calitatea stilului de via  - 7 ore 
Evaluare final  – 3 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 

Pentru întregul program, portofoliul personal al cursantului va cuprinde: 
- 1 proiect pentru activitatea de consiliere-orientare/dirigen ie; 
-  un eseu reflexiv asupra parcursului cognitiv i atitudinal în contextul programului; 
- fi e de evaluare, interevaluare, autoevaluare 
- sus inerea proiectului din portofoliul propriu prin care s  demonstreze competen ele dobândite. 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Anca  Hardulea-consilier colar 
Prof. Ramona-Petronela Bojoga –ISJ,francez  
Prof. Brîndu a-Petronela Ionescu -francez  
Prof. Lidia Andronache- consilier colar 
Prof. Constantin Hriscu-geografie 
 
COORDONATOR PROGRAM:  Prof. Ramona-Petronela Bojoga - Metodist CCD,Ia i 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
I. CRITERII CURRICULARE 
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DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
11. METODE INOVATIVE ÎN EDUCA IA P RIN ILOR 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. 

 
PUBLIC  - INT  VIZAT 
Consilieri colari, profesori din înv mântul preuniversitar, mediatori colari 

 
JUSTIFICARE 
Experien a a demonstrat c  pentru mul i p rin i a avea un copil inteligent înseamn  c  acesta s  tie s  scrie, s  
citeasc , s  analizeze, s  calculeze la nivelul clasei în care este; celelalte aspecte ale exprim rii sale, ale dezvolt rii 
sale nu prezint  interes. "Îngrijorarea exagerat  a adul ilor cu privire la viitorul copiilor afecteaz  bun starea 
emo ionala a acestora din urm ."( W. Crain - Dreptul la copil rie). Presiunea parin ilor îi priveaz  pe copii de 
experien ele de care au nevoie. Concentrându-se prea puternic asupra a ceea ce vor avea ei nevoie in viitor, le 
r pesc copiilor ansa de a- i dezvolta capacit ile în stadiul actual. Factorii de decizie din coli pot constituii 
factori blocan i uneori. colile din prezent, de multe ori, nu acord  nici o importan  succesiunii etapelor 
de dezvoltare, "transform rii din perioada cinci- apte ani". St pânite de obsesia de a-i preg ti pe copii pentru un 
loc de munc  înalt tehnologizat i competitiv, colile pun accent pe instruirea academic  i pe abilit ile de 
rezolvare ra ionala a problemelor înc  din clasa preg titoare de la gr dini a si chiar mai devreme. 
 
DURATA 
30 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 
• Formarea capacit ilor de a asimila, a în elege, a interpreta i a argumenta esen a, locul, rolul, con inutul teoriei 
inteligen elor multiple 
• Formarea capacit ilor de a analiza i a aplica teoria inteligen elor multiple 
• Aplicarea cuno tin ellor însu ite în identificarea, descrierea, interpretarea situa iilor de conducere a procesului 
educa ional la nivel individual si al clasei de elevi 
• Formularea de  ipoteze, solu ii de gestionare a problemelor cu care se confrunt  p rintele i cadrul didactic în 
familie i în cadrul colectivelor de elevi 
• Dezvoltarea conceptual i aplicativ a aspectelor tematicii date: gestionarea problemelor individuale i ale 
colectivelor de elevi 
• Cooperarea în rezolvarea teoretic  i practic  a problematicii activit ii cu ace ti copii 
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modul I. Modalit i de cunoa tere a elevilor - 4 ore 
Modulul II. Colaborarea cu familiile elevilor -2 ore 
Modulul III. Teoria Inteligen elor Multiple (TIM) în coal  - 4 ore 
Modulul IV Tipuri de inteligen e multiple – aplica ii practice – 4 ore 
Modulul IVDezvoltarea emo ional  i social  - 4 ore 
Modulul V Motiva ia în înv are - 2 ore 
Modulul VI. Stiluri de înv are. Stiluri de predare - 4ore 
Modulul VII. Stilul de via  -2 ore 
Modulul VIII Educa ia centrat  pe elev - 2 ore 
Evaluare final  2 or  
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CALENDARUL PROGRAMULUI 
Anul colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Pentru întregul program, portofoliul personal a programului va cuprinde: 

- un eseu bazat pe interpretarea proprie a unei problematici specifice educa iei inteligen elor multiple; 
- la alegere: un proiect de cercetare elaborat pe un aspect al problematicii, posibil de ameliorat; un plan de 
interven ie, în urma analizei receptivit ii unor poten iali clien i fa  de un anumit produs sau serviciu, p rintele 
sau cadrul didactic fiind pus în situa ia unui ofertant/prestator de servicii pe pia a educa ional . 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Silviu Iordache –geografie – director CCD Ia i 
Prof. Lidia Andronache –consilier colar 
Prof. Liliana Rujanu- discipline tehnice 
Prof. Mariana Panaite-înv.pre colar 
 
