Buletin de Perfecționare și Formare Continuă

oferta de formare continuă

CURSURI AVIZATE
CLIK PE DENUMIREA CURSULUI

PROGRAME PRIORITARE
Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de
1.
definitivare în învățământ
Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea
2.
participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante
3. Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate
Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la
4. evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în
învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante
Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a
5.
personalului didactic din învățământul preuniversitar
PROGRAME OFERTA CCD
I.

II.

III.

IV.

DIDACTICA SPECIALITĂŢII
1. Tendințe actuale în didactica învățământului primar
Proiectarea și realizarea activităților integrate în cadrul disciplinei Arte vizuale și
2.
abilități practice
3. Abordări inovatoare în contextul noului curriculum pentru învățământ preșcolar
4. Predarea integrată prin abordarea diferențiată a învățării
5. Jocul didactic – punte către învățare
6. Metode alternative de evaluare curentă
7. Strategii de implicare activă în viața spirituală a comunității școlare
8. Gramatica normativă
9. Limitele interpretării textului literar
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL
1. Managementul resurselor umane în unitățile școlare
2. Managementul comunicării în organizațiile școlare
3. Management și consiliere pentru cariera didactică
4. Cultura organizațională în unităţile de învăţământ
5. Platforma de învăţare Moodle
TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI
1. Crearea unei platforme educaționale online
2. Resurse e-learning pentru activitatea didactică
3. Pregătirea cadrelor didactice pentru obținerea certificatului ECDL – profil didactic
4. Utilizarea aplicațiilor Google în educație
5. Moodle - instrument de învăţare şi predare
EDUCAȚIE PENTRU CALITATE
1.

V.

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI
1.

VI.

Educaţia remedială – componentă a unei activități didactice de calitate

Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului

EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
1. Teorie și practică pentru învățare interactivă în domeniul protecției mediului
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VII.

VIII.
IX.
X
XI

oferta de formare continuă

2. Educația pentru protecția mediului
EDUCAŢIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE
1. Educația de calitate pentru rromi
2. Educație incluzivă
EDUCAȚIE PENTRU EGALITATE DE GEN
1. Inteligența emoțională privind educația pentru egalitate de gen
EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE
1. Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional
EDUCAȚIE ANTIDROG
1. Consumul, abuzul și dependența de droguri la copii și adolescenți
TEHNICI DOCUMENTARE ÎN CDI
1.

Proiecte educative în structurile infodocumentare din învățământul preuniversitar

XII

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
1. Metode interactive utilizate în educația interculturală a comunităților izolate
2. Europa și diversitatea sa culturală
XIII
EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
1. Tranziția de la școală la viața activă - Firma de Exercițiu
2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în învățământul preuniversitar
XIV
EDUCAȚIE PENTRU NOILE MASS-MEDIA AUDIOVIZUALE
1. TIC și multimedia
XV.
ALTE PROGRAME
1.
Gestionarea sistemului informatic al unităților școlare
2.
Sistemul integrat al achizițiilor publice în România
3.
Dezvoltarea abilităților practice în laboratoarele școlare
4.
Biblioteca în era internetului
5.
Implementarea SCIM în unitățile de învățământ..
6.
Consiliere și orientare școlară
Prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat în unităţile de învăţământ
7.
preuniversitar
8.
Strategii de intervenție privind violența în mediul școlar
9.
Educarea caracterului (Character First)
10. Educație nonformală
11. Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului
12. Parteneriatul școală-familie premisă a unei educații de calitate
13. Educație pentru sănătate – educație pentru viață
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Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului de definitivare în învățământ
Cadre didactice care vor susține examenul de definitivare în învățământ
16 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Utilizarea adecvată a cunoştinţelor oferite de ştiinţele educaţiei în proiectarea activităţilor;
Abordarea programei de pregătire a examenului şi rezolvarea a subiectelor de examen.
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare
în învăţământ

2

1

1

-

Proiectarea didactică – premisă a unei activități didactice reușite

6

2

4

-

Modelul cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru
examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ

8

2

5

1

Calendarul
programului

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar II 2019

Modalităţi de evaluare

Portofoliu: documente curriculare privind proiectarea didactică și tipuri de subiecte și bareme de evaluare realizate pe parcursul
formării
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Inspectori de specialitate ai IȘJ Gorj, metodiști ai IȘJ Gorj, profesori de pedagogie și psihologie

Coordonator program

Suciu Monica, prof. metodist
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Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:
Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Calendarul
programului
Modalităţi de evaluare

Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului
național de ocupare a posturilor vacante
Cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor care doresc să participe la concursul national de ocupare a posturilor vacante
16 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Utilizarea adecvată a cunoştinţelor oferite de ştiinţele educaţiei în proiectarea și derularea demersului didactic;
Abordarea programei de pregătire a examenului şi rezolvarea a subiectelor de examen.
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie
Aplicaţii
Evaluare
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de titularizare
în învăţământ

2

1

1

-

Proiectarea didactică – premisă a unei activități didactice reușite

6

2

4

-

Modelul cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru
concursul naţional de titularizare în învăţământ

8

2

5

1

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar II 2019
Portofoliu: documente curriculare privind proiectarea didactică și tipuri de subiecte și bareme de evaluare realizate pe
parcursul formării
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Inspectori de specialitate ai IȘJ Gorj, metodiști ai IȘJ Gorj, profesori de pedagogie și psihologie

Coordonator program

Gorun Gabriela, prof. metodist
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Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate

Public ţintă vizat

Cadre didactice care fac parte din Comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale și a inspecțiilor
speciale la clasă/ corpul de profesori metodişti ai ISJ

Durata:

16 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Familiarizarea şi aprofundarea noţiunilor şi conceptelor din teoria şi practica realizării inspecţiei şcolare;

Competenţe vizate

Dezvoltarea unor abilităţi de abordare modernă a evaluării activităţii personalului didactic;
Formarea de competențe de organizare, îndrumare și control pentru buna desfășurare a inspecțiilor școlare;
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Repere legislative privind organizarea și desfășurarea probelor
practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă.

4

1

3

-

Evaluarea activităţii instructiv – educative.

6

2

4

-

Deontologie și comunicare în inspecția școlară.

6

2

3

1

Calendarul programului

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I și II 2017

Modalităţi de evaluare

Chestionare, fişe de lucru, portofoliu cuprinzând un raport de inspecție și un model de fișă de evaluare a lecției
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Inspectorii de specialitate, metodişti ai I.S.J/C.C.D Gorj

Coordonator program

Laurenţiu Popovici, prof. metodist
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Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la evaluarea lucrărilor scrise din cadrul
examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
16 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Identificarea factorilor perturbatori în aprecierea şi notarea lucrărilor
Manifestarea unei conduite (auto) reflexive asupra activităţii evaluative proprii pentru a reorienta acest demers
Dezvoltarea abilităţilor de utilizare şi valorificare a relaţiei complexe dintre matricea de specificaţie şi instrumentele de
evaluare
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie
Aplicaţii
Evaluare
M 1. Deontologia evaluării
Competenţele de evaluare ale cadrelor didactice
2
1
1
Calitatea evaluării
M 2. Evaluarea bazată pe competenţe
Formarea şi evaluarea competenţelor
Instrumente de evaluare a competenţelor
8
2
6
Evaluarea competenţelor specifice. Proiectarea unei probe de evaluare
formative
M 3. Evaluarea sumativă
Matricea de specificaţii – testul de evaluare sumativă – baremul de
6
1
4
1
evaluare şi de notare
Proiectarea unei probe de evaluare sumativă

Calendarul
programului

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I, II 2019

Modalităţi de evaluare

•
•

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Inspectori şcolari şi metodişti ISJ Gorj, formatori din cadrul programului DeCeE

Coordonator program

Simona Dijmărescu, prof. metodist

observarea pe parcursul activităţilor, interevaluare şi autoevaluare
portofoliul cursantului
2. RESURSE UMANE
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Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Planificarea
modulelor
tematice – timp
alocat

Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar
Cadrele didactice care fac parte din comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a probelor practice/ orale în profilul postului şi
a inspecţiilor speciale la clasă
16 ore
Curriculum-ul programului
Înţelegerea aplicării normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea examenelor/ concursurilor din sistemul de
învăţământ preuniversitar;
Elaborarea de probe de evaluare practice/ orale conform metodologiei;
Identificarea diferenţelor dintre subiectivitate şi subiectivism în evaluarea probelor practice/ orale şi a inspecţiei speciale la clasă;
Aplicarea metodologiei de evaluare în raport cu specificul domeniului în care se realizează evaluarea
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Evaluare
Proiectarea şi organizarea activităţilor didactice specifice fiecărei discipline şcolare,
4
1
3
în conformitate cu cerinţele Curriculumului Naţional
Desfăşurarea inspecţiilor speciale. Tipologia probelor practice/orale. Planificarea și
6
2
4
organizarea inspecțiilor speciale la clasă. Înregistrarea și interpretarea rezultatelor
Elaborarea de probe de evaluare practice/ orale conform metodologiei

Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare

6

1

4

1

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar IV 2018
Chestionare, portofolii, fişe de lucru
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de
pregătire)
Coordonator
program

Inspectori şcolari ai I.S.J. Gorj, profesori metodiști ai ISJ Gorj care fac parte din comisia de mobilitate

Suciu Monica, prof. metodist
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Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Planificarea
modulelor tematice
– timp alocat
Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare

Tendințe actuale în didactica învățământului primar
Cadre didactice din învăţământul primar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Dezvoltarea competențelor privind utilizarea strategiilor de predare – învăţare - evaluare.
Realizarea de conexiuni intradisciplinare şi nondisciplinare antrenate în demersul de predare - învăţare – evaluare
Însușirea legislației privind evaluarea în sistemul de educație și formarea profesională din România.
Elaborarea testelor/instrumentelor de evaluare
Aplicarea corectă a baremelor de evaluare și notare
Formarea unei conduite moderne, profesioniste în evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenelor naționale.
Interpretarea factorilor perturbatori ai evaluării
Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Strategii de predare - învăţare - evaluare şi achiziţia de competenţe
8
3
5
Conexiuni intradisciplinare şi nondisciplinare antrenate în demersul de predare învăţare – evaluare
Evaluarea în învățământul primar

Evaluare
-

8

3

5

-

8

2

5

1

Programul se desfățoară în trimestrele bugetare I și II 2019
portofolii cu aplicații, autoevaluarea, interevaluarea, observarea curentă
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de
pregătire)
Coordonator
program

Stîngă Lelia Viorica, profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I

Dijmărescu Simona, prof. metodist
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Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Proiectarea și realizarea activităților integrate în cadrul disciplinei Arte vizuale și abilități practice

Public ţintă vizat

Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, cadre didactice de sprijin

Durata:

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare;
Realizarea de creații didactice, funcționale și estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse.
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Optimizarea proiectării – condiție a unei activități didactice reușite

8

3

5

-

Rolul cadrului didactic în desfășurarea actului educațional cu aplicație la
disciplina ,,Arte vizuale și abilități practice,,

8

2

6

-

Elaborarea de creații funcționale și estetice folosind materiale
elementare diverse

8

2

4

2

Calendarul
programului

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I 2019

Modalităţi de evaluare

Portofoliul, chestionare

și tehnici

2. RESURSE UMANE
Formatori implicați

Pîrvulescu Lidia-Emilia, profesor învățământ primar, grad I

Coordonator program

Dijmărescu Simona, prof. metodist
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Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Abordări inovatoare în contextul noului curriculum pentru învățământ preșcolar
Cadre didactice din învăţământul preșcolar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Identificarea individuală a problemelor şi dificultăţilor întâmpinate în aplicarea noului curriculum pentru învățământ preșcolar,
a punctelor tari şi experienţeloranterioare de succes.
Elaborarea de strategii şi planuri individuale.
Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării şi obţinerii de sprijinadecvat şi eficient
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Evaluare
Dezvoltarea profesională, didactica curriculară

8

3

5

-

Dezvoltarea personală, abordări personalizate

8

2

6

-

Reușita profesională și personală, valoare intrinsecă acumulată

8

2

4

2

Calendarul
programului

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I 2019

Modalităţi de evaluare

portofolii cu aplicații, autoevaluarea, interevaluarea, observarea curentă

2. RESURSE UMANE
Formatori implicați

Ionescu Sina, profesor învățământ preșcolar, gradul didactic I

Coordonator program

Dijmărescu Simona, prof. metodist
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Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Predarea integrată prin abordarea diferenţiată a ȋnvăţării
Cadre didactice din învăţământul preșcolar si primar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Formarea de abilitati/competente, care sa permita participantilor la curs sa dezvolte proiecte tematice/programe formale si
nonformale eficiente si de calitate pentru educatie prescolarilor
Abordarea diferentiata a invatarii
Organizarea şi proiectarea demersului didactic în mod creativ şi flexibil folosind proiectele tematice;
Stabilirea unor criterii pertinente de evaluare şi scale de notare obiective care să coreleze cu proiectarea ;
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Evaluare
Noţiuni despre curriculum şi strategii didactice utilizate
Delimitări conceptuale– definire, teorii, principii, valori
5
8
3
Tipuri de curriculum.
Tendinţe actuale în perfecţionarea metodologiei didactice.
Proiectarea didactică
5
8
3
Condiţiile şi cerinţele unei proiectări eficiente si de calitate Predarea integrată
Procesul evaluativ în învăţământul preşcolar si primar.
Metodologia evaluării
5
1
8
3
Elaborarea scalelor de notare
Actualitate, evoluţie şi tendinţe în practica domeniului.

Calendarul
programului

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I si II, 2019

Modalităţi de evaluare

Fişa de evaluare, fise de lucru, chestionare, portofoliul final individual

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)
Coordonator program

2. RESURSE UMANE
Croitoru Camelia, prof. învăț. preșcolar, grad didactic I
Dijmărescu Simona, prof. metodist
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Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
Jocul didactic – punte către învățare
programului
Public ţintă vizat
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata:
24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Cunoașterea conceptului de joc și rolul acestuia în învățare;
Abilitatea de a comunica și de a lucra în echipă;
Competenţe vizate
Promovarea strategiilor ce asigură stimularea creativității în școala românească;
Promovarea exemplelor pozitive privind jocul didactic în procesul de învățare.
Denumire modul/temă
Jocul didactic în procesul instructiv educativ
Planificarea
modulelor tematice –
Clasificarea jocurilor didactice
timp alocat
Exemple de bună practică (activități practice)
Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

8

3

5

-

8

3

5

-

8

3

4

1

Programul de va desfășura în trimestrele bugetare I și II 2019
Chestionare, fișe de lucru, portofoliu

2. RESURSE UMANE
Gogelescu-Bădița Ana-Maria, profesor grad II
Formatori
implicați
Vulpe Daniela, profesor grad I
(nivelul de pregătire)
Negrea Cristina, profesor grad I
Coordonator program Dijmărescu Simona, prof. metodist
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Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Metode alternative de evaluare curentă

Public ţintă vizat

Profesori care predau disciplina: istorie, cultură civică, învățători

Durata:

24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare în optimizarea procesului de învăţământ;
Elaborarea scopului şi funcţiilor evaluării, în cadrul procesului educaţional; Analizarea standardelor şi a criteriilor de acordare a
notelor, în relaţie cu elementele componente ale programei şcolare.
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Calendarul
programului
Modalităţi de evaluare

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Metode și alternative de evaluare

8

3

5

-

Erori în evaluarea didactică

8

3

5

-

Relația curriculum -evaluare

8

2

5

1

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2019
Chestionare,ateliere de lucru.

