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INFORMAȚII GENERALE
Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János”
Miercurea Ciuc s‐a realizat şi în acest an şcolar, ca urmare a investigării nevoilor de
perfecționare ale cadrelor didactice din județul Harghita.
În realizarea analizei nevoilor de perfecționare au fost luate în considerare:



Recomandările Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice;
Rapoartele/recomandările inspecțiilor şcolare efectuate de Inspectoratul Şcolar
Județean Harghita în anul şcolar precedent;
 Nevoile concrete de formare exprimate de personalul didactic prin completarea
diferitelor chestionare (la finalul cursurilor organizate în anul şcolar precedent –
chestionare în număr de peste 1700);
 Chestionarele aplicate la nivelul unităților de învățământ în perioada iunie‐
septembrie 2016, privind rezultatele analizei nevoilor de formare realizate la
nivelul unității de învățământ în vederea fundamentării Planului instituțional de
dezvoltare profesională pentru anul şcolar 2016/2017.
Astfel Oferta de programe conține pe lângă temele recomandate de Ministerului Educației
Naționale şi Cercetării Ştiințifice, programele care au fost solicitate de cele mai multe cadre
didactice, sau care au apărut atât ca şi solicitări provenite de la personalul didactic, cât şi de la
inspectori sau metodişti.
Programele din Ofertă se grupează în 2 capitole:
I. Programele de formare continuă trimise spre avizare la Ministerul Educației Naționale şi
Cercetării Ştiințifice în data de 14 octombrie 2016;
II. Programe acreditate.
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I. PROGRAME AVIZATE M.E.N.C.Ş – (neacreditate)
Înscriere
Înscrierea la programele neacreditate se realizează on‐line, prin site‐ul Casei Corpului Didactic
”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc: http://ccd.eduhr.ro. Aici găsiți şi alte detalii privind
programele propuse.
Înscrierea la programele noastre nu este obligatorie, dar din momentul înscrierii contăm pe
opțiunea, prezența şi seriozitatea Dvs.
Alcătuirea grupelor
Pentru organizarea unui program este nevoie de înscrierea/participarea a 25 cursanți.
Dacă dintr‐o anumită zonă/unitate de învățământ se înscriu minim 25 cursanți, activitățile de
formare se pot organiza în zonele/unitățile respective, în funcție de disponibilitatea
formatorilor.
Anunțarea personalului didactic despre începerea programelor
Fiecare cadru didactic înscris va fi înştiințat prin e‐mail despre demararea programului la care s‐
a înscris. Unitățile de învățământ de la care provine personalul didactic înscris la un anumit
program, vor fi anunțate prin e‐mail pe adresele oficiale. Aceste informații vor fi postate şi pe
site‐ul instituției.
Taxă de participare
Taxa de participare include cheltuielile privind desfăşurarea programului. Această taxă poate fi
achitată fie de unitatea de învățământ din bugetul alocat pentru perfecționarea pregătirii
profesionale/dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar din sistemul de
învățământ preuniversitar, fie de către participant sau din alte surse.
Taxa de participare va fi achitată până la data începerii cursului în contul Casei Corpului Didactic
”Apáczai
Csere
János”
Miercurea
Ciuc,
deschis
la
Trezoreria
Miercurea
Ciuc:
RO71TREZ35120E330500XXXX, CIF 9854066, sau la secretariatul instituției (în zilele lucrătoare zilnic între
orele 8,00–15,00). Dovada achitării taxei de participare va fi prezentată la curs responsabilului de
program/ formatorului.

Desfăşurarea activităților de formare
La prima activitate a fiecărui program, cursanții sunt rugați să predea responsabilului de
program Formularul de înscriere completat, semnat, ştampilat – Anexa 1/ accesibil şi pe site.
Prezența cursanților la activitățile de formare este obligatorie.
Eliberarea Adeverințelor de participare
La sfârşitul programului cursanții vor primi Adeverințe de participare. Dacă acest lucru nu este
posibil în momentul finalizării cursului, Adeverințele de participare vor fi puse în cutiile poştale
ale unităților de învățământ de la Inspectoratul Şcolar Județean Harghita.