COORDONATOR PROGRAM : Prof. Liliana Rujanu-Metodist CCD,Ia i 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
 
 
I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

12. MODALIT I DE GESTIONARE CORECT  A SITUA IILOR DE URGEN  
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice din înv mântul preuniversitar, personal didactic auxiliar i nedidactic 

 
JUSTIFICARE 

Situa ia de urgen  este un eveniment excep ional, cu caracter nonmilitar, care prin  amploare i intensitate 
amenin  via a i s n tatea popula iei, mediului înconjur tor, valorile materiale i culturale importante, iar pentru 
restabilirea st rii de normalitate sunt necesare adoptarea de m suri i ac iuni urgen e, alocarea de resurse 
suplimentare i managementul unitar al for elor i mijloacelor implicate. 

Practica mondial  i na ional  a demonstrat c  evenimentele generatoare de situa ii de urgen  nu pot fi 
intotdeauna evitate, îns  acestea pot fi gestionate, efectele lor fiind reduse printr-un proces sistematic ce implic  
stabilirea de m suri i ac iuni menite s  contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. 

Multe dintre efectele unor situa ii de urgen  pot fi limitate sau chiar eliminate, dac  se ac ioneaza si se 
intervine corect. 

În acest context, formarea cadrelor didactice ar asigura o transmitere facil  la elevi în cadrul orelor de 
consilierre i orientare a modului de comportament in caz de situa ii de urgen . 



99 

 

 
DURATA 
30 de ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

 
• Identificarea cauzelor apari iei situa iilor de urgen  ; 
• Dezvoltarea abilit ilor de a ac iona corect în caz de situa ii de urgen  (incendiu, cutremur, inunda ii, 
fenomene meteo periculoase) ; 
• Formarea de deprinderi privind acordarea primului ajutor în caz de situa ii de urgen  ; 
• Crearea unui climat de siguran  în coal  i în societate. 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP 
ALOCAT Modulul 1 . Incendiul. Cauze, efecte, mod de ac ionare – 6 ore 
Modulul 2.  Cutremurul. Cauze, efecte, mod de actionare - 6 ore 
Modulul 3. Inunda ii. Cauze, efecte, mod de ac ionare - 4 ore 
Modulul 4. Fenomene meteo periculoase. Cauze, efecte, mod de ac ionare – 4 ore 
Modulul 5. Primul ajutor în caz de situa ii de urgen  - 6 ore 
Evaluare final  - 4 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluarea se va realiza pe baza portofoliului individual i a sus inerii unei piese din portofoliu. 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Viorel Bejan –discipline tehnice 
Prof. Cosntantin Hriscu -geografie 
Informatician Andrei Radu 
Prof. Liliana Rujanu -ed.tehnologic  
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Liliana Rujanu -Metodist CCD,Ia i 

 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 1 grup  – 25 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

13. ROLUL NOILOR EDUCA II ÎN COALA CONTEMPOARAN  
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. Ia i. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Personal didactic si didactic auxiliar din înv mântul preuniversitar 

 
JUSTIFICARE 

Pe lâng  unele tehnici tradi ionale care se men in pentru c  sunt bune, i altele care persist  datorita unei 
detestabile rutine, coala modern  ofer  o inf i are diferit  în anumite aspecte fa  de cea din trecut. Asist m la o 
mi care complex  de o amploare extraordinar , prea puternic  pentru a fi o moda trec toare. Ceea ce exprimam 
curent prin expresiile: " coala activ ", " coli noi ", ”educa ia progresiv ", arat  în mod global aceast  mi care. 
Sunt denumiri mai mult sugestive decât descriptive, evocând nu numai aspecte generale ale tehnicii educative, ci 
expresii i anumite principii pedagogice. ”Noile educa ii" sunt noi obiective i noi tipuri de con inuturi generate 
de "problematica lumii contemporane". Ele corespund unor trebuin e de ordin sociopedagogic, fiind integrative si 
cumulative, figurând   ca fiind cel mai pertinent i mai util r spuns ale sistemelor educa ionale generate de 
problemele lumii contemporane. 