2. RESURSE UMANE
Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Necșulea Angelica, profesor, grad I

Coordonator program

Popovici Laurențiu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Strategii de implicare activă în viaţa spirituală a comunităţii școlare
Profesori de religie
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Educarea unor comportamente conforme cu spiritualitatea creştină;
Realizarea unor abilităţi de comunicare interdisciplinară;
Dezvoltarea competenţelor de relaţionare şi comunicare cu elevii de credinţe diferite;
Formarea competenţelor interpersonale, interculturale şi sociale în vederea aplicării unor strategii de comunicare asertivă;

Denumire modul

Planificarea modulelor
tematice

Calendarul
programului
Modalităţi de evaluare

Total ore

Teorie

Omul – ființă spirituală;
Interferențe spirituale în cultura română

8

3

Practică și spiritualitate în religiile lumii

8

3

Morală și spiritualitate creștină

8

2

Aplicaţii
5
5
5

Evaluare
1

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2019
Portofoliul ; fişele de evaluare; chestionar de autoevaluare;
2. RESURSE UMANE

Formatori (nivelul de
pregătire)

Păunescu Felicia, profesor, gradul I
Păunescu Anghel-Nicolae, profesor, gradul I

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă

1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Gramatica normativă

Public ţintă vizat

Profesori de limba și literatura română, învățători/ institutori

Durata:

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Calendarul
programului
Modalităţi de evaluare

Compararea trăsăturilor definitorii ale diferitelor categorii morfologice şi sintactice
Aplicarea conceptelor de specialitate
Analiza corectă a frazei; identificarea corectă a raporturilor semantice, a raporturilor de coordonare şi de subordonare
Dezvoltarea gândirii critice
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Evaluare
Morfologie
6
2
4
Sintaxa propoziției

9

Sintaxa frazei

9

3

6

2

6

1

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar II 2019
Evaluare, autoevaluare și interevaluare, teste grilă
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Popescu Georgeta, profesor, grad I, inspector școlar de specialitate,
Elena Roată, profesor, grad I
Pîrvulescu Marinela, profesor, grad I

Coordonator program

Suciu Monica, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Calendarul
programului
Modalităţi de evaluare

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)
Coordonator program

Limitele interpretării textului literar
Profesori , învățători/ institutori
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Pregătirea lotului de profesori evaluatori pentru concursurile și olimpiadele școlare
Competențe de înțelegere a sincretismului artelor; lectura imaginii
Identificarea și asumarea instrumentelor de analiză a diferitelor texte literare şi metaliterare
Utilizarea adecvată a vocabularului specializat
Fundamentarea gândirii critice
Denumire modul/temă
Total ore
Comprehensiunea şi interpretarea textului literar. Principii.
8
Abordarea textului epic, a textului liric şi a celui dramatic.
Producerea de text literar. Principii. Tipuri de text. Evaluarea procesului scrierii
şi a textului scris

Teorie

Aplicaţii

8

3
3

5
5

8

3

4

Evaluare

1

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I și II 2019
Prezentarea unui portofoliu conținând 2produse personale sau de grup, corespunzătoare primelor 2 module; evaluare
continuă prin observarea curentă a comportamentului cursanților pe parcursul modulelor de formare; teste de autoverificare
şi fixare a cunoştinţelor
2. RESURSE UMANE
Popescu Georgeta, profesor, grad I, inspector școlar de specialitate,
Elena Roată, profesor, grad I
Pîrvulescu Marinela, profesor, grad I
Suciu Monica, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Managementul resurselor umane în unitățile școlare

Public ţintă vizat

Directori și alte cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata:

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Aplicarea principiilor generale ale managementului organizaţiei în procesul decizional;

Competenţe vizate

Elaborarea unor instrumente de management intern menite să eficientizeze procesul şi relaţiile de management din instituţie
Cunoaşterea dispoziţiilor legale pe care-şi fundamentează activitatea şi deciziile la nivelul unităţii de învăţământ;
Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente menite să asigure calitatea managementului instituţional.
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învățământul preuniversitar repere legislative; Funcţiile manageriale

8

3

5

-

Calitatea managementului şi administrarea resurselor în unitățile școlare ;

8

4

4

-

Comportamentul managerial în situaţii de schimbare;

8

3

4

1

Calendarul programului

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I și II 2019

Modalităţi de evaluare

Chestionare, fişe de lucru, portofoliu
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Andrițoiu Liliana, profesor, grad I

Coordonator program

Popovici Laurențiu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Managementul comunicării în organizațiile școlare

Public ţintă vizat

Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Durata:

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Cultivarea capacității de comunicare și interrelaționare în școală

Competenţe vizate

Identificarea și valorificarea motivației intrinseci și extrinseci în scopul obținerii performanței
Dezvoltarea abilităților de a promova o cultură organizațională eficientă
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Management și marketing în educație
Strategii de comunicare eficientă în școală

8

3

5

Managementul conflictelor în școală

8

3

5

-

Motivarea personalului în vederea obținerii performanței
Evaluare

8

3

4

1

Calendarul
programului

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I și II 2019

Modalităţi de evaluare

Chestionar, autoevaluare, portofoliu.

Evaluare
-

2. RESURSE UMANE
Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Văduva Ionela, profesor învățământ primar, grad I,

Coordonator program

Gorun Gabriela, prof. metodist
an școlar 2018 - 2019

sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă

1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Calendarul
programului
Modalităţi de evaluare

Management și consiliere pentru cariera didactică
Responsabili cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ preuniversitar, personal didactic și personal didactic
auxiliar
18 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Cunoaşterea legislaţiei specifice formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice;
Evidenţa şi gestiunea formării continue a personalului didactic;
Analiza reflexivă a propriei cariere didactice;
Identificarea propriilor nevoi de dezvoltare profesională;
Proiectarea propriului traseu al carierei didactice;
Valorificarea oportunităţilor pentru dezvoltarea carierei didactice.
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Evaluare
Consilierea și managementul carierei didactice
5
2
3
Formarea continuă – etapa importanta în cariera didactică

6

2

4

-

Scenarii de utilizare a aplicaţiilor de gestiune a formării continue

6

2

4

-

Evaluare
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I și II 2019

1

-

-

1

Aplicații specifice și chestionare; portofoliul cu lucrări elaborate pe parcursul stagiului de formare
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Suciu Monica, profesor, grad I; Gorun Gabriela, profesor, grad I

Coordonator program

Suciu Monica, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Cultura organizațională în unităţile de învăţământ
Directori, directori adjuncţi ai unităţilor de învăţământ preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel organizaţional;
Asumarea rolurilor ierarhice specifice diferitelor niveluri;
Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în
vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.

Denumire modul/temă
Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Calendarul
programului
Modalităţi de evaluare

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Planificarea şi organizarea activităţii în unităţile şcolare

6

2

4

-

Controlul, îndrumarea şi evaluarea activităţii în unităţile şcolare

8

3

5

-

Managementul relaţiilor parteneriale

10

4

5

1

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar IV 2018
Chestionare, portofolii, fişe de lucru

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

2. RESURSE UMANE
Işfan Ion, profesor, grad I, inspector şcolar general
Mocioi Daniel, profesor grad I, inspector şcolar general adjunct

Coordonator program

Suciu Monica, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă

1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului Platforma de învăţare Moodle
Public ţintă vizat

Formatori în programele şi activităţile de formare furnizate de CCD Gorj

Durata:

24 ore

Competenţe vizate

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Configurarea platformei Moodle pentru fiecare program de formare
Alocarea de resurse necesare formării continue pe platforma Moodle
Gestionarea formării continue pe platflorma Moodle
Promovarea exemplelor de bună practică realizate prin formarea continuă să utilizeze aplicațiile Google;
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie Aplicaţii

Evaluare

Introducere în constuctivism; prezentarea aplicaţiei Moodle

2

1

1

-

Familiarizarea cu categoriile de bază: resurse (etichete, fisier text, pagina web,
link) si activitati (chat, forum, quiz, chestionar, glosar, wiki, evaluator).

