PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ NEACREDITATE – ÎNSCRIERE
Nr.
crt.

Denumire program

Public-țintă vizat

Coordonator

Durata
(ore)

1

Organizarea activității de predareînvățare-evaluare în mediul online:
Google Classroom – nivel elementar

Chiriac Livia

2

Mentorat didactic

Kovacs RoxanaCadre didactice debutante
Manuela

24

Păvăluc-Gal
Enikő

Cadre didactice interesate

24

Chiriac Livia

Directorii unităților de învățământ, responsabili cu
promovarea imaginii școlii

24

3
4

Pregătirea cadrelor didactice pentru
examenul de definitivat și concursul de
titularizare
Comunicare și PR în instituțiile de
învățământ

Personal didactic de predare din învățământul
preuniversitar (cu prioritate profesorii debutanți și
pensionarii încadrați la plata cu ora)

24

Calendar
estimativ
octombrie
2021 – iunie
2022
octombrie –
decembrie
2021
aprilie – iunie
2022
ianuarie – iunie
2022
octombrie –
decembrie
2021
octombrie
2021 – martie
2022

Cost (lei)
80

100

100
100

5

Dezvoltare personală prin voluntariat

Chiriac Livia

Consilieri educativi/ Cadre didactice

24

6

Aventurile Hârtiei

Hangea Cristina

Profesori din învățământul primar

24

7

Provocările curriculumului centrat pe
competențe la disciplina Limba și
literatura română

Hangea Cristina

Cadre didactice care predau limba și literatura română

24

8

Inițiere în scrierea de proiecte
ERASMUS+

Kovacs RoxanaCadre didactice
Manuela

24

9

Introducere în eTwinning

Hangea Cristina

Cadre didactice de orice specialitate

24

10

Digitaliada

Chiriac Livia

Profesori de gimnaziu de română, matematică și TIC

24

Păvăluc-Gal
Enikő

Educatoare/ profesori învățământ preșcolar – debutante

24

aprilie – iunie
2022

100

Păvăluc-Gal
Enikő

Profesori pentru învățământ preșcolar și primar,
profesori ai liceelor pedagogice, educatori/profesori din
învățământul special, elevi ai liceului pedagogic

30

aprilie – iunie
2022

120

11
12

Calitate în învățământul preșcolar –
debutul profesional în învățământul
preșcolar
Educația antepreșcolară o provocare
și/sau o necesitate

ianuarie – iunie
2022
ianuarie –
septembrie
2022
octombrie
2021 – martie
2022
ianuarie – iunie
2022

100

0

100

100

100
100

13

Magia lecturii

Pop Margareta

Educatoare, puericultori, bibliotecari, cadre didactice,
părinți

14

Media-literacy în sala de clasă

Hangea Cristina

Profesori de discipline umaniste (limba română, limba
engleză, limba franceză, istorie, științe sociale)

24

Experimente adaptate învățământului
artistic online
Stimularea creativității – metodă a
reușitei activității didactice
Interdisciplinaritatea în cadrul orelor de
științe – fizică, chimie, biologie

Păvăluc-Gal
Enikő

Profesori de educație plastică, educație vizuală,
educație muzicală

24

Chiriac Livia

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

24

Păvăluc-Gal
Enikő

Profesori care predau disciplinele fizică, chimie,
biologie

24

Chiriac Livia

Cadre didactice care predau discipline din aria
curriculară Tehnologii

24

Chiriac Livia

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care
predau disciplinele geografie și istorie

30

Hangea Cristina

Cadre didactice: Nivel 3-7 conform CNC 2013

32

Chiriac Livia

Profesori diriginți, cadre didactice interesate

24

15
16
17
18
19
20

21

Abordări didactice ale disciplinelor din
aria curriculară Tehnologii
Metode de predare cu ajutorul aplicațiilor
Google-Earth și Google Maps
Instrumente digitale de formare în
economia circulară pentru inovare în
antreprenoriatul ecologic – ENG@GE
Abilitare curriculară – Consiliere și
orientare

22

Implementarea eficientă a Sistemului de
Control Intern Managerial (SCIM) în
unitatea școlară

Păvăluc-Gal
Enikő

23

Asigurarea internă a calității în unitățile
de învățământ prin CEAC

Păvăluc-Gal
Enikő

- Directori/Directori adjuncți ai unităților de învățământ
cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodică privind sistemul propriu de control intern
managerial;
- Membrii comisiei de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării
sistemului de control intern managerial - SCIM;
- Membrii CEAC;
- Cadre didactice interesate de implementarea SCIM, în
unitatea școlară.
- Directori/Directori adjuncți ai unităților de
învățământ.
- Cadre didactice cu atribuții în Comisia de Asigurare și
Evaluare a Calității din unitățile de învățământ.
- Cadre didactice interesate de managementul calității
în unitatea școlară

30

aprilie –
septembrie
2022
aprilie –
septembrie
2022
ianuarie –
martie 2022
ianuarie – iunie
2022
ianuarie – iunie
2022
aprilie –
septembrie
2022
aprilie – iunie
2022
octombrie
2021 – iunie
2022
ianuarie –
septembrie
2022

150

100
100
100
100
100
120
425
(suportat de
CCI BN)
100

30

ianuarie – iunie
2022

120

24

aprilie – iunie
2022

100