 
DURATA 
30 ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 
COMPETEN E VIZATE 
Dezvoltarea unor competen e de percep ie i analiz  a caracteristicilor problematicii lumii contemporane; 
Formarea capacit ilor de în elegere i interpretare a esen ei si problematicii corespunz toare noilor educa ii; 
Introducerea si adaptarea con inutul noilor educa ii în cadrul disciplinelor colare predate; 
Acceptarea cooper rii si dezvoltarea spiritului de echip  în vederea rezolv rii problematicii specifice noilor 
educa ii; 
Formarea unei atitudini pozitive fa  de aparitia unor con inuturi noi, complementare celor clasice; 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul I. Educa ia -finalit i i con inuturi specifice – 4 ore 
1.1.Puncte de reper privind rolul educa iei în societate 
1.2.Educa ia i problematica lumii contemporane 
Modulul II. Con inuturile noilor educa ii -  4 ore 
2.1.Educa ia pentru drepturile omului 
2.2.Educa ia pentru democra ie i participare 
2.3.Educa ia pentru mediu 
2.4.Educa ia pentru schimbare i dezvoltare 
2.5.Educa ia pentru comunicare i mass-media 
2.6.Educa ia pentru tehnologie i progres 
2.7.Educa ia pentru s n tate 
2.8.Educa ia intercultural  
Modulul III. Integrarea noilor educa ii în curriculumul colar -  10 ore 
Implementarea conceptului „Noile Educatii” la nivelul fiec rii arii curriculare 
Modul IV – Proiectarea didactic  interdisciplinar ; exemple de bun  practic  prin proiecte 
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interdisciplibnare (la nivel de unitate de înv mânt) – 10 ore 
Evaluare final  – 2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluarea final , prin realizarea unui proiect interdisciplinar de integrare a noilor educa ii în curruiculumul colar 
i prezentarea acestuia în plenul grupei de cursan i. 

 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Constantin Hriscu-geografie 
Prof. Silviu Iordache- geografie – director CCD Ia i 
Prof. Vasile alaru-fizic  
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Silviu Iordache- geografie – director CCD Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Nr. de cursanti planifica i: 2 grupe  - 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
 
 
 
I. CRITERII CURRICULARE 

 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
14. PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI LA ADOLESCEN I 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de perfec ionare la propunerea CCD 
 
PUBLIC  - INT  VIZAT 
Profesori din înv mântul preuniversitar, profesori din cabinetele de asisten  psihopedagogic  
 
 
JUSTIFICARE 

Cele mai recente cercet ri i publica ii recunosc faptul c  pentru cei mai mul i adolescen i, consumul de 
droguri este parte a unui stil de via . Acesta înseamn  c  exist  o important  influen  social  asupra consumului 
de tutun, alcool sau alte droguri. Noua prevenire utilizeaz  programe de instruire bazate pe abilit i sociale 
inteligibile, unde comportamentele sociale sunt introduse i exersate, ajutând astfel la cre terea rezisten ei la 
presiunea c tre consumul de droguri. 
Scopul acestei abord ri este de a dota adolescen ii cu aptitudini specifice, cu resursele de care au nevoie pentru a 
rezista influen elor sociale i de a în elege corect cuno tin ele despre droguri, despre efectele lor adverse asupra 
s n t ii. 
 
DURATA 
30 de ore 
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COMPETEN E VIZATE 
St pânirea i utilizarea adecvat  a conceptelor specifice; 
Utilizarea optim  a metodelor i strategiilor de predare adecvate particularit ilor individuale/de grup;  
Accesarea diverselor surse de informare în scopul document rii; 
Manifestarea deschiderii fa  de tendin ele novatoare necesare dezvolt rii profesionale; 
Aplicarea tehnicilor de cunoa tere a problematicilor socio-educa ionale în consilierea, 

orientarea/integrarea socio-psiho-pedagogic  a elevilor. 
 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat) 
Modul I-Necesitatea cunoasterii importantei pe care o are consumul de droguri si alte substante din acelasi 
spectru asupra tinerilo-2 ore 
Modulul II- Informa ii despre droguri: clasificare, descriere, efecte, însu irea termenilor specifici - 6 ore 
Modul III – Abilit i de via  la tineri– 8 ore 
Modul IV – Componenta parental  - 4 ore 
Modul V - Promovarea, planificarea, implementarea i evaluarea proiectelor specifice – 8 ore 
Evaluare final  – 2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluarea final  se va realiza prin sus inerea în edin  public  a unui proiect metodico- tiin ific din portofoliul 
individual, care va con ine, fi e de lucru, date de informare, 1 proiect de activitate sus inut  într-o activitate 
metodico- tiin ific . 
Fiecare proiect de activitate va fi înso it de un raport de activitate de max. 3 pagini în care se vor reg si imagini de 
la activitate i minim 3 sugestii de optimizare a activit ii. 
 
Durata:  
2 ore. 
 