6

2

4

-

Suport pentru proiectarea propriilor cursuri. Configurarea platformei Moodle

8

2

5

1

Evaluarea activităţii pe platforma Moodle. Valorificarea exemplelor de bună
practică

8

2

5

1

Calendarul programului

Programul se desfăşoară trimestrul bugetar I 2019

Modalităţi de evaluare

Crearea şi prezentarea pe platforma MOODLE de către fiecare cursant a unui curs online pentru o tema aleasa, folosind
resurse specifice pentru toate etapele: prezentare conţinut, aplicaţii, evaluare
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Suciu Monica, profesor, grad I

Coordonator program

Gorun Gabriela, prof. metodist
an școlar 2018 - 2019

sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Calendarul
programului
Modalităţi de evaluare

Crearea unei platforme educaţionale online
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Valorificarea oportunităţilor de învăţare şi aplicarea practică a rezultatelor învăţării;
Dezvoltarea disponibilităţii de a folosi deprinderi şi cunoştinţe ştiinţifice;
Gestionarea eficientă a propriei învăţări ;
Flexibilitatea timpului de accesare a conţinuturilor ;
Receptivitate şi flexibilitate pentru aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice în viaţa cotidiană
Utilizarea TIC pentru stimularea creativităţii şi inovaţiei în transferul informaţiilor
Denumire modul/temă
Total ore
Prezentare proiect formare.
1. Prezentare programă curs. Prezentarea unor site-uri pe diverse specialităţi;
4
2. Crearea unui cont pe google.com
3. Prezentare interfaţă , template-uri pentru un site;
Creare site – varianta clasică/ nouă https://sites.google.com
1. Creare site /2. Creare pagini noi. /3. Editarea unei pagini. Inserare text,
16
imagine, linkuri; /4. Organizare informaţii în pagini./ 5. Creare chestionar online
6. Administrare site
Definitivare /actualizare produs final
4

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

1

3

-

4

12

-

-

3

1

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2019
Site online creat la curs specific disciplinei cadrului didactic participant.
Portofoliu online – minim 5 materiale cu conţinuturi informaţionale încărcate pe site şi 1 chestionar online creat pentru elevi;
Metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Negrea Mihaela Carmen, profesor grad I

Coordonator program

Dijmărescu Simona, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat

Resurse e-learning pentru activitatea didactică
Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Durata:

24 ore

Competenţe vizate

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Cunoştinţe despre platformele educaţionale pentru predare-învăţare-evaluare: WAND EDUCATION, KAHOOT, GOOGLE,
SOCRATIVE etc;
Administrarea contului pe platforma educaţională;
Familiarizarea cu secţiunile platformei educaţionale (formulare, documente, prezentări etc);
Realizarea unui proiect de lecţie pe platformă;
Elaborarea unui test de evaluare utilizând formularele din platforma educatională.
Denumire modul/temă
Total ore Teorie Aplicaţii
Evaluare

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Platforme educaţionale

8

2

5

1

Secţiunile platformei educaţionale

8

2

5

1

Proiecte de lecţie şi teste de evaluare

8

2

5

1

Calendarul
programului

Programul se va desfășură în trimestrele bugetare I și II 2019

Modalităţi de evaluare

Chestionare, fișe de lucru, portofoliu on-line
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Gheorghiţă-Schipor Laura-Maria, profesor, grad I

Coordonator program

Popovici Laurenţiu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Pregătirea cadrelor didactice în vederea obținerii Certificării ECDL – PROFIL DIDACTIC
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
40 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Competențe privind utilizarea aplicaţiilor informatice utilizate în simplificarea sarcinilor specific procesului educațional

Competenţe vizate

Competențe privind perfecționarea tehnicii de predare
Competențe privind comunicarea electronica / online

Denumire modul/temă

Total ore
6

Teorie

Aplicaţii

2

4

Instrumente online

6

2

4

Editare de text

8

3

5

Calcul tabelar

6

2

4

Baze de date

6

2

4

Prezentări

6

2

4

Utilizarea computerului

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Calendarul
programului

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I şi II 2019

Modalităţi de evaluare

Susținerea unei simulări ECDL

Evaluare

2

2. RESURSE UMANE
Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Fîcea Elena Cristina, informatician, grad IA

Coordonator program

Dijmărescu Simona, prof. metodist

Fîcea Vasile, informatician, grad IA

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului Utilizarea aplicațiilor Ggoogle în educație
Public ţintă vizat

Cadre didactice și didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar

Durata:

24 ore
Curriculum-ul programului
Realizarea documentelor, foilor de calcul și prezentărilor cu ajutorul aplicațiilor Google Docs;

Competenţe vizate

Acces la informații și stocare de date (cloud) și de aplicații bazate pe cloud dezvoltarea competentelor în domeniul Tehnologiei
informaţiei şi al comunicării
Proiectarea şi crearea de materiale utile
Denumire modul/temă
Aplicații Google: Google Calendar, Google Drive și Docs, Google Sheets ,

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie Aplicaţii

Evaluare

4

1

3

-

Aplicaţii folosind Google Drive – crearea formularelor şi chestionarelor

8

2

5

1

Aplicațiile Google Docs

10

3

6

1

Google Forms și Google Sites

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II, 2019
Modalităţi de evaluare

Portofoliu electronic: crearea de documente, foi de calcul și prezentări cu ajutorul aplicațiilor Google
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)
Coordonator program

Suciu Monica, profesor, grad I
Gorun Gabriela, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă

1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului Moodle - instrument de învăţare şi predare
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Public ţintă vizat
Durata:

24 ore
Curriculum-ul programului

Competenţe vizate

Dezvoltarea competentelor în domeniul Tehnologiei informaţiei şi al comunicării
Familiarizarea cu particularităţile platformei de învăţare MOODLE
Stimularea creativităţii cadrelor didactice în ceea ce priveşte proiectarea predării şi a evaluării progresului elevilor;
Dobândirea competentelor de a proiecta şi dezvolta instrumente în domeniul practicilor inovatoare în ceea ce priveşte
predarea/învăţarea/ evaluarea
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie Aplicaţii

Evaluare

Prezentarea aplicaţiei Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment

6

2

6

-

Configurarea platformei Moodle: resurse (etichete, fisier text, pagina web, link)
si activitati (chat, forum, quiz, chestionar, glosar, wiki, evaluator).

8

2

5

1

Suport pentru proiectarea propriilor activițății

10

3

6

1

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II, 2019
Portofoliul întocmit în acest scop, aprecierea gradului de implicare în activitățile propuse în timpul cursului, chestionare de
Modalităţi de evaluare
feed-back.
2. RESURSE UMANE
Formatori implicați
Suciu Monica, profesor, grad I
(nivelul de pregătire)
Pătruț Felicia, profesor, grad I
Coordonator program

Gorun Gabriela, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Educaţia remedială – componentă a unei activități didactice de calitate

Public ţintă vizat

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata:

24 ore
Curriculum-ul programului

Competenţe vizate

Construirea mediilor care favorizează învăţarea;
Identificarea dificultăţilor de învăţare generate de curriculum;
Elaborarea planurilor individuale de învăţare
Familiarizarea cadrelor didactice cu practicile inovatoare în predare/învăţare/ evaluare;
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie Aplicaţii

Evaluare

Dificultăţi de învăţare

6

2

4

-

Remediere prin adaptare curriculară

8

3

5

-

Planul individual de învăţare

10

3

6

1

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II, 2019
Modalităţi de evaluare

Portofoliul cu aplicații
Prezentarea unui plan remedial la disciplina de specialitate întocmit în acest scop
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Suciu Monica, progfesor, grad I

Coordonator program

Gorun Gabriela, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE:
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Educaţia pentru cetăţenie democratică și drepturile omului
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate:

Planificarea pe
stagii/module
tematice – timp alocat

Calendarul
programului:
Modalităţi de
evaluare:

Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte,
evenimente, procese din viaţa reală;
Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor
personale de dezvoltare; Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri;
Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;
Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii;
Denumire modul/temă
Total ore Teorie Aplicaţii
Evaluare
Dialogul intercultural – utopie sau realitate.