*Datele/perioadele de desfăşurare a programelor de formare continuă din aceată Ofertă sunt
orientative. Eventualele modificări vor fi anunțate pe site/prin e‐mail în timp util.
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1. Program de sprijin pentru candidații la examenul de definitivat/ titularizare

2017
Formatori: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.Ş.J.
Limba de predare: română, maghiară
Data/perioada: ianuarie–februarie 2017
Durata: 16 ore
Program cu taxă, 50 lei/cursant
Programul vine în sprijinul candidaților la examenul național de definitivare/titularizare în
învățământ, în condițiile schimbărilor din Metodologia de organizare şi desfăşurare a
examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5087/2016.

2. Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a rezultatelor învățării prin
examene naționale
Formator: inspectori şcolari de specialitate, metodişti ai I.Ş.J.
Limba de predare: română, maghiară
Grup țintă: cadre didactice, evaluatori la examenele naționale
Data/perioada: semestrul II
Durata: 16 ore
Taxă de participare 50 lei/cursant, program propus la recomandarea M.E.N.C.Ş.
Potrivit recomandărilor M.E.N.C.Ş., nr. 42299/19.09.2016, programul se adresează cadrelor
didactice care fac parte din comisiile de evaluare a rezultatelor învățării la disciplinele din
programele de examene naționale din învățământul preuniversitar.

3. Management şi consiliere pentru cariera didactică
Formatori: Erőss Piroska, Kovács Dorina, Erősdi Edit
Limba de predare: română, maghiară
Grup țintă: responsabilii cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar
Data/perioada: semestrul II
Durata: 16 ore
Program susținut de M.E.N.C.Ş.
Activitatea de informare referitoare la oportunitățile de dezvoltare a carierei trebuie să se
realizeze de‐a lungul întregii vieți: în stadiul inițial al orientării şcolare şi profesionale, cât şi pe
parcurs dar şi după ce cadrul didactic a finalizat un stagiu de formare profesională.

4. Predarea limbii române în grădinițele cu predare în limbile minorităților
naționale
Formator: Csetri Enikő
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Limba de predare: maghiară
Grup țintă: educatoare, secția maghiară
Data/perioada: Semestrul II
Locul desfăşurării: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 75 lei/cursant
Programul se adresează cadrelor didactice din ciclul preşcolar, care predau la secția maghiară şi
are menirea să familiarizeze educatoarele cu o gamă variată de metode şi procedee pe care le
vor putea folosi la predarea limbii române în grădiniță. În acest an şcolar programul se va
defăşura pentru educatoarele din zona Ciuc.

5. Abordări funcționale în predarea limbii române ca limbă nematernă
Formatori: Karp Ágnes, Makai Emese‐Márta
Grup țintă: învățători, institutori, profesori în învățământul primar
Data/perioada: februarie‐aprilie 2017
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 75 lei/cursant
Cursul, bazându‐se pe metode active de comunicare, centrate pe elev, se constituie într‐un
ajutor real celor care doresc să‐şi perfecteze activitatea didactică la clasă.

6. Metode de eficientizare a comunicării orale și scrise în limba română
Formator: Bandas Luminița
Limba de predare: română
Grup țintă: profesori de Limba și literatura română (şi din şcolile cu predare în limba maghiară)
Data/perioada: martie 2017
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 75 lei/cursant
Cursul propune metode de abordare novativă a momentelor de comunicare orală și scrisă,
metode de activizare a elevilor. Temele propuse vor ajuta profesorul să ofere elevului
posibilitatea să înțeleagă, să aplice și să folosească cunoștințele dobândite în timpul orelor de
română în situații de viață reală.

