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Coduri Cursuri 

 

A. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE M.E.N.C.Ș. 
ŞI FURNIZATE DE C.C.D. BACĂU 

 Psihopedagogie - actualizări, conexiuni, perspective 

 cod curs: PAC 

 Competențe TIC și profesorul secolului XXI 

 cod cus: CTIC 

 Istoria recentă a României 

 cod curs: IRR 

 Educația pentru cetățenia activă 

 cod curs: ECA 
 

B. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE M.E.N.C.Ș. 
ORGANIZATE DE C.C.D. BACĂU ÎN COLABORARE CU: 
Certipro Education S.R.L.  

 IC3 – Educator pentru școala digitală (IC3 - Digital Literacy 
Certification) 

 cod curs: IC3 
 

Casa Corpului Didactic "Simion Mehedinti" -  Focșani - Vrancea 

 Modalități de formare a competențelor cheie a preșcolarului și școlarului mic - 
(OMENCS3150/30.01.2016) 

 cod curs: VR1 

 Relația școală - părinți - comunitate în învățământul preprimar și primar - 
(OMENCS 3150/30.01.2016) 

 cod curs: VR2 
 

C. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PRIORITARE M.E.N.C.Ș. 

 Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin 
examene naționale, la disciplinele din programele de examene 
naționale 

 cod curs: E5 

 Formare utilizatori de aplicație Concret – proiect POSDRU ID 63931 
- Banca națională de date a formării continue a personalului 
didactic din învățământul preuniversitar 

 cod curs: D6 

 Management și consiliere pentru cariera didactică 
cod curs: M13 

 
 

 

http://www.ccdfocsani.ro/
http://www.ccdfocsani.ro/


 

 

3 

 



 

 

4 

 
C. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ AVIZATE DE M.E.N.C.Ș.. 

I. SECŢIUNEA CURRICULUM  

C1. Proiectarea curriculară a activităţii de instruire 
 cod curs: C1 

C2. Democraţie participativă. Proiectul „Cetăţeanul” (CITIZEN PROJECT) 
 cod curs: C2 

C3. Originea rromilor - teorii, legende, fapte 
 cod curs: C3 

C4. Noi perspective metodologice - CLIL şi crosscurricularitate.  
 cod curs: C4 

C5. Teaching Civic Concepts and Culture through English 
 cod curs: C5 

C6. Firma de exercițiu – metodă interactivă de educație antreprenorială 
 cod curs: C6 

 
C7. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa 
pregătitoare 

 cod curs: C7 
 
C8. Șahul în școală - program național opțional 

 cod curs: C8 

C9. Predarea Holocaustului în școlile din România 
 cod curs: C9 

 
C10. Didactică preșcolară, de la teorie la practică 

 cod curs: C10 

C11. Pregătirea psihopedagogică şi metodica activităţilor instructiv- educative în 
contextul instruirii diferenţiate 

 cod curs: C11 

 C12. Abordarea integrată a învățării 
 cod curs: C12 

 
 C13.  Modele de abordare curriculară a educației elaborate la nivelul Științelor 
pedagogice fundamentale 

 cod curs: C13 
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II. SECŢIUNEA MANAGEMENT 

M1. Managementul organizaţiei şcolare 
 cod curs: M1 

M2. Management și marketing educațional 
 cod curs: M2 

M3. Elaborarea şi actualizarea Planului de acţiune al şcolii 
 cod curs: M3 

M4. Monitori de calitate/membru evaluator la examenul de certificare a 
competențelor profesionale - nivelul 3,4,5 

 cod curs: M4 

M5. Leadership educațional vs. Management educațional 
 cod curs: M5 

 
M6. Managementul instituțiilor de învăţământ din perspectiva strategiei anticorupţie 
în educaţie 

 cod curs: M6 

M7. Managementul resurselor umane în unitățile de învățământ 
 cod curs: M7 

M8. Management și consiliere educațională 
 cod curs: M8 

M9. Sensibilizare și informare privind proiectul CDI; proiectul de amenajare al CDI 
 cod curs: M9 

 M10. Inteligența emoțională și socială - competențe cheie în educația viitorului 
 cod curs: M10 

 M11. Scrierea și implementarea proiectelor educaționale (naționale și europene) 
 cod curs: M11 

 
 M12. Școala în ecuația dezvoltării comunitare și a politicilor publice 

 cod curs: M12 
 

 Management și consiliere pentru cariera didactică 
 cod curs: M13 
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III. SECŢIUNEA STRATEGII EDUCAŢIONALE  
 