8

3

5

-

Democraţia şi drepturile omului în sec. XXI – lea. Integrarea europeană

8

3

5

-

Culturii actuale europene

8

2

5

1

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I și II 2019
Chestionare, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Popovici Laurențiu, profesor, grad I

Coordonator program

Dijmărescu Simona, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Teorie și practică pentru învățare interactivă în domeniul protecției mediului
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, laboranți școlari
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Cunoaşterea conţinuturilor specifice de ecologie şi protecţia mediului;
Promovarea conceptului de ecologie și dezvoltare durabilă în concordanţă cu cu standardele aplicate la nivel mondial;
Proiectarea și aplicarea de strategii didactice, teoretice și practice, pentru învățarea inovativă, la clasă, a disciplinelor din
domeniul protecției mediului;
Capacitatea de a construi demersuri didactice interdisciplinare, în cadrul programelor de opţional şi al proiectelor
educaţionale;
Creşterea gradului de conştientizare şi reconsiderarea relaţiei de interdependenţă om-mediu
Denumire modul/temă
Noţiuni generale de ecologie și protecția mediului

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Calendarul programului
Modalităţi de evaluare

Strategii didactice inovative de predare-învățare a disciplinelor în domeniul
protecției mediului
Implementarea CDȘ și a proiectelor educaționale în domeniul protecției
mediului
Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I și II, 2019

Total ore

Teorie

Aplicaţii

8

3

5

8

3

5

8

2

4

Evaluare

2

Chestionar de evaluare, portofoliu

Formatori / nivelul de
pregătire

2. RESURSE UMANE
Bîzocu Codruţa Nicoleta, profesor, grad didactic I
Pătrășcoiu Ana Maria, profesor, grad didactic I

Coordonator program

Dijmărescu Simona, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE:
Denumirea
programului

Educaţia pentru protecţia mediului

Public ţintă vizat

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Durata:

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Elaborarea regulilor de igienă personală a casei, clasei, a mediului înconjurător;
Cunoaşterea mediului prin stimularea curiozităţii pentru investigarea realităţii înconjurătoare;

Competenţe vizate:

Formarea şi exersarea unor abilităţi practice în scopul realizării unor obiecte funcţionale, practic-utilitare, din materiale
reciclabile sau refolosibile; Formarea unei atitudini pozitive faţă de natură prin realizarea unor activităţi de educaţie
ecologică;
Denumire modul/temă

Planificarea pe
stagii/module tematice
– timp alocat

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Degradarea şi poluarea mediului în contemporaneitate

8

3

5

-

Poluarea mediului (tipurile de poluare) şi cauzele acestei poluări

8

3

5

-

Metode, strategii şi măsuri pentru menţinerea echilibrului ecologic

8

2

5

1

Calendarul
programului:

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2019

Modalităţi de evaluare:

Chestionare, fişe de lucru, portofolii
2. RESURSE UMANE

Formatori
(nivel de pregătire)
Coordonator program

Vîlceanu Valeria, profesor, grad I
Popovici Laurențiu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă

Denumirea programului
Public ţintă vizat
Durata:

1. CRITERII CURRICULARE:
Educaţie de calitate pentru rromi
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate:

Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat educaţional: şcoală – comunitate în vederea integrării şi incluziunii copiilor rromi;
Promovarea toleranţei şi depăşirii prejudecăţilor, a stereotipurilor negative privind includerea în sistemul şcolar a
copiilor de etnie rromă;
Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în rândul comunităţii de rromi, prin promovarea unor programe de
desegregare şi de educaţie a părinţilor din comunitatea minoritară.
Denumire modul/temă
Total ore Teorie Aplicaţii
Evaluare
Nomadism şi robie la rromi ca trăsături specifice

Planificarea pe stagii/module
tematice – timp alocat

Rromii din România – repere prin istorie.
Deportare şi emancipare
Obiectivele şi cadrul metodologic al educaţiei interculturale. Integrarea
culturii rromilor în educaţia şcolară.

Calendarul programului:

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I și II 2019

Modalităţi de evaluare:

Chestionare, fişe de lucru, portofolii
2. RESURSE UMANE

Formatori (nivel de pregătire)

Popovici Laurențiu, profesor, grad I

Coordonator program

Dijmărescu Simona, prof. metodist

8

3

5

-

8

3

5

-

8

2

5

1

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Educație incluzivă
Directori, directori adjuncţi ai unităţilor de învăţământ preuniversitar, cadre didactice ai unităţilor de învăţământ
preuniversitar din județul Gorj care lucrează cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în şcolile de masă, cadre
didactice din învăţământul special și special integrat
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Organizarea adecvată a procesului de predare - învăţare – evaluare
pentru elevii cu CES
Utilizarea unor strategii de lucru în funcţie de specificul elevilor cu
dificultăţi/ dizabilităţi de învăţare şi adaptare şcolară
Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului de predare – învăţare-evaluare
în parteneriat cu elevii, părinţii, alţi specialişti în scopul realizării unei bune incluziuni în şcoala de masă a elevilor cu CES
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Evaluare
Cadrul conceptual şi legislativ de dezvoltare a educației incluzive
2
2
Managementul educaţiei incluzive: structuri, instituții, servicii. Roluri și
4
3
1
responsabilități
Incluziunea educațională a copiilor cu CES
8
3
4
1
Strategii didactice în asistența copiilor cu CES

Calendarul
programului
Modalităţi de evaluare
Formatori implicați
(nivelul de pregătire)
Coordonator program

10

4

5

1

Programul se desfăşoară în trimestrul II și III 2019
Chestionare, portofolii, fişe de lucru, PIP-uri.
2. RESURSE UMANE
Vlădoiu Adela, profesor, grad I
Sgondea Simona, profesor, grad I
Constantinidis Corina, profesor, grad I
Suciu Monica, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Inteligenţa emoţională privind educația pentru egalitate de gen
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Analizarea politicilor de egalitate de şanse şi discriminare în diferite domenii (educaţie, piaţa muncii, politică etc.) în relaţie cu
genul, etnia, vârsta, religia ş.a.);
Examinarea critică a diferitelor perspective şi concepţii ale egalităţiii şi discriminării;
Promovarea şanselor egale privind tratamentul egal între femei şi bărbaţi, implicarea în soluţionarea problemelor comunităţii
legate de această temă;
Cunoaşterea dimensiunii de şanse şi de gen prin procesul de educaţie şi, implicit prin disciplinele predate în şcoală.
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Evaluare
Identitatea de gen;
8
3
5
Modele și valori de gen;
Diferenţă de etnie, cultură, religie, naţionalitate
3
5
8
Discriminarea;
4
2
2
Mass – media și educația de gen;
8

Calendarul
programului

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I sau II 2019

Modalităţi de evaluare

Portofoliu, chestionar

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

2. RESURSE UMANE
Dungan Valentina Roxana, prof. înv. primar, grad. I
Dungan Constantin Cătălin, profesor, grad. I

Coordonator program

Popovici Laurențiu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Calendarul
programului
Modalităţi de evaluare

Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, directori, inspectori şcolari
24 ore
Curriculum-ul programului
Elaborarea şi identificarea procedurilor şi instrumentelor de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educaţiei,
susceptibili de a genera fapte de corupţie;
Aplicarea corectă a legislaţiei privind organizarea unităților de învățământ, din perspectiva prevenirii faptelor de corupție;
Cunoaşterea documentelor manageriale utilizabile în prevenirea actelor de corupție;
Analizarea şi identificarea rapidă a eventualelor vulnerabilităţi care pot apărea ca urmarea a folosirii unor strategii de
comunicare inadecvate contextului.
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Evaluare
Managementul activităţii didactice şi administrării unităţii de învăţământ din
6
4
2
perspectiva prevenirii faptelor de corupție.
Aplicarea legislaţiei din domeniul educaţiei în fiecare unitate şcolară în scopul
8
4
4
prevenirii corupţiei
Comunicare şi cooperare inter-instituţională în domeniul anticorupţiei
8
4
4
Evaluare
2
2
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar III 2019
Participanții vor prezenta un plan de măsuri în vederea informării, prevenirii și combaterii actelor de corupție ce pot să apară
într-o unitate școlară.
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Reprezentanți ai DGA Gorj, ISJ Gorj, CCD Gorj

Coordonator program

Suciu Monica, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe

Planificarea pe
stagii/module
tematice – timp alocat

Calendarul
programului
Modalităţi de evaluare

Consumul, abuzul și dependența de droguri legale și ilegale la copii și adolescenți
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
 Utilizarea adecvată a conceptelor specifice;
 Aplicarea tehnicilor de cunoaștere a problematicilor socio-educaționale în consilierea, orientarea sau integrarea socio-psihopedagogică a elevilor.
 Utilizarea optimă a metodelor și strategiilor de predare adecvate particularităților individuale/de grup.
 Manifestarea deschiderii față de tendințele novatoare necesare dezvoltării profesionale.
Modul tematic
Informaţii despre droguri: clasificare, descriere, efecte, însuşirea termenilor
specifici
Motivația toxicodependentului
Trăsături de personalitate predispozante pentru consumul de droguri
Factori de risc și factori de protecție Comportament și atitudine preventivă

