OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE M.E.C.,
FURNIZATE ONLINE DE CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA ÎN PARTENERIAT
CU ALȚI FURNIZORI DE FORMARE
Nr.
crt.

Denumire
program/ Ordin
de acreditare/
Furnizor

1. Managementul

organizațiilor
scolare/
OM nr. 3937/
19.04.2019/
ASOCIAȚIA
PROEURO CONS Slatina

2. Management de

proiect/
O.M.E.N. nr.
3904/05.06.2018/
ASOCIAȚIA
PROEURO CONS Slatina

3. Compasiune și

acțiune program de
prevenire a

Module/Competențe
dezvoltate

Grup țintă/
Tip de
certificare

1.Școala ca organizație.
Dezvoltarea instituțională.
Teoria generală a
managementului educațional;
2. Managementul
comunicării în organizațiile
școlare;
3.mangementul calității totale
în educație;
4. Politici educaționale.
Marketing educațional;
5. managementul proiectelor
în educație;
6. Managementul juridic și
legislație școlară;
7.Informatizare în
managementul educațional.
1.Managementul de proiectde la analiză la nevoi la
studiul de impact;
2.Activități educative
naționale și regionale;
3. Surse de finanțare
nerambursabilă pentru o
școală modernă de tip
european;
4. management de proiectaspecte teoretice și abordări
practice în organizațiile
școlare;
5. management de proiectaplicații.
1.Empatie și compasiune;
2.”La fel” sau ”Diferiți”;
3.Incluziune și combaterea
Bullying-ului bazat pe
dizabilități și marginalizare;

personal
didactic de
predare din
învăţământul
preuniversitar/
Atestat de
formare
continuă

Durata/
nr
credite/
Modalit
ate de
desfășur
are
90 ore/
22 CPT/
online

Cost
progr
am

personal
didactic de
predare din
învăţământul
preuniversitar/
Atestat de
formare
continuă

60 ore/
15 CPT/
online

300
lei

personal
didactic de
predare din
învăţământul
preuniversitar/

60 ore/
15 CPT/
online

300
lei

370
lei

bullying-ului în
școală/
O.M.E.N. nr.
3937/19.04.2019
/Asociația
PROEURO CONS Slatina
4. Educație
Financiară
pentru o școala
modernă
O.M.E.N. nr.
5026/04.09.2019
Asociația
PROEURO CONS Slatina

5. Eficientizarea
managementului
instituțiilor de
învățământ
preuniversitar
O.M. nr. 4737
/09.08.2019/
Asociația
EGOMUNDI
Călărași

6. Inovare și
Schimbare în
managementul
instituțiilor de
învățământ
preuniversitar/:
O.M. nr. 4737
/09.08.2019/

4. Depășirea stereotipurilor;
5. Programe de prevenire a
bullying-ului.

Atestat de
formare
continuă

1.Evoluția banilor în istorie.
Monede din alte țări. Moneda
națională;
2. Bugetul;
3.Băncile și activitatea
bancară;
4. Valoarea banilor.
Schimburi și investiții;
5. Activități de tip proiect pe
probleme cu conținut
financiar.
Modulele asigură dezvoltarea
următoarelor competențe:
1.Competenţe de organizare,
îndrumare și control
caracteristice unui
management educațional
eficient;
2.Competenţe de gestionare
și integrare a resurselor
umane;
3. Competenţe de comunicare
şi relaţionare în
managementul educațional;
4. Competenţe de
autoevaluare/evaluare pentru
eficientizarea
managementului calității;
5. Competenţe psiho-sociale
necesare progresului
profesional;
6. Competenţe care vizează
dezvoltarea instituţională prin
intermediul proiectelor.
Modulele asigură dezvoltarea
următoarelor competențe:
1. Competenţe care vizează
dezvoltarea instituţională
inovativă;
2. Competenţe de comunicare
şi relaţionare bazate pe
inteligența emoțională;

personal
didactic de
predare din
învăţământul
preuniversitar/
Atestat de
formare
continuă

60 ore/
15 CPT/
onli

300
lei

personal
didactic de
predare din
învățământul
preuniversitar /
Atestat de
formare
continuă

120 ore/
30 CPT/
online

450
lei

personal
didactic de
predare din
învățământul
preuniversitar/
Atestat de
formare
continuă

120 ore/
30 CPT/
online

450
lei

Asociația
EGOMUNDI
Călărași - CCD
Tulcea locație
acreditată

7. Inteligența
emoțională și
dezvoltarea
profesională a
cadrelor
didactice/
O.M. nr. 3997
/14.05.2019
Asociația
EGOMUNDI
Călărași - CCD
Tulcea locație
acreditată

8. Predarea
interactiv –
creativă, arta
profesiei
didactice/
OM nr. 4414/
28.05.2019/
EGOMUNDI
Călărași - CCD
Tulcea locație
acreditată

3. Competenţe de
autoevaluare/evaluare
proiectate în marketingul
educațional;
4. Competenţe de gestionare
a resurselor umane și
temporale;
5. Competenţe psiho-sociale
utile în situații de criză;
6. Competenţe de organizare,
îndrumare și control
caracteristice
managementului și
leadershipului inovativ.
Modulele asigură dezvoltarea
următoarelor competențe:
1. Competențe de înțelegere
și aprofundare a
dimensiunilor și valențelor
noțiunii de inteligență
emoțională;
2. Competențe de valorificare
a emoției și creativității din
perspectiva esenței naturii
umane;
3. Competențe de înțelegere a
comunicării emoționale
raportate la comunicarea
didactică;
4. Competențe de
conștientizare a noțiunii de
cultură emoțională;
5. Competențe de înțelegere a
rolului dezvoltării personale
și profesionale;
6. Competențe de formare a
strategiilor de stimularea a
inteligenței emoționale.
Modulele asigură dezvoltarea
următoarelor competențe:
1. Competenţe de predare
interactiv-creativă;
2. Competenţe de înțelegere și
utilizare a stilurilor de predare;
3. Competenţe de valorificare
a comunicării și feedbackului
în procesul de predare;

personal
didactic de
predare din
învățământul
preuniversitar/
Atestat de
formare
continuă

120 ore/
30 CPT/
online

450
lei

personal
didactic de
predare din
învățământul
preuniversitar/
Atestat de
formare
continuă

120ore/
30 CPT/
online

450

4. Competențe de utilizare a
metodelor și tehnicilor de
învățare;
5. Competenţe de aplicare a
diferitelor metode de evaluare
ca o componentă reglatorie a
predării;
6. Competenţe care vizează
valorificarea inter, trans,
multidisciplinarității.
9. Google
1. Dezvoltarea profesională și
educator nivelul leadership;
1 – intermediari 2. Eficientizarea activităților și
O.M.E.N. Nr.
optimizarea timpului;
3904/05.06.2018 3. Facilitarea învățării și
stimularea creativității elevilor.

personal
didactic de
predare din
învățământul
preuniversitar/
Atestat de
formare
continuă

100 ore/
25 CPT/
online

500
lei