S1. Consiliul elevilor – o entitate democratică 

 cod curs: S1 
 

S2. (R) Evoluții mentale pe baza tehnicilor moderne de învățare 
 cod curs: S2 

S3. Utilizarea unor tehnici de lectură la clasele primare, în vederea dezvoltării 
gustului pentru lectură și înțelegerea textului citit 

 cod curs: S3 
 

S4. Aplicarea regulilor prevăzute de DOOM2 în practică. 
 cod curs: S4 

S5. Laboratorul – atelierul de creativitate al ştiinţelor aplicate  
 cod curs: S5 

S6. Tehnici de documentare și informare  
 cod curs: S6 
 

S7. Multidisciplinaritate în mediul virtual 
 cod curs: S7 

S8. Învățarea prin proiecte în educația STEM (science, technology, engineering şi 
mathamatics) 

 cod curs: S8 
 

S9. Atelierul de lectură și de scriere creativă  
 cod curs: S9 

S10. Competențe digitale integrate în lecția curentă. Reguli de tehnoredactare și 
de utilizare a mijloacelor IT 

 cod curs: S10 

S11. Reguli de tehnoredactare a materialului suport pentru softul educațional, 
utilizarea și elaborarea acestuia. 

 cod curs: S11 
 
S12. Învățarea eficientă – Strategii, metode și tehnici de studiu și învățare 
eficientă 

 cod curs: S12 
 

S13. Experimentul virtual – o legătură între teorie și experimentul real 
 cod curs: S13 

 
S14. Metode eficiente folosite în studiul matematicii  

 cod curs: S14 
 
S15. Negocierea actului didactic prin influența tranzacționării interpersonale 

 cod curs: S15 
 
S16. Managementul cursurilor online 

 cod curs: S16 
 S17. Tehnici de lucru prin Arte Combinate (Muzica, Miscare, Arte vizuale, Teatru 
si Joc) 

 cod curs: S17 
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IV. SECŢIUNEA CONSILIERE METODICĂ 

CM1. Consiliere şi orientare 
 cod curs: CM1 

 
CM2. Inteligenţa emoţională şi dezvoltarea afectivă în preşcolaritate 

 cod curs: CM2 
 

CM3. Proiectul tematic – strategii de organizare inter-, și transdisciplinară a 
conținuturilor educative 

 cod curs: CM3 

CM4. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – învăţământ preşcolar 

 cod curs: CM4 
 

CM5. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – învăţământ primar 

 cod curs: CM5 
 

CM6. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – limba şi literatura română 

 cod curs: CM6 
 

CM7. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – limba şi literatura latină 

 cod curs: CM7 

CM8. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – limba şi literatura engleză 

 cod curs: CM8 
 

CM9. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – limba şi literatura franceză 

 cod curs: CM9 
 
CM10. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – alte limbi (germană, spaniolă, italiană etc.) 

 cod curs: CM10 
 

CM11. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – matematică 

 cod curs: CM11 
 

CM12. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – fizică 

 cod curs: CM12 
 

CM13. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – chimie 

 cod curs: CM13 
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CM14. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – biologie 

 cod curs: CM14 

CM15. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – istorie 

 cod curs: CM15 
 

CM16. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – geografie 

 cod curs: CM16 

CM17. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – discipline socio-umane. 

 cod curs: CM17 

CM18. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – religie 

 cod curs: CM18 

CM19. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – educaţie plastică şi educaţie muzicală (arte) 

 cod curs: CM19 

CM20. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – educaţie fizică şi sport 

 cod curs: CM20 
 

CM21. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – învăţământ special. 

 cod curs: CM21 
 

CM22. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – discipline tehnice. 

 cod curs: CM22 
 

CM23. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – informatică. 

 cod curs: CM23 

CM24. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – activităţi extracurriculare (educative) 

 cod curs: CM24 
 

CM25. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – profesor documentarist 

 cod curs: CM25 
 

CM26. Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei școlare de 
specialitate – limba rromani 

 cod curs: CM26 
 

CM27. Comunicarea pedagogică în învăţământul preşcolar 
 cod curs: CM27 
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CM28. Eficientizarea procesului de recuperare a copiilor cu CES, prin perfecționarea 
resursei umane în domeniul educației speciale 

 cod curs: CM28 

CM29. Program pentru abilitarea cadrelor didactice pentru a face parte din comisiile 
de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a 
inspecțiilor speciale 

 cod curs: CM29 

CM30. Program pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor 
în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor 
vacante 

 cod curs: CM30 

CM31. Program pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului 
național de definitivare  

 cod curs: CM31 

 CM32. Managementul învățării și managementul grupei de preșcolari;  
 cod curs: CM32 