7. Perspective noi în predarea limbii maghiare
Formator: Pethőné Nagy Csilla,
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: profesori de Limba şi literatura
maghiară Data/perioada: 19‐21 aprilie 2017
Durata: 24 ore
Program realizat în colaborare şi finanțat de U.C.D.M.R.
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Participanții, profesori de limba şi literatura maghiară, se vor familiariza cu noi metode de
dezvoltare a competențelor de învățare, cu accent pe înțelegerea şi crearea de texte, pe
comunicare, pe cooperare, pe folosirea tehnicilor de dezbatere.

8.

Programe școlare și materiale didactice în predarea modernă a comunicării
în limba maghiară în ciclul primar

Formatori: Kocsis Annamária, Galaczi Hajnalka, Kerekes Izabella, Vollancs Szidónia
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: profesori pentru învățământul primar, secția maghiară
Data/perioada: 21‐23 oct. 2016 – Miercurea Ciuc,
28‐30 oct. 2016 – Odorheiu Secuiesc,
25‐27 noi. 2016 – Gheorgheni,
20‐22 ian. 2017 – Cristuru Secuiesc
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 50 lei/cursant
Noile programe școlare de Limba şi literatura maghiară propun un model comunicativ‐
funcțional la nivelul studierii limbii şi literaturii materne. Acest model cu toate implicațiile lui
metodologice şi de conținut este o provocare reală pentru profesorii prin aplicarea noilor
tehnici de înțelegere şi prelucrare a textului (parcurgere, prezicere, activarea cunoştințelor
anterioare, sinteză, citire selectivă etc.), cu ocazia citirii unor texte diferite ca formă şi tip.

9.

Elemente de management educațional

Formatori: Bartolf Hedwig, Erőss Piroska
Limba de predare: română şi maghiară
Grup țintă: directori şi directori adjuncți care au o experiență în management mai mică de 5 ani
Data/perioada: ianuarie–februarie 2017
Durata: 20 ore
Program susținut de I.Ş.J. Harghita
Elementele de management care vor fi achiziționate prin această formare vor constitui un
sprijin pentru activitatea managerială a directorilor cu experiență mai mică de cinci ani.

10. Elemente de planificare, proiectare şi desfăşurare a activității didactice în
condiții simultane
Formator: Mîndru Elena
Limba de predare: română
Grup țintă: învățători, profesori în învățământul primar
Data/perioada: februarie‐martie 2017 – zona Toplița
Durata: 16 ore
Program susținut de I.Ş.J. Harghita
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Necesitatea organizării acestui curs s‐a conturat datorită creşterii numărului de clase cu predare
în regim simultan, insuficientei abordări a tematicii în formarea inițială a cadrelor didactice şi a
carențelor de ordin metodic constatate cu ocazia inspecțiilor şcolare.

11. Evaluarea în învățământul primar
Formator: Mîndru Elena
Limba de predare: română
Grup țintă: învățători, profesori în învățământul primar
Data/perioada: februarie 2017 – zona Toplița
Locația: Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc şi zona Toplița
Durata: 16 ore
Program susținut de I.Ş.J. Harghita
Evaluarea prin calificative ‐ o paradigmă a evaluării care necesită aprofundare.

12. Metode interactive de predare–învățare–evaluare cu accent pe evaluare
Formatori: Dr. Csíkos Csaba, Dr. Steklács János, Dr. Korom Erzsébet
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: învățători, profesori
Data/perioada: 27-29 ianuarie 2017
Durata: 20 ore
Program realizat în colaborare şi finanțat de U.C.D.M.R
Utilizarea metodelor interactive de predare‐învățare în activitatea didactică contribuie la
îmbunătățirea calității procesului instructiv‐educativ, având un caracter activ – participativ şi o
reală valoare activ‐formativă asupra personalității elevului. Metodele alternative de evaluare
conferă strategiilor de evaluare aplicate un grad ridicat de activism, prin promovarea
interrelaționării şi colaborării dintre elevi.