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

8

4

4

-

6

3

3

-

10

3

5

2

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I 2019
Chestionare, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice
2. RESURSE UMANE

Formatori

Bican Mihaela Camelia, formator, gradul didactic I
Brădescu Veronica – formator, inspector CPECA Gorj

Coordonator program

Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Proiectele educative în structurile infodocumentare din învățământul preuniversitar

Public ţintă vizat

Responsabili CDI, profesori documentariști, bibliotecari, cadre didactice din învățământul preuniversitar

Durata:

24 ore

Competenţe vizate

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Proiectarea şi organizarea activităţilor didactice pe baza proiectelor educaționale
Derularea proiectelor educative, pedagogice și de animație culturală de la ideea de proiect scriere formularului, aplicarea,
implementarea și evaluarea proiectului
Stimularea creativităţii şi a învăţării de tip formativ.
Denumire modul/temă
Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare

Planificarea pe
stagii/module
tematice – timp alocat

Managementul proiectelor educative în CDI

8

3

5

-

Proiectarea activităților educative, pedagogice și de animație culturală.

8

2

6

-

Tipuri de proiecte educative desfășurate în CDI. Aplicații. Exemple de bună
practică

8

2

5

1

Calendarul
programului

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I 2019

Modalităţi de
evaluare

Evaluare pe parcurs: participare activă, proiecte de lecţie, portofoliu
Evaluare finală: susţinerea în şedinţă publică a unei activităţi sau prezentarea unei piese din portofoliul cursantului
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)
Coordonator program

Andreescu Liliana, profesor, grad I
Dijmărescu Simona, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Metode interactive de grup utilizate în educația interculturală a comunităților izolate

Public ţintă vizat

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata:

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Acceptarea diferenţelor culturale şi o colaborare transfrontalieră;
Identificarea şi discutarea dimensiunilor interculturale ale educaţiei;
Analizarea politicilor de egalitate de şanse şi discriminare în diferite domenii (educaţie, piaţa muncii, politică etc.) în relaţie cu
genul, etnia, vârsta, religia ş.a.)
Examinarea critică a diferitelor perspective şi concepţii ale egalităţiii şi discriminării;

Denumire modul/temă
Valorile culturale
Planificarea
modulelor tematice
– timp alocat

Stereotipuri, prejudecăţi
8
Metode interactive de grup utilizate în educația interculturală a comunităților
izolate

Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare
Formatori implicați
(nivelul de pregătire)
Coordonator
program

Total ore
8

8

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

5

3

-

5

3

-

3

4

1

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I sau II 2019
Portofoliu, chestionar
2. RESURSE UMANE
Dungan Valentina Roxana, prof. înv. primar, grad. I
Dungan Constantin Cătălin, profesor, grad. I
Popovici Laurențiu, prof. metodist
an școlar 2018 - 2019

sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă

1. CRITERII CURRICULARE:
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Europa si diversitatea sa culturală
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate:

Planificarea pe
stagii/module
tematice – timp
alocat
Calendarul
programului:
Modalităţi de
evaluare:

Dezvoltarea abilităţilor pentru recunoașterea, acceptarea si prețuirea diferitelor;
Aplicarea strategiilor educaţionale pentru facilitarea relaţionării optime între persoane aparţinând unor culturi diferite;
Elaborarea de proiecte educaţionale pe baza principiului ”toți diferiți, toți egali”.
Denumire modul/temă
Total ore Teorie Aplicaţii
Evaluare
Majorități și minorități-cadrul legal internațional

8

3

5

-

Sala de clasă - o provocare in condițiile globalizării societății.
Orientări privind elaborarea unui proiect educațional

8
8

3
2

5
5

1

Programul se va desfăşura în trimestrele bugetare I şi II, 2019.
Chestionare, portofolii, ghid.
2.RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Pasăre Laura, profesor gradul I.

Coordonator program

Popovici Laurențiu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului

Tranziţie de la şcoală la viaţa activă – Firma de Exercițiu

Public ţintă vizat

Profesorii din învăţământul profesional şi tehnic

Durata:

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Planificarea pe
stagii/module tematice
– timp alocat

Diseminarea metodei interactive “firmă de exercițiu”;
Extinderea rețelei firmelor de exercițiu/întreprinderilor simulate din România;
Amplificarea functionalităţii reţelei firmelor de exerciţiu, respectiv derularea de tranzacţii pe piaţa naţională şi internaţională
a firmelor de exerciţiu.
Denumire modul/temă
Total ore Teorie Aplicaţii
Evaluare
8

3

5

-

Situaţia existentă în domeniul firmelor de exerciţiu; Etica în afaceri

8

3

5

-

Documentele folosite în cadrul firmei de exerciţiu

8

2

5

1

Firme de exerciţiu - definire, descriere, particularităţi

Calendarul programului

Programul se desfăşoară în trimestrele I şi II 2019.

Modalităţi de evaluare

Chestionare, proiecte, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice.
2. RESURSE UMANE

Formatori (nivelul de
pregătire)

Morjan Cristina, profesor, grad I

Coordonator program

Popovici Laurenţiu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în învățământul preuniversitar
Cadre didactice din invățământul preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate:

Planificarea pe
stagii/module tematice
– timp alocat

Calendarul
programului:
Modalităţi de evaluare:

Identificarea elementelor profilului antreprenorial;
Gestionarea relaţiilor cu actorii externi ;
Iniţierea, derularea şi încetarea unei afaceri;
Organizarea şi managementul resurselor umane;
Denumire modul/temă
Profilului antreprenorului (caracteristici și competențe)
Managementul și dezvoltarea afacerii (lansarea unei afaceri, găsirea unei idei
reușite, evaluarea acesteia)
Planificarea afacerii si marketingul în afaceri (importanța, conținutul, etapele de
realizare promovarea firmei, alegerea logoului, tehnici promoționale)

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

8

3

5

-

8

3

5

-

8

2

5

1

Programul se desfasoară în trimestrul bugetar I 2019
Fișe de lucru, portofoliu, chestionare.
2. RESURSE UMANE

Formatori/nivel de
pregătire:
Coordonator program

Vladu Ana Nicoleta, profesor pentru învăţământul primar, grad I
Dijmărescu Simona, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

TIC și multimedia
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic și nedidactic auxiliar cu cunoștinț e de utilizare a
calculatorului
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Utilizarea resurselor multimedia din diverse medii virtuale de învățare;
Crearea materialelor electronice în diferite formate;
Selectareași utilizarea informațiilordisponibile în diferite formate;
Implementarea etapelor bazate pe metoda proiect.
Denumire modul/temă

Multimedia. Pregătirea unui proiect multimedia. Noțiuni de bază Office
Planificarea modulelor 2007
tematice – timp alocat Textul, imaginile, sunetul și video în multimedia. Instrumente TIC
disponibile on-line utile pentru activitatea didactică
Utilizarea învățării bazate pe metoda proiect. Evaluare
Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare

Total ore

Teorie Aplicaţii

Evaluare

8

3

5

-

8

3

5

-

8

2

3

3

Programul se desfăşoară trimestrul bugetar I 2019

Portofoliu (Prezentări de proiecte individuale și de grup compatibile cu tematica parcursă la curs )
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Luțaru Iulia, profesor, grad I
Uscătescu Maria-Ramona, profesor, gradul I

Coordonator program

Suciu Monica, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Gestionarea sistemului informatic al unităților școlare

Public ţintă vizat

Personal didactic auxiliar

Durata:

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Organizarea datelor referitoare la o entitate sub forma unei baze de date;
Utilizarea eficientă a Microsoft Access pentru utilizarea și actualizarea unei baze de date;

Competenţe vizate

Importarea și exportarea de date între aplicația Access și alte aplicații inclusiv prin internet;
Realizarea activității personalului auxiliar la nivelul impus de exigenţele unui management performant;
Îmbunătățirea capacității de comunicare și lucrul în echipă;
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Crearea unei baze de date informatice