 
 CM33. Educația pentru egalitatea de gen 

 cod curs: CM33 
 

V. SECŢIUNEA EVALUARE 

E1. Psihopedagogia evaluării aplicate la preşcolari 
 cod curs: E1 

E2. Practica evaluării educaţionale 
 cod curs: E2 

E3. Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului 
național de definitivare în învățământul preuniversitar sau a concursului național de 
ocupare a posturilor vacantedestinat: cadre didactice din învățământul 
preuniversitar 

 cod curs: E3 

E4. Evaluarea competenţelor infodocumentare 
 cod curs: E4 

E5. Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examene 
naționale, la disciplinele din programele de examene naționale 

 cod curs: E5 
 

VI. SECŢIUNEA CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 
CP1. Soluții de stopare a abandonului și de prevenire a absenteismului școlar 

 cod curs: CP1 
 

CP2. Intervenţii educative pentru integrarea şcolară a copilului cu comportament 
greu educabil 

 cod curs: CP2 
 

CP3. Educarea inteligenței emoționale, prin gestionarea stresului la adulți și copii 
 cod curs: CP3 
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VII. SECŢIUNEA EDUCAŢIE NON – FORMALĂ 

N1. Program pedagogic pentru prevenirea consumului de droguri 
 cod curs: N1 

N2. Curs de formatori de prim – ajutor a cadrelor didactice, care instruiesc 
echipajele participante la concursul „Sanitarii pricepuţi” 

 cod curs: N2 

N3. Character First! 
 cod curs: N3 

N4. Alternative ale educaţie non-formale. Dezbaterile legislative. 
 cod curs: N4 

 
N5. Suntem europeni! Comunicăm mai bine! 

 cod curs: N5 

N6. Tinerii au cuvântul 
 cod curs: N6 

N7. Argumentare şi iniţiere în „Dezbaterea Karl Popper” – curs de iniţiere în 
dezbateri 

 cod curs: N7 

N8. Tinerii în viaţa comunităţii – comunicarea socială  
 cod curs: N8 

N9. Tehnici de eficientizare a comunicării verbale si non-verbale 
 cod curs: N9 

N10. Educaţie formală şi nonformală. Modalităţi de dezvoltare a creativităţii, prin 
proiecte de grup la disciplinele ştiinţe şi TIC 

 cod curs: N10 

N11. Educație pentru cetățenie activă 
 cod curs: N11 

N12. Formal şi nonformal în didactica modernă 

 cod curs: N12 

N13. Creativitate, originalitate și diversitate în cadrul orelor de AVAP de la 

învățământul preprimar și primar 
 cod curs: N13 

 N14. Revista școlară, de la idee la arhitectură. Tehnici de redactare a produselor 

publiciste. 
 cod curs: N14 

 N15.  Voluntariatul ca formă de parteneriat. Educație pentru cetățenie activă și 

responsabilă 
 cod curs: N15 
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VIII. SECŢIUNEA CURSURI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

D1. Învăţarea limbilor străine – franceză, iniţiere 
 cod curs: D1 

 
D2. Învăţarea limbilor străine – franceză, avansaţi 

 cod curs: D2 
 

D3. Curs de învăţare a limbii franceze 
 cod curs: D3 

 
D4. Învăţarea limbilor străine – engleză, iniţiere 

 cod curs: D4 
 
D5. Învăţarea limbilor străine – engleză, avansaţi 

 cod curs: D5 
 
D6. Formare utilizatori de aplicație Concret – proiect POSDRU ID 63931 - Banca 
națională de date a formării continue a personalului didactic din învățământul 
preuniversitar 

 cod curs: D6 
 

IX. SECŢIUNEA CURSURI DESTINATE PERSONALULUI DIDACTIC 
AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

A1. Contabilitatea instituţiilor de învăţământ 
 cod curs: A1 

 
A2. Biblioteca 2.0 

 cod curs: A2 
 

A3. Evidența resurselor umane din învățământul preuniversitar 
 cod curs: A3 

 
A4. Bibliotecarul – agent de relaţii publice 

 cod curs: A4 
 

A5. Utilizarea unui soft de bibliotecă în gestionarea colecţiilor 
 cod curs: A5 

 
 

Înscrierea la programele de formare continuă se face pe baza formularului de înscriere, însoţit de 
următoarele anexe: 

 copie după CI;  

 copie după certificatul de căsătorie şi/sau alte documente, care atestă schimbarea numelui;  

 copie doar după diploma de specializare (nu și după foaia matricolă, supliment, etc), concordantă cu 
funcţia didactică ocupată; 

 copie după certificatul care atestă obţinerea ultimului grad didactic / doctoratului;  

 acordul. 
Notă: Chestionarul de nevoi va fi completat online, pe platforma C.C.D. Bacău (accesează: 

www.ccdbacau.ro,  link platforma de e-learning, link chestionar ). 
 
 
 

Director, 
prof. Ana Nicoleta GĂRGĂUN 

http://217.73.161.147:8080/ec1/formulare/chestionar-2