13. Noțiuni antreprenoriale
Formatori: Kedves Mónika, Mózes Csongor
Limba de predare: română, maghiară
Grup țintă: profesori de specialitate economie, profesori de educație antreprenorială, diriginți
Data/perioada: semestrul al II‐lea
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 75 lei/cursant
Pentru a se familiariza cu noțiunea de antreprenoriat şi a cunoaşte demersurile înființării unei
firme în viața reală, este strict necesară cunoaşterea problemelor concrete cu care se confruntă
un viitor antreprenor. Programul oferă metode interactive de învățare, de integrare şi aplicare
interdisciplinară a cunoştințelor pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial.
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14. Curs practic de elaborare a proiectelor europene
Formator: Panaite Aurora‐Antonia
Limba de predare: română, maghiară
Grup țintă: cadre didactice, responsabilii cu scrierea proiectelor
Data/perioada: semestrul I şi II
Durata: 16 ore
Program cu taxă, 65 lei/cursant
Programul vine în sprijinul cadrelor didactice care vor să aplice la diferite proiecte finanțate din
fonduri europene.

15. Utilizarea calculatorului şi aplicații multimedia
Formator: Antal Cristina
Limba de predare: română
Grup țintă: educatoare, învățători
Data/perioada: semestrul II
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 75 lei/cursant
Aplicațiile multimedia care vin în sprijinul cadrului didactic sunt din ce în ce mai captivante.
Generațiile care sunt acum în grădiniță şi în şcoala primară le folosesc deja. Dascălul trebuie să
vină în întâmpinarea acestui fapt şi să devină creator de film, să‐şi ilustreze lecțiile, să utilizeze
aceste aplicații în mod curent.

16. Tabla interactivă – utilizare optimă la clasă
Formatori: Gyarmati Dénes, Bőjte Daniel
Limba de predare: română, maghiară
Grup țintă: cadre didactice
Data/perioada: semestrul I şi II
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 50 lei/cursant
Abilitățile formate prin cursul propus vor facilita utilizarea eficientă a mijloacelor cu suport
multitouch şi/ sau tabla interactivă.

17. Informatică interactivă
Formator: Vad Zoltán
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: profesori
Data/perioada: martie 2017
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 80 lei/cursant
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Un profesor modern trebuie să fie pregătit pentru era digitală. Prezi, Google, Youtube,
Redmenta și multe alte aplicații online vin în ajutorul oricărui profesor pentru a crea lecții
interactive sau teste online. Cum să depășim limitele unei prezentări powerpoint? Cum folosim
formularele înainte și după ședințele cu părinții? Cum creăm un test online și care sunt
întrebările tip într‐un astfel de test? Există școală de tip cloud? Cum putem să fim obiectivi și
totodată creativi? La întrebări de acest gen căutăm răspunsuri în acest curs folosind exemple
simple și utile pe înțelesul tuturor.

18. Lumea virtuală – tehnologiile de virtualizare
Formator: Szőcs András
Limba de predare: română, maghiară
Grup țintă: ingineri de sitem, informaticieni, administrator rețea, profesori de informatică.
Data/perioada: semestrul II
Durata: 10 ore
Program cu taxă, 30 lei/cursant
Virtualizarea este o metodă ce permite rularea unuia sau mai multor calculatoare pe o singură
platformă hardware, mai multe sisteme de operare diferite pe un singur computer sau server.
Participanții vor fi capabili să creeze și să lucreze în medii IT virtualizate și vor fi mult mai
productivi.