II. RESURSE UMANE 
Prof. Silviu Iordache - director CCD Ia i 
Prof. Lidia Andronache-consilier colar 
Prof.Anca Dimitriu-geografie 
Prof. Anca Hardulea-consilier colar 
Prof. Mariana Cojocaru- psihopedagogie 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Silviu Iordache - director CCD Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

15. NO IUNI DE PRIM AJUTOR MEDICAL 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea CCD 

 
PUBLIC  - INT  VIZAT 
Cadrele didactice din înv mântul preuniversitar 

 
JUSTIFICARE 
Primul ajutor reprezint  o serie de tehnici medicale simple pentru salvarea vie ii pe care un om obi nuit poate fi 
antrenat s  le foloseasc  în situa ii de urgen  medical , înainte de interven ia tehnicienilor în urgen ele medicale 
sau a doctorilor. 

 
DURATA 
30 ore 

 
COMPETEN E VIZATE 

-    însu irea no iunilor de baz  privind resuscitarea cardio-respiratorie de baz  la adult i copil 
-    rezolvarea situa iilor problem , acordarea primului ajutor în cazul unor urgen e medicale frecvente 
-    interven ia de prim ajutor în traumatisme 
 interven ia de prim ajutor în situa ii speciale 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat) 
Modulul I: Secven ele resuscit rii cardio-respiratorii de baz  la adul i i la copii – 10 ore 
Modulul II: Primul ajutor în traumatismele osteo-articulare i a p r ilor moi. Mobilizarea traumatizatului - 6 ore 
Modulul III: Primul ajutor în caz de arsur , hipotermie, insola ie, înec, intoxica ii, electrocutare i altele -  10 ore 
Evaluare final  - 2 ore 

 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An scolar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluarea rezultatelor va ine seama de: implicarea participan ilor la realizarea produselor cerute; colaborarea în 
cadrul grupurilor de lucru; aprecierea exprimat  de c tre ceilal i participan i. 
Pentru realizarea evalu rii vor fi folosite instrumente elaborate i aplicate de c tre fiecare formator în parte. 
 
II. RESURSE UMANE 

Formatori: 
Prof. Silviu Iordache - director CCD Ia i 
prof. Liliana Avarvarei -biologie prof. Lorela Caradan - ISJ,biologie 
prof. dr. Diana Carmen Cimpoesu – Medic Sef UPU-SMURD Iasi 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Silviu Iordache - director CCD Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe – 50 cursan i 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 
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                                D. CURSURI PENTRU CADRELE DIDACTICE AUXILIARE 
 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

1. RESPONSABIL CU PROTEC IA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
ÎN UNIT ILE DE ÎNV MÂNT 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea CCD  
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice, didactic-auxiliare din unit ile de înv mânt  
JUSTIFICARE 
Elaborarea unui program de formare a personalului din coli pentru gestionarea bazelor de date  cu 
caracter personal specifice unit ii de înv mânt – vine ca o necesitate a cunoa terii i aplic rii corecte a 
legisla iei cu privire la protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter 
personal i libera circula ie a acestor date . 
DURATA  
40 de ore          
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI: 
                                                         
COMPETEN E VIZATE 
Informarea entit ii i a persoanelor vizate cu privire la drepturile i obliga iile lor în baza legisla iei 
privind protec ia datelor cu caracter personal. 
Monitorizarea modalit ii în care unitatea de înv mânt respect   legisla ia privind protec ia datelor cu 
caracter personal.  
Asigurarea i gestionarea, actualizarea periodic  a registrului de eviden  al prelucr rii datelor cu caracter 
personal. 
Gestionarea rela iei cu autoritatea de supraveghere în domeniul protec iei datelor cu caracter personal. 
Emiterea de inform ri i de consiliere  pentru angaja ii entit ii cu privire la obliga iile care le revin în 
temeiul legii privind protec ia datelor  
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1 - No iuni introductive cu privire la domeniul protec iei datelor cu caracter personal/ Drepturile 
i obliga iile organiza iei în prelucrarea datelor cu caracter personal – 10 ore 

Modulul 2 - Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organiza ia respect  
prevederile legisla iei privind protec ia datelor cu caracter personal, întocmirea jurnalului activit ilor de 
procesare a datelor personale, organizarea i utilizarea acestora în cadrul organiza iei – 10 ore 
Modul 3 - Rela ia cu autoritatea de supraveghere în domeniul protec iei datelor cu caracter personal. 
Instrumente i situa ii specifice – 10 ore 
Modul 4 - Aspecte specifice cu privire la rolul i activitatea responsabilului cu protec ia datelor cu 
caracter personal – 10 ore 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022 - 2023 
MODALIT I DE EVALUARE  
Evaluarea pe parcurs prin observarea gradului de implicare a participan ilor la realizarea cerin elor, 
colaborarea în cadrul grupurilor de lucru; 
Analiza portofoliului final individual, care va con ine toate materialele elaborate pe parcursul activit ilor.  
2. RESURSE UMANE 
 
Formatori: 
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Ec. Gabi Hâr an – coordonator program 
Prof. Cristinel îrc  
Ec. Iordache Ana 
Ec. Spânu Alexandra 
Ec. Popa Elena 
Jr. Dumitra cu Angela 
 