8

3

5

-

Gestionarea unei baze de date informatice

8

3

5

-

Aplicarea bazei de date nou create la nivelul unității școlare

8

2

5

1

Calendarul
programului

Programul se defășoară în trimestrele bugetare I și II 2019

Modalităţi de evaluare

Chestionare, fișe de lucru; portofoliu
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Șerban Maria Beatrice, informatician

Coordonator program

Popovici Laurențiu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă

1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Sistemul integrat al achizițiilor publice în România

Public ţintă vizat

Administratori financiari, administratori de patrimoniu, directori, directori adjuncți, personal din unitățile de învățămînt
preuniversitar care gestionează achiziții prin SICAP

Durata:

24 ore

Competenţe vizate

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Cunoașterea legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice
Proiectarea, planificarea, conform legislației în vigoare, a procedurilor de achiziție

Derularea procedurilor de atribuire
Controlul procedurilor de achiziție publică
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Componenta legislativă în sistemul de achiziții publice din România

6

2

4

-

Procedurile de atribuire reglementate

6

2

4

-

SEAP - utilizare

6

2

4

-

Exemple de bune practici

4

-

4

-

Evaluare

2

-

-

2

Calendarul
programului

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar II 2019

Modalităţi de evaluare

Chestionar, aplicație practică
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Iorga Marius, inginer ISJ Gorj, expert achiziții publice

Coordonator program

Gabriela Gorun, prof. metodist
an școlar 2018 - 2019

sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Dezvoltarea abilităților practice în laboratoarele școlare

Public țintă vizat

Laboranţi din învățământul preuniversitar; cadre didactice care predau științe

Durata:

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competențe vizate

Utilizarea instrumentelor şi instalaţiilor de laborator
Executarea operaţiilor de bază în laborator
Prepararea soluţiilor de diferite concentraţii
Executarea analizei chimice calitative şi cantitative a compuşilor
Denumire modul/temă

Planificarea pe
stagii/module
tematice – timp alocat

Calendarul
programului

Total ore

Teorie

Aplicații

Evaluare

Instrumente şi instalaţii folosite în laborator

1

1

-

-

Operaţii de bază în laborator: mărunţirea substanţelor solide, măsurarea
temperaturii, măsurarea maselor, măsurarea volumelor

6

1

5

-

Prepararea soluţiilor de diferite concentraţii procentuale, molare, normale;
soluţii cu regim special

6

1

5

-

Analiza chimică calitativă: Identificarea cationilor şi a anionilor din substanţe

4

1

3

Analiza chimică cantitativă: determinări volumetrice. Evaluare

7

1

5

1

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar II 2019

Modalități de evaluare Portofoliu (Prezentări de proiecte individuale și de grup compatibile cu tematica parcursă la curs)
2. RESURSE UMANE
Formatori / nivelul de
pregătire

Uscătescu Maria-Ramona, profesor gradul I
Dănăricu Carmen Mariana, profesor gradul I
Vulpe Carmen Rodica, profesor gradul I

Coordonator program

Dijmărescu Simona, prof. metodist
an școlar 2018 - 2019

sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Biblioteca în era internetului

Public ţintă vizat

Bibliotecari

Durata:

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Cursul oferă soluţii pentru aducerea bibliotecii în secolul XXI, prin crearea unor servicii în funcţie de nevoile de informare ale
utilizatorilor
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Tendințe actuale în managementul bibliotecii

6

2

4

Resurse tehnologice în procesul de modernizare a bibliotecii

10

3

7

Managementul utilizatorilor

8

2

5

Calendarul
programului

Programul se desfășoară în trimestrul bugetar I și II 2019

Modalităţi de evaluare

Chestionar

Evaluare

1

2. RESURSE UMANE
Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Firan Alina, bibliotecar

Coordonator program

Popovici Laurențiu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului

Implementarea SCIM în unitățile de învățământ

Public ţintă vizat

Personal didactic auxiliar

Durata:

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Capacitatea de a implementa controlul intern conform cadrului legal
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Standarde de control intern/managerial

4

1

3

-

Identificarea activităților procedurabile, elaborarea procedurilor

6

2

4

-

Domeniul de aplicare, persoane responsabile, riscuri

6

2

4

-

Exemple de bune practici

8

2

5

1

Calendarul programului

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II - 2019

Modalităţi de evaluare

Chestionar
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Vîlceanu Cristina Sorina, economist, compartimentul audit IȘJ

Coordonator program

Simona Dijmărescu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Consiliere şi orientare şcolară
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Interpretarea proceselor implicate în consiliere şi orientare prin prisma mecanismelor şi a factorilor care stau la baza acestora.
Aplicarea de strategii de intervenţie cognitivă, motivaţională şi comportamentală atât la nivel individual, cât şi la nivel de grup
în cadrul procesului de consiliere şi orientare şcolară.
Exersarea abilităţilor cadrelor didactice prin activităţi demonstrative necesare optimizării procesului de consiliere şi orientare.
Realizarea unor produse: portofolii, modele de activităţi ce pot fi desfăşurate la consiliere şi orientare
Denumire modul/temă

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Autocunoaştere şi dezvoltare personală

5

2

3

Comunicare şi abilităţi sociale

5

2

3

Managementul informaţiilor şi al învăţării

4

2

2

Planificarea carierei

5

2

3

Calitatea stilului de viaţă

5

2

3

Calendarul
programului

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II 2019

Modalităţi de evaluare

Discuţii evaluative, chestionare
Portofolii, aplicaţii practice, fişe de evaluare

Evaluare

1

2. RESURSE UMANE
Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Bican Mihaela Camelia, profesor grad didactic I
Șcheau Daniela, profesor grad didactic I

Coordonator program

Dijmărescu Simona, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă

1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat în unităţile de învăţământ preuniversitar
Cadre didactice, personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, directori,
membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.
24 ore
Curriculum-ul programului
Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, a atitudinilor violente şi asigurarea climatului de siguranţă în şcoală de către de
toţi participanţii la procesul educaţional;
Crearea, menţinerea şi îmbunătăţirea climatului optim din şcoală, combaterea atitudinilor violente, evitarea „capcanelor” ce
pot duce la absenteism şi la apariţia manifestărilor de delincvenţă juvenilă;
Dezvoltarea în sistem integrat a unor activități de prevenire şi intervenţie asupra violenţei şcolare aplicabile în contexte formale
și nonformale.
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Evaluare
Parteneri în domeniul siguranţei şcolare.
4
1
3
-

Cooperarea interinstituţională privind prevenirea și intervenţia în domeniul
10
4
6
siguranţei şcolare.
Exemple de bune practici privind metodele şi instrumentele care asigură
10
3
6
1
coeziunea între toţi factorii care contribuie la crearea unui climat de siguranţă
în şcoli.
Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II, 2019
Prezentarea unui teme din portofoliul întocmit în acest scop, aprecierea gradului de implicare în activitățile propuse în timpul
Modalităţi de evaluare
cursului, chestionare de feed-back.
2. RESURSE UMANE
Suciu Monica, profesor, grad I, formator în domeniul prevenirii delicvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unitaților de
Formatori implicați
învățământ preuniversitar, MATRA 06/RM/9/1;
(nivelul de pregătire)
Tomescu Nicolae Cătălin, inspector Poliția de Proximitate din cadrul IJP Gorj;
Planificarea modulelor
tematice – timp alocat

Coordonator program

Gorun Gabriela, prof. metodist
an școlar 2018 - 2019

sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Strategii de intervenție privind violența în mediul școlar
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, directori, consilieri școlari.
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Abilitarea cadrelor didactice pentru implementarea unui sistem de combatere a fenomenului violenței în școli și a unui cadru
metodologic comun la nivelul tuturor instituțiilor de învățământ din județ;
Aplicarea unor metode, proceduri şi instrumente de monitorizare şi raportare a fenomenului violenţei şcolare, la nivelul
unităţilor de învăţământ, folosind un sistem de indicatori specifici;
Dezvoltarea abilităților practice de proiectare, implementare și evaluare a unor activități specifice pentru prevenirea și
combaterea fenomenului de violentă școlară organizate în context școlar și extrașcolar;
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Evaluare
Violenţa în spaţiul şcolar: tipologii ale violenței, surse/situaţii de violenţa în
4
1
3
mediul școlar.