19. Folosirea mijloacelor de colaborare on‐line tehnologia din nori (cloud)
Formator: Szőcs András
Limba de predare: română, maghiară
Grup țintă: personal didactic auxiliar (administratori financiari şi de patrimoniu, secretari
şcolari, bibliotecari, etc.)
Data/perioada: semestrul II
Durata: 10 ore
Program cu taxă, 30 lei/cursant
Cloud Computing (spații de stocare on‐line a datelor, de ex. Google Apps, Microsoft Office 365,
Apple iCloud) este un domeniu relativ recent, dar de mare viitor. Această tehnologie modernă
are numeroase avantaje: posibilitatea colaborării on‐line între birouri şi persoane, între
profesori şi administrația şcolii, între şcoli şi inspectorat, etc., are costuri reduse sau chiar fără
cost (ex. Google Apps for Education).

20. Metode şi tehnici de cunoaştere a copilului preşcolar
Formator: Márton Adél
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: educatoare, profesori în învățământul preşcolar
Data/perioada: semestrul II
Durata: 24 ore
Program cu taxă, 75 lei/cursant
Oferta de programe a Casei Corpului Didactic județul Harghita, 2016‐2017
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În cadrul cursului propus educatoarele pot acumula informații referitoare la necesitatea,
respectiv la modalitățile cunoaşterii preşcolarului în scopul de a optimiza procesul de dezvoltare
individualizată/ personalizată a copilului.

21. Incluziunea copiilor cu autism în grădiniță
Formator: Péter Edit
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: educatoare, profesori în învățământul preşcolar
Data/perioada: semestrul II
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 50 lei/cursant
Program în colaborare cu U.C.D.M.R.
Prezentul program îşi propune să ajute educatoarele în înțelegerea copilului cu autism, să
utilizeze metode de evaluare individuală, să adapteze mediul – sala de grupă, programa şi
metodele la nevoile acestor copii.

22. Depistarea și terapia copiilor cu simptome de tulburări de învățare
Formator: Kovács Zsuzsánna
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: educatoare, învățători, profesori
Data/perioada: martie 2017
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 75 lei/cursant
Educatoarele, învățătorii sunt acele persoane care petrec cel mai mult timp cu copiii, aceştia
având șansa să observe cel mai bine comportamentul și performanțele copiilor. Ei pot contribui
la depistarea timpurie și la asigurarea intervenției potrivite copilului.

23. Kinetoterapie pentru copii preşcolari
Formator: Kelemen Zsófia
Limba de predare: română, maghiară
Grup țintă: cadre didactice profesori în învățământul preşcolar
Data/perioada: 2,3,4 noiembrie 2016 (zona Ciuc), aprilie 2017 (zona Odorhei)
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 50 lei/cursant
Scopul programului este de a oferi noi metode pentru realizarea activităților de educație fizică
în grădiniță. Vor fi abordate prin joc şi exerciții structurate cele mai importante probleme
psihomotrice şi ortopedice care apar la copilul de vârstă preşcolară. Metoda ”Mesés torna az
óvodában” (Gimnastica prin poveste) este marcă înregistrată în România, şi a apărut în cartea
cu acelaşi titlu, la editura Koinónia din Cluj‐Napoca, în anul 2006.
"Sportul nu este doar educație fizică, ci este totodată cel mai puternic mijloc în educația
sufletului” ‐ Szent‐Györgyi Albert
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24. Educație pentru sănătate, stil de viață sănătos
Formatori: Mănică Livia, Hégető Katalin
Limba de predare: română, maghiară
Grup țintă: învățători, profesori
Data/perioada: semestrul II
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 65 lei/cursant
Acest program are ca scop promovarea sănătății şi a stării de bine a elevului, respectiv formarea
unui stil de viață sănătos, dezvoltarea personală, controlul stresului, prevenirea accidentelor şi
a comportamentelor cu risc pentru sănătate.

25. Program de formare pentru diriginți
Formatori abilitați, consilieri şcolari de la C.J.R.A.E. Harghita
Limba de predare: română, maghiară
Grup țintă: profesori diriginți, profesori şi învățători
Data/perioada: semestrul II
Durata: 16 ore
Program cu taxă, 65 lei/cursant
Cu acest program venim în sprijinul profesorilor diriginți, ajutându‐i să înțeleagă dinamica
grupului, particularitățile de vârstă ale elevilor şi să fie mai bine pregătiți pentru gestionarea
diferitelor situații de conflict.