Coordonator: prof. Silviu Iordache – director CCD Ia i 
 
CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 5 grupe (100 cursan i) 
 
CRITERII CURRICULARE 
COMPETEN E PROFESIONALE DOBÂNDITE ÎN URMA ABSOLVIRII 

 Informarea organiza iei i a persoanelor vizate cu privire la drepturile i obliga iile lor în baza 
legisla iei privind protec ia datelor cu caracter personal; 

 Monitorizarea modalit ii în care organiza ia respect  legisla ia privind protec ia datelor cu caracter 
personal i standardele specifice la care organiza ia a aderat; 

 Asigurarea i gestionarea registrului de eviden  al prelucr rii datelor cu caracter personal; 
 Gestionarea rela iei cu autoritatea de supraveghere în domeniul protec iei datelor cu caracter 

personal. 
 Emiterea de recomand ri. 

 
 
I. CRITERII CURRICULARE 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR, LIANT I INTERFA  ÎNTRE MEDIUL COLAR 

INTERN I EXTERN 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu  la propunerea C.C.D. pentru personalul didactic auxiliar (pentru secretarii colari, 
contabili) (COR : 334005) 
 
PUBLIC - INT  VIZAT  
Personal didactic auxiliar i nedidactic 
 
JUSTIFICARE 

Cursul î i propune s  contribuie la dezvoltarea personal  i profesional  a personalului auxiliar, dar i a 
celorlalte persoane care lucreaz  în coli. 

Dialogurile purtate cu prilejul focus-grupurilor, cursurilor de perfec ionare, activit ilor educative, 
organizate cu personalul didactic auxiliar i nedidactic desf urate au pus in evidenta nevoia de formare 
profesional  a acestora. 

Introducerea standardelor de calitate în evaluarea activit ii precum i nevoia de cre tere a calit ii în 
activitate  presupun  formarea  i  dezvoltarea  competen elor  specifice  pentru  domeniul  în  care  î i  desf oar  
activitatea. 

Conceput ca o modalitate de formare i informare profesional , cursul se adreseaz  persoanelor care 
lucreaz  în domeniul auxiliar din institu iile de înv mânt preuniversitar, dar i altor categorii de personal cu 
preocup ri/ atribu ii/ responsabilit i în domeniul educa iei. 
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DURATA 

30 de ore 
 

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 

COMPETEN E VIZATE 
Competen e de comunicare i rela ionare 

�      S  comunice eficient cu cadrele didactice, elevii i p rin ii 
�      S  colecteze, creeze, prelucreze, difuzeze, organizeze informa ia intern  i extern  conform standardelor 
în vigoare 
�      S  diminueze conflictele interinstitu ionale i intrainstitu ionale 

Competen e pentru dezvoltarea managementului carierei 
�      S  foloseasc  cu succes mijloacele moderne de dotare 
�      S - i organizeze optim si modern spatiul de lucru 

Competen e manageriale 
�      S  gestioneze corect documentele colare 
�      S  arhiveze documentele pe baza c rora s-a desf urat procesul educa ional în unitatea colar  respectiv  

Competen e pentru dezvoltarea managementului proiectelor 
•  S  dezvolte proiecte pentru eficientizarea activit ii 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1 –     Importan a i statutul personalului auxiliar din coli                    - 5 ore 

Competen e i aptitudini necesare; Atribu ii i responsabilit i; Formarea profesional  continu ; 
Protocol; 

Modulul 2 –     Modernizarea spa iului de lucru                                                   - 5 ore 
  Primirea, înregistrarea, clasificarea i rezolvarea rezolu iilor prin coresponden  
Modulul 3 –     Arhivarea documentelor                                                                – 5 ore 
Modulul 4 –     Comunicarea eficient  în organiza ia scolar                                - 6 ore 

Tipuri de comunicare; Necesitatea acurate ei în comunicarea scris  i verbal ; Comunicarea la 
distan  (prin telefon, po ta electronic , înscrisuri); Comunicarea eficient ; tr s turi ale 
comunic rii eficiente; Reguli ale comunic rii în linie i în staff; Ascultarea activ ; Bariere în 
comunicare; Asertivitatea i empatia în comunicarea cu clien ii; Formarea abilit ilor de 
comunicare; 

Modulul 5-       Identificarea abilit ilor de lucru                                                                -6 ore 
Formarea i identificarea abilit ilor func ion re ti la personalul auxiliar; Formarea abilit ilor de 
lucru  în  echip ;  Rela ionarea  cu  clientul;  Prevenirea  conflictelor;  Tehnici  de  negociere  i 
rezolvare a conflictelor; 

