PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE – ÎNSCRIERE
Nr.
crt.

Denumire program

Coordonator

Public-țintă vizat

Durata
(ore)

Nr.
CPT

Calendar
estimativ
octombrie 2021
– martie 2022
octombrie 2021
– septembrie
2022

Cost
(lei)

1

Management și
Leadership în 12 Pași

Păvăluc-Gal
Enikő

Cadre didactice din sistemul școlar de învățământ preuniversitar sau/și din
alte instituții conexe acestuia, interesate de formarea și dezvoltarea
competențelor de conducere, îndrumare și control

122

30

2

Sinergii – Comunicare,
Colaborare, Consiliere

Hangea
Cristina

Programul de formare se adresează tuturor cadrelor didactice interesate de
tematica abordată, având diferite specializări; personal didactic de predare,
toate categoriile

62

15

Chiriac Livia

Personal didactic de predare, personal didactic itinerant și personal didactic
de sprijin din învățământul preuniversitar

100

25

iulie –
septembrie 2022

400

Hangea
Cristina

Personal didactic de predare, personal didactic itinerant și personal didactic
de sprijin din învățământul preuniversitar

100

25

iulie –
septembrie 2022

400

Chiriac Livia

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

40

10

octombrie 2021
– septembrie
2022

160

6

Ora de Net – Folosirea
utilă, creativă, sigură a
internetului

Păvăluc-Gal
Enikő

Cadre didactice din învățământul preuniversitar (personal didactic de
predare și personal didactic auxiliar; învățământ preșcolar, primar,
gimnazial și liceu)

60

15

octombrie –
decembrie 2021;
iulie –
septembrie 2022

240

7

Compasiune și acțiune –
program de prevenire a
bullying-ului în școală

Hangea
Cristina

Personal didactic din învățământul preuniversitar

60

15

ianuarie – iunie
2022

300

8

Management de proiect

Chiriac Livia

Personal didactic din învățământul preuniversitar

60

15

ianuarie – martie
2022

300

Păvăluc-Gal
Enikő

Personal didactic din învățământul preuniversitar.
În structura grupului/publicului țintă se regăsesc cu prioritate: experți ai
Corpului de Experți al Serviciului Control din cadrul Ministerului
Educației, membri ai Corpului Național de Experți în Managementul
Educațional, personalul de conducere, îndrumare și control din unitățile de
învățământ, inspectoratele școlare, casele corpului didactic, palatele și
cluburile copiilor, centrele județene de resurse și asistență- pedagogică

90

22

septembrie 2021
– septembrie
2022

360

3

4

5

9

ACTOR – Alege
Competențele
Transversale pentru
Obținerea Reușitei
profesionale
Consolidarea
Competențelor Didactice
pentru Promovarea
Educației Incluzive
(CCDPEI)
Dezvoltarea
competențelor digitale
pentru activități didactice
online

Control și monitorizare în
educație

450
240