26. Consiliere și orientarea carierei în cadrul orelor de dirigenție
Formator: Ágoston Imola
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: profesori diriginți
Data/perioada: semestrul II
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 65 lei/cursant
Orientarea profesională este o activitate bazată pe un sistem de principii, metode și procedee
de îndrumare a elevului către o profesie sau un grup de profesii. Această formare pentru
profesori și diriginți îşi propune a fi o călăuză metodologică pentru organizarea activităților de
orientare profesională în cadrul orelor de diriginție.

27. Provocările diversității în sala de clasă
Formatori: Bartha Dalma, Kui Eszter‐Enikő
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: cadre didactice de toate specialitățile
Data/perioada: semestrul II
Durata: 20 ore
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Program cu taxă, 70 lei/cursant
Acest curs de perfecționare se dorește a fi o acoperire a lacunelor din pregătirea pedagogică a
profesorilor în adaptarea curriculumului la posibilitățile elevului cu CES. În județul Harghita se
monitorizează circa 700‐1000 de elevi, dar munca cu cazurile specifice este o temă puțin
abordată.

28. Şcoala şi familia‐parteneri în educație
Formator: Stan Daniela
Limba de predare: română
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar și primar
Data/perioada: 7‐9 februarie 2017
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 75 lei/cursant
Este recunoscut rolul semnificativ al implicării părinților în colaborarea cu şcoala în ceea ce
priveşte dezvoltarea şi educația copiilor. Un rol cheie în procesul de coagulare a parteneriatului
cu părinții revine cadrului didactic; acesta trebuie sprijinit pentru a găsi modalități potrivite şi
convenabile de a colabora.

29. Pedagogie experiențială – învățare prin descoperire
Formator: Vad Zoltán
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar ‐ învățători, profesori
Data/perioada: semestrul II
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 80 lei/cursant
Pedagogia experiențială este o modalitate a învățării și dezvoltării prin acțiune, o formă a
educației prin experimentare, care conduce copilul în viața reală, testând astfel valorile,
cunoștințele, capacitățile și creativitatea elevilor. Scopul este însușirea experiențelor, apoi
împărtășirea și prelucrarea acestora, iar la sfârșit tragerea concluziilor și adaptarea la alte
situații asemănătoare.

30. Teatru de păpuși‐mijloc de educație
Formator: Albert Zsuzsanna
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: personal didactic din ciclul primar şi preşcolar
Data/perioada: semestrul II
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 50 lei/cursant
Teatrul de păpuși oferă condiții favorabile pentru educația estetică. Cu ajutorul păpuşilor putem
oferi copilului exemple clare, îl putem face să distingă binele de rău, îl ajutăm să înțeleagă ceea
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ce este greşit de ceea ce este corect. Păpuşile ne pot ajuta mult în rezolvarea diferitelor
probleme ale educației.

31. Rolul basmului în dezvoltarea personalității copilului preşcolar
Formator: Majla Géza
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: personal didactic din ciclul preşcolar
Data/perioada: semestrul II
Durata: 24 ore
Program cu taxă, 50 lei/cursant
Programul este o introducere în terapia prin basm, oferă sugestii, exemple de jocuri şi exerciții
ce pot fi folosite în activitățile de zi cu zi în grădiniță şi în ciclul primar.

32. Culori şi forme – tehnici în predarea educației plastice la preșcolari și elevi
Formator: Major Melinda
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial
Data/perioada: 24, 25, 26 aprilie 2017
Durata: 20 ore
Program realizat în colaborare şi finanțat de U.C.D.M.R
Dezvoltarea creativității, a simțului pentru frumos, exprimarea sentimentelor prin activități
artistice, curiozitatea şi dorința de cunoaştere, formarea comportamentului social al elevilor
constituie o problemă care nu‐şi pierde din actualitate. Cursanții vor fi inițiați în utilizarea unor
tehnici variate de lucru care necesită diferite mijloace şi materiale specifice artei plastice.