Evaluare                                                                                                                  - 3 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Chestionar de evaluare a eficien ei cursului de formare continu . 
Evaluarea cursan ilor se va realiza prin prezentarea unui portofoliu care va cuprinde 3 (trei) materiale; Propunerea 
unui cod de comportare; Fi a postului, dezbatere pe grupe 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
prof. Lidia Andronache – consilier scolar 
Prof. Rodica Leontie  – matematic , inspector managementul resurselor umane 
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Prof. Cristinel îrc   - geografie, inspector management instituional 
 
Coordonatorul programului: prof. Lidia Andronache – Metodist CCD,Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 25 (1 grup ) 
Costul programului/ al activit ii: 100 RON 
Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.33 RON 

 
 
 
 
                                        
E. SEMINARII I ATELIERE DE LUCRU 
 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

1. SESIUNI DE INFORMARE – FORMARE ERASMUS + 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Sesiuni de informare – formare despre termenele programului ERASMUS + , a termenelor de depunere a 
proiectelor i a oportunit ilor de finan are. 
 
PUBLIC  - INT  VIZAT 
Responsabili cu proiectele europene de la nivelul tuturor unita ilor scolare din mediul urban si rural, 
personal didactic auxiliar i nedidactic. 
 
JUSTIFICARE 
Sesiunile de informare-formare î i propun s  faciliteze responsabililor cu proiectele educa ionale din înv mântul 
preuniversitar accesul la activit ile finan ate prin Erasmus+ care vizeaz  dezvoltarea competen elor i capacit ii 
de inser ie profesional , prin oferirea unor  oportunit i de educa ie, formare i activit i de tineret sau sport. Prin 
temele propuse, programul de formare asigur  o abordare strategic , integrat , cu accent pe impact, mai flexibil  
i mai simpl  a proiectelor educa ionale. 

 
DURATA 
12 ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 
-   Informarea cadrelor didactice despre oportunit ile de finan are din cadrul Programului ERASMUS + , a 
termenelor  de  depunere  a  acestor  proiecte  dar  si  despre  etapele  ce  trebuie  parcurse  în  cadrul  proiectelor 
ERASMUS + ; 
-  Consolidarea preg tirii în domeniul întocmirii de proiecte prin prezentarea realiz rilor în acest domeniu dar i a 
unor neajunsuri legate de unele detalii/particularit i specifice proiectului, în scopul evit rii e ecurilor în acest 
domeniu; 
- Dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru abordarea acestui mod de atragere de resurse extrabugetare în 
interesul colii i al comunit ii; 
- Întocmirea documenta iei pentru propunerea spre finan are a unui proiect Erasmus+; 
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- Identificarea resurselor de informare i a re elelor europene pentru Erasmus+; 
- Asigurarea dimensiunii europene în educa ie prin Erasmus+. 
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 

  - Pa i în ob inerea codului PIC 
  - Ac iunea cheie 1 Proiecte de mobilitate Educa ie colar  - mobilit i – Oportunit i pentru personalul 
didactic i nedidactic 
  - Ac iunea cheie 1 Educa ia adul ilor - mobilit i – Proiecte de mobilitate a personalului activ in educa ia 
adul ilor 
  - Ac iunea cheie 1 Formare profesional  (VET) - mobilit i – Oportunit i pentru elevi, formabili, ucenici 
  -Ac iunea cheie 2 Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educa iei adul ilor i a form rii profesionale 
 
 

CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 

 
MODALIT I DE EVALUARE 
Feed-back-ul realizat de c tre participan i, dar i r spunsurile oferite ca urmare a aplic rii 
chestionarului de evaluare a sesiunilor de informare-formare. 
 
II. RESURSE UMANE 

Formator: 
Prof. Gabriela Conea-ISJ-informatic  
Prof. Constantin Hriscu -geografie  
Prof. Liliana Rujanu- ed.tehnologic  
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Prof. Liliana Rujanu -Metodist CCD,Ia i 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 60 responsabili cu proiectele din unit ile colare. 

 
 
I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

2. PROIECTUL DE AMENAJARE AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE I INFORMARE 
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea C.C.D. 
 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Bibliotecari, documentari ti, directori din unit ile colare cuprinse în proiect în baza Ordinelor de Ministru i 
viitori responsabili C.D.I (profesori sau bibliotecari). 
 
JUSTIFICARE 
Proiectul romano-francez a  vizat,  prin  crearea  de Centre  de  Documentare  i Informare  în  coli,  
modernizarea metodelor de informare pentru elevi i cadre didactice, aspect benefic pentru sistemul educa ional 
din România. 
În ultimii trei ani, M.E. a sus inut financiar colile nominalizate prin ordin de ministru pentru înfiintarea de 
C.D.I.- uri, iar acest fapt lor a presupus  amenajarea i dotarea cu echipamente i mobilier specific, printr-un 
efort sporit de management organiza ional specific structurilor info documentare. Bibliotecarii din coli, directorii 
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i profesorii dispu i s  preia activitatea din CDI au nevoie de cursuri de formare pentru amenajarea CDI, însu irea 
metodelor clasice de management infodocumentar etc. 
 