Planificarea modulelor
tematice – timp alocat Strategii de prevenire şi intervenţie asupra violenţei în mediul școlar.

Monitorizarea şi evaluarea fenomenelor de violenţă în mediul școlar.
Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare

10

4

6

-

10

3

6

1

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II 2019
Prezentarea unui teme din portofoliul întocmit în acest scop, aprecierea gradului de implicare în activitățile propuse în timpul
cursului, chestionare de feed-back.
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Suciu Monica, profesor, grad I, formator în cadrul proiectului POSDRU/1/1.1/S/6, Tinerii împotriva violenței, furnizat de
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti

Coordonator program

Gabriela Gorun, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat

Educarea Caracterului (CharacterFirst)

Durata:

24 ore

Competenţe vizate

Curriculum-ul programului
Cunoașterea elementelor definitorii ale trăsăturilor de caracter;
Conștientizarea importanței formării trăsăturilor de caracter la elevi;
Implementarea tehnicilor și metodelor care conduc la corectarea trăsăturilor negative de caracter;
Dezvoltarea gândirii și practicii pedagogice a cadrelor didactice pentru a accentua și a dezvolta trăsăturile de caracter.
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie Aplicaţii
Evaluare

Profesori învățământ preșcolar, profesori învățământ primar

De ce Character First? Schimbând cultura
Planificarea modulelor
tematice – timp alocat Cum să predăm Caracterul?Construirea Caracterului prin Laudă
Corectarea bazată pe Caracter. Pași pentru implementare
Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare

8

5

3

-

8

5

3

-

8

2

3

3

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II 2019
Portofoliu (Prezentări de proiecte individuale și de grup compatibile cu tematica parcursă la curs )
2. RESURSE UMANE

Formatori implicați
(nivelul de pregătire)

Golea Dorina, profesor, grad I
Luțaru Iulia, profesor, grad I

Coordonator program

Suciu Monica, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Competenţe vizate

Educația nonformală
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Familiarizarea participanților cu metode de tip nonformal;
Dobândirea abilității de a proiecta, organiza și desfășura activități de educație nonformală în colaborare cu organizații
neguvernamentale şi organe ale administraţiei publice centrale sau locale;
Utilizarea metodelor specifice educației nonformale pentru diversificarea strategiilor de dezvoltare a competenţelor
transversale ale elevilor în procesul de învăţare – evaluare – autoevaluare;
Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării personale, în vederea integrării socioprofesionale a
elevilor.
Denumire modul/temă

Planificarea pe
stagii/module tematice
– timp alocat

Calendarul programului
Modalităţi de evaluare
Formatori (nivelul de
pregătire)
Coordonator program

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

Educația nonformală: managementul activităţilor educative nonformale

8

3

5

-

Educaţia pentru comunitate (comunicare, cetaţenie activă, voluntariat)

8

3

5

-

Metode de lucru, aplicaţii (organizarea unei activităţi, metode şi finalităţi)

8

3

4

1

Programul se va desfășura în trimestrele bugetare I și II 2019
Chestionare, fișe de lucru, portofoliu
2. RESURSE UMANE
Bejenaru Felicia, profesor înv. primar, grad I
Popovici Laurențiu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:
Competenţe vizate:

Planificarea pe
stagii/module
tematice – timp
alocat

Calendarul
programului:
Modalităţi de
evaluare:

Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului
Personalul didactic din învățământul preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
Identificarea potenţialelor riscuri asociate cu folosirea internetului; Comunicarea şi colaborarea online; Gestionarea conţinutului
online; Aplicarea metodologiei instruirii digitale în educație;
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie
Aplicaţii
Evaluare
Cetățenia digitală; Protecția datelor personale; Informare online
5
2
3
Potenţiale riscuri asociate cu folosirea Internetului; Cyberbullying (hărțuirea
5
2
3
cibernetică); Relaţionare/socializare online; Infracţiuni cibernetice (fraude);
Folosirea metodelor de lucru interactive și a conținutului digital educativ în
procesul de predare – învăţare - evaluare; Comunicarea şi colaborarea cu
5
2
3
grupurile ţintă prin intermediul noilor tehnologii;Crearea de conţinut digital şi
reputaţia online;
Parteneriatul școală – familie – comunitate;
Relaționarea în familie pe tema rolului noilor tehnologii; Parteneriatul şcoală5
2
3
familie în vederea prevenirii folosirii internetului într-un mod excesiv sau
dăunător; Implementarea de proiecte multimedia comunitare;
Responsabilizare instituțională cu privire la siguranţa online;
Principiile de folosire sigură a Internetului;
4
1
2
1
Chestionar de analiză a siguranţei online a instituţiei de învăţământ;
Plan de acţiune pentru creşterea nivelului de siguranţă online;
Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I şi II 2019
Portofoliu și chestionar online
2. RESURSE UMANE

Formatori/nivel de
pregătire:
Coordonator
program

Laurențiu Popovici, profesor, grad I
Dijmărescu Simona, profesor, grad I
Gorun Gabriela, prof. metodist
an școlar 2018 - 2019

sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului

Parteneriatul școală - familie, premisă a unei educații de calitate

Public ţintă vizat

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Durata

24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate

Planificarea modulelor
tematice

Conştientizarea necesităţii colaborării dintre şcoală şi familie pentru eficientizarea activităţilor şcolare;
Dezvoltarea abilităţilor de identificare a potenţialilor parteneri, de cooptare a acestora în activităţile şcolii şi de redactare a
parteneriatelor educaţionale;
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu elevii, părinţii şi reprezentaţii comunităţii locale pentru stabilirea parteneriatelor
educaţionale;
Asumarea responsabilităţilor specifice cadrelor didactice în cadrul parteneriatelor educaţionale şi a consecinţelor propriilor
acţiuni în activitatea şcolară şi extraşcolară;
Denumire modul
Total ore
Teorie
Aplicaţii
Evaluare
Familia - coordonate şi nevoi

8

3

5

-

8
8

3
2

5
5

1

Calendarul programului

Situaţii care cer sprijinirea copilului în familie
Forme şi metode de colaborare scoală-familie
Programul se va desfășura în trimestrul bugetar I și II 2019

Modalităţi de evaluare

Portofoliu, chestionar;
2.RESURSE UMANE

Formatori (nivel de
pregătire)

Rădoi Adriana - Cristina, profesor învăţământ primar, gradul I

Coordonator program

Popovici Laurențiu, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

oferta de formare continuă

Buletin de Perfecționare și Formare Continuă
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului
Public ţintă vizat
Durata:

Educaţie pentru sănătate - educaţie pentru viaţă
Programul de formare se adresează personalului didactic din învăţământul preuniversitar
24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI

Competenţe vizate:

Planificarea pe
stagii/module
tematice – timp
alocat
Calendarul
programului:
Modalităţi de
evaluare:

Însuşirea unor instrumente utile în realizarea activităţilor de educaţie pentru sănătate şi formarea unui stil de viaţă sănătos şi
responsabil;
Proiectarea unor lecţii de educaţie pentru sănătate eficiente şi cu impact major asupra gândirii şi asupra deciziilor elevului;
Dobîndirea unui set de metode şi tehnici interactive pentru predarea educaţie pentru sănătate, educaţie pentru o viaţă lipsită de
riscuri.
Denumire modul/temă
Total ore
Teorie
Aplicaţii
Evaluare
Modalități de menținere a stării de sănătate a elevilor
8
3
5
Alimentația sănătoasă
Reguli de igienă personală pentru dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor

8
8

3
3

5
4

1

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare II şi III 2019
Prezentarea unui portofoliu conținând proiecte individuale, produse personale sau de grup, compatibile cu tematica parcursă în
cadrul cursului
2. RESURSE UMANE

Formatori/nivel de
pregătire:

Vîlceanu Valeria , profesor, grad I
Neguleasa Carmen, profesor, grad I

Coordonator program

Suciu Monica, prof. metodist

an școlar 2018 - 2019
sus