33. Arta tradițională – pictarea mobilei II
Formator: Tifán Irén
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: învățători, educatoare
Data/perioada: aprilie 2017
Locația: Şcoala Gimnazială „Móra Ferenc” Odorheiu Secuiesc şi
Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 75 lei/cursant
Transmiterea valorilor tradiționale populare contribuie la dezvoltarea personalitatății elevilor,
la dezvoltarea creativității, a simțului estetic şi formează atitudini de respect față de valorile
artei populare. Cursul din acest an vine în completarea cunoştințelor, deprinderilor de pictare a
mobilei, însuşite de cadrele didactice care au participat la programele anterioare.
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34. Modul de viață tradițional, arta populară ‐ tehnici şi motive populare
folosite în pictarea mobilei
Formator: Szász Margit
Limba de predare: maghiară
Grup țintă: cadre didactice
Data/perioada: semestrul II
Durata: 20 ore
Program cu taxă, 75 lei/cursant
Cultura populară are rol prioritar în formarea competențelor de bază la elevi. Interesul crescut
al comunității şi implicit al părinților şi al elevilor de a cunoaşte meşteşuguri populare, de a
realiza obiecte de artizanat, trasează sarcini importante personalului didactic. Receptivitatea la
frumos, cunoaşterea şi folosirea motivelor populare şi a formelor curate, contibuie nu numai la
formarea competențelor de bază ci şi la dezvoltarea personalității elevilor ‐ ceea ce trebuie să
fie un deziderat al oricărui pedagog modern.

35. Implementarea controlului intern în unitățile de învățământ
Formatori: Blaga Adriana, Întorsura Cristinel
Limba de predare: română
Grup țintă: personal didactic auxiliar, personal didactic din unitățile de învățământ
Data/perioada: martie 2017
Durata: 40 ore
Program cu taxă, 200 lei/cursant
Programul vine în sprijinul personalului didactic auxiliar şi a personalului didactic din unitățile
de învățământ preuniversitar în vederea elaborării şi implementării documentelor SCIM.

36. Internetul, software, site‐urile de comunicații și aplicații online în procesul
de predare‐învățare a limbilor moderne
Formatori: Bartolf Hedwig, Szabó Béla‐Attila
Limba de predare: română, maghiară
Grup țintă: profesori de limbi moderne
Data/perioada: noiembrie 2016, martie 2017
Durata: 6 ore
Program cu taxă, 20 lei/cursant
În vederea motivării elevilor pentru învățarea limbilor moderne, internetul, software‐ și site‐
urile de comunicații pot fi o alternativă eficientă, astfel ca procesul de predare‐învățare să
satisfacă nevoile lor. Diferitele programe și aplicații pot să trezească curiozitatea lor, astfel
predarea materiei va fi mai interesantă și mai atractivă.
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II. PROGRAME ACREDITATE
Înscriere
Înscrierea la programele acreditate de Ministerul Educației se realizează on‐line, prin site‐ul
Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc: http://ccd.eduhr.ro. Aici se
găsesc şi detalii despre aceste programe.
Alcătuirea grupelor
Programele vor fi organizate la înscrierea a minim 25 cursanți.
După constituirea grupei, urmează contactarea formatorilor, a furnizorului sau a locației (dacă
este cazul), iar după anunțarea/avizul M.E.C.Ş/D.G.M.R.S. cu privire la demararea programului,
fiecare cadru didactic înscris on‐line va fi înştiințat despre detaliile desfăşurării programului pe
adresa de e‐mail personală/ a unității de învățământ de proveniență, respectiv pe site. Cursanții
anunțați vor preda la responsabilul de program/ profesorul metodist de la Casa Corpului
Didactic un Dosar de înscriere şi vor plăti taxa de participare la Trezorerie/ secretariatul C.C.D.
Dosarul de înscriere
Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:
Formular de înscriere la programe acreditate (accesibil şi pe site ‐ Anexa 2)
Adeverință de la locul de muncă din care să rezulte apartenența la grupul țintă (funcția şi
specializarea)
Copii după următoarele documente, semnate şi ştampilate la unitatea de învățământ pentru
conformitate cu originalul:
o
o
o
o
o