DURATA 
12 de ore 
 
COMPETEN E VIZATE 
La sfâr itul programului de formare cursan ii vor fi capabili: 
�      s  întocmeasc  proiectul de amenajare al CDI, respectând spa iile specifice ale acestuia. 
�      s  întocmeasc  proiectul pedagogic i cultural al CDI. 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat)  
Modulul 1 - Proiect de dezvoltare institu ional , plan managerial i proiect CDI - 2h 
Modulul 2 - Proiectul CDI : componente, spa ii specifice unui CDI, caracteristici - 2h 
Modulul 3 - Proiectul de amenajare a CDI. Etapele de elaborare i con inut - 2h 
Modulul 4 - Proiectul pedagogic i cultural al CDI - 3h 
Evaluarea cursan ilor prin prezentarea proiectelor de amenajare - 3 h 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
Anul colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Realizarea proiectului de amenajare în functie de spa iul destinat CDI. Chestionar de evaluare a eficien ei cursului 
de formare continu . 
 
II. RESURSE UMANE  
Formatori: 

Prof. Laura Mihaela Pascariu – englez -italian , profesor documentarist 
Prof. Cornelia Chelariu – istorie, profesor documentarist 
Ing. Radu Andrei – informatician CCD Ia i 
Jurist Mihaela Buh lniceanu – secretar CCD Ia i 
 
Coordonatorul programului: Laura Mihaela Pascariu – documentarist CCD 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 25 (1 grup ) 
 
 
 

 
I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

3. IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE ADVOCACY PENTRU STRUCTURI 
INFODOCUMENTARE 

 
TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea C.C.D. 

 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Profesori, profesori documentari ti, bibliotecari, documentari ti. 
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JUSTIFICARE 
Programul interna ional de Advocacy (IAP) este un program IFLA de consolidare a capacit ilor, 

conceput pentru a promova i sprijini rolul pe care structurile infodocumentare îl pot avea în planificarea i 
implementarea obiectivelor globale. 

În calitate de participant,  la acest curs v  ve i familiariza cu pa ii necesari pentru a în elege agenda de 
dezvoltare la nivel mondial, regional i na ional i v  ve i dezvolta cuno tin ele i în elegerea în ceea ce prive te 
Advocacy. Cursul include o dimensiune extrem de practic  pentru a v  oferi abilit ile i încrederea în sine, 
necesare pentru a organiza în viitor ateliere cu privire la Agenda ONU 2030 în propria ar  i regiune. 

IFLA î i propune s  stabileasc  o comunitate implicat  de avoca i care s  articuleze în mod clar 
oportunit ile  semnificative  de  a  spori  profilul  i  impactul  bibliotecii  i  a  profesioni tilor  în  domeniul 
informa iilor în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabil . 

 
DURATA 
12 de ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

 
COMPETEN E VIZATE 

 în elegerea clar  a Agendei Organiza iei Na iunilor Unite pentru 2030 i a Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabil . 

 identificarea principalilor factori de succes pentru realizarea eficient  a ini iativelor Advocacy organizate 
de Asocia iile bibliotecarilor. 

 elaborarea unui plan de Advocacy care s  se axeze pe contribu ia bibliotecii i a sectorului de informare în 
sprijinul activit ilor de dezvoltare durabil  la nivel na ional i regional. 

 personalizarea i adaptarea con inutul la condi iile culturale i lingvistice locale. 
 colaborarea cu Asocia iile bibliotecarilor locale i regionale pentru organizarea i difuzarea prezent rilor de 

sensibilizare. 
 

PLANIFICAREA PE STAGII, MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1 - Advocacy i Agenda ONU 2030- 2 ore 
Modulul 2 - Rolul structurilor infodocumentare în Agenda ONU 2030 - 3 ore 
Modulul 3 – apte pa i ai ciclului de planificare pentru Advocacy – 3 ore 
Modulul 4 - Elaborarea unui plan de Advocacy – 2 ore 
Evaluarea cursan ilor prin prezentarea proiectelor de amenajare –2 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Prezentarea planului/ proiectului de advocacy realizat pe durata cursului. 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 
Prof. Laura Mihaela Pascariu – englez -italian , profesor documentairist 
Mariana Harjevschi – biblioteconomie i asisten  informa ional , jurnalism  
 
Coordonatorul programului: Laura Mihaela Pascariu – documentarist CCD  
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 1 grup  – 25 cursan i 
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I. CRITERII CURRICULARE 

 
DENUMIREA PROGRAMULUI 

 
4. UTILIZAREA APLICA IILOR EDUSAL I REVISAL – BAZE DE DATE SPECIFICE 

UNIT ILOR DE INV MÂNT  
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea CCD 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Cadre didactice auxiliare din unit ile de înv mânt 

 
JUSTIFICARE 
Elaborarea unui program de formare a personalului auxiliar în baze de date specifice unit ii de înv mânt – 
aplica ia EduSAL i REVISAL vine ca o necesitate a cre terii calit ii implement rii acestor programe având ca 
scop evitarea întarzierilor în transmiterea exporturilor de baze de date in termen legal i a neconcorda elor 
referitoare la salarizare 
 
DURATA 
16 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI: 

 
COMPETEN E VIZATE 
Organizarea datelor referitoare la o entitate sub forma unei baze de date. 
Utilizarea eficient  a Microsoft Access pentru  utilizarea i actualizarea unei  baze de date. 
Importarea i exportarea de date între aplica ia Access i alte aplica ii inclusiv prin internet. 
Realizarea activit ii de secretariat la nivelul impus de exigen ele unui management 
performant. Îmbun t irea capacit ii de comunicare i lucrul în echip  
 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 
Modulul 1        –EDUSAL – legisla ie, mod de lucru                                           – 3 ore 

Modulul 2        - REVISAL– crearea registrului, introducerea datelor, filtrarea articolelor, 
 c utarea i modificarea CIM – 3 ore 

Modulul 3 –Aplicarea prevederilor legale – eviden , gestionare, arhivare – 2 ore 
Modulul 4 –Proiectarea activit ii de secretariat - 3 ore 
Modulul 5 –Aplica ii – 3 ore 
Evaluare  – 2 ore 
 
CALENDARUL PROGRAMULUI 
An colar 2022-2023 
 
MODALIT I DE EVALUARE 
Evaluarea pe parcurs prin observarea gradului de implicare a participan ilor la realizarea cerin elor, colaborarea în 
cadrul grupurilor de lucru; 
Analiza portofoliului final individual, care va con ine toate materialele elaborate pe parcursul activit ilor. 
 
II. RESURSE UMANE 
Formatori: 

    Ec. Daniela Mereu -economist 
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Ec. Eugenia-Simona Pîntea - economist 
Prof. Rodica Leontie -matematic /inspector ISJ 

  Ing. Radu Andrei – informatician CCD Ia i 
 Jurist Mihaela Buh lniceanu – secretar CCD Ia i 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: Eugenia-Simona Pîntea – Economist CCD 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
Num r de cursan i planifica i: 2 grupe (50 cursan i) 

 
 
I. CRITERII CURRICULARE 
 

DENUMIREA PROGRAMULUI 
 

5. CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI DE ACHIZI II PUBLICE PRIN S.I.C.A.P.  
 

TIPUL DE PROGRAM 
Program de formare continu , la propunerea CCD 
PUBLIC - INT  VIZAT 
Manageri, contabili i secretari din unit ile de înv mânt 
 
JUSTIFICARE 
Elaborarea unui program de formare a directorilor i contabililor efi din coli pe componenta de management 
financiar are în vedere necesitatea preg tirii managerilor pentru a face fa  schimb rilor din sistemul legislativ cu 
privire la modul de disponibilizare a fondurilor publice. 
Schimb rile legislative care sporesc gradul de autonomie a unit ilor de înv mânt, luarea deciziilor la nivelul 
unit ii, în ceea ce prive te resursele financiare, ridic  o serie de probleme foarte serioase privind   achizi iile 
publice. 

 
DURATA 
16 de ore 

 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
 

COMPETEN E VIZATE 
-Promovarea concuren ei între operatorii economici; 

    -Garantarea tratamentului egal i nediscriminarea operatorilor economici; 
    -Asigurarea transparen ei i integrit ii procesului de achizi ie public ; 
     -Asigurarea utiliz rii eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire; 
    -Respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare a cheltuielilor, respectiv 
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor; 

 
PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT 

  Modulul 1        - Sistemul achizi iilor publice - realitate juridico-economic  a societ ii române ti – 1or  
Modulul 2        - Elementele componente ale sistemului achizi iilor publice       – 2 ore 

  Modulul 3        - Întocmirea programului anual al achizi iilor publice                 – 1or  
Modulul 4        - Definirea i detalierea opera iunilor specifice DA                     - 2 ore 
Modulul 5        - Elaborarea documenta iei specifice, Chemarea la competi ie – 2 ore 
Modulul 6        - Derularea procedurii de atribuire                                                – 2 ore 

  Modulul 7        - Atribuirea contractului de achizi ie public , încheierea dosarului de achizi ie public  - 2 ore 
Modulul 8        - Derularea contractului; Finalizarea contractului                        – 2 ore 