Carte de identitate
Diploma/diplomele din care reiese apartenența la grupul țintă
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
Contract de şcolarizare (în 2 exemplare) – se va completa la prima întâlnire.

Taxă de participare
Taxa de participare se plăteşte după formarea grupelor şi anunțul oficial al demarării
programului până în prima zi de curs în contul Casei Corpului Didactic ”Apáczai Csere
János” Miercurea Ciuc, nr. RO71TREZ35120E330500XXXX, deschis la Trezoreria Miercurea
Ciuc, C.I.F. 9854066, iar documentul doveditor plății va fi prezentat responsabilului de
program/ formatorului. Taxa de participare se poate plăti de către persoana înscrisă sau de către
unitatea de învățământ din bugetul alocat perfecționării.
Desfăşurarea programului de formare continuă
Programele de formare continuă acreditate se desfăşoară numai în locații acreditate,
indiferent de domiciliul sau instituția de proveniență a cursanților.
Atestate de formare continuă
La sfârşitul programului, după evaluarea finală furnizorul va elibera Atestatul de formare
continuă. Preluarea acestora se face personal pe bază de semnătură de la o dată care va fi
anunțată ulterior.
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1. Dezvoltarea competențelor IT
Furnizor: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” ‐ Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Nr. deciziei de acreditare: O.M.E.N. nr. 3905/18.07.2014
Nr. ore: 100
Nr. credite profesionale transferabile: 25
Formatori: Dénes Ildikó, Gyarmati Dénes, Miklós Csaba, Pongrácz Timea, Sajgó Ştefan
Locații: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” ‐ Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Liceul Tehnologic ”Fogarasy Mihály” Gheorgheni
Liceul Teoretic ”Kemény János” Toplița
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar şi personalul didactic auxiliar
Taxă de participare: 300 lei
Scopul programului este dezvoltarea competențelor profesionale generale ale personalului
didactic şi didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, privind optimizarea activității prin
integrarea competențelor IT în activitatea instructiv educativă.

2. Teoria şi metodologia evaluării
Furnizor: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” ‐ Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Nr. deciziei de acreditare: acreditat O.M.E.N.C.Ş. nr. 5990/16.12.2015
Nr. ore: 120
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: profesori de la Universitatea Babeş‐Bolyai din Cluj‐Napoca
Locații: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” ‐ Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
Grup țintă: personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar, personalul didactic
din învățământul preuniversitar evaluator la examenele de definitivare în învățământ şi la
concursurile naționale pentru ocuparea posturilor didactice
Taxă de participare: 700 lei
Scopul programului TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII, elaborat la solicitarea M.E.C.Ş., este
abordarea integrativ‐inovativă a noilor paradigme educaționale în vederea dezvoltării
competențelor necesare cadrelor didactice în realizarea unor activități de evaluare.
Prin abordarea teoretică şi aplicațiile amintite ne propunem ca noțiunile studiate să fie
valorificate de către cursanți într‐o manieră responsabilă şi profesionistă în activitățile didactice
desfăşurate precum şi în relațiile lor profesionale curente.

3. Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar
Furnizor: Asociația Egomundi Călăraşi
Nr. deciziei de acreditare: O.M.E.N.C.Ş. nr. 3114/01.02.2016
Nr. ore: 120
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: specialişti din învățământul universitar şi preuniversitar
Locația: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” ‐ Miercurea Ciuc, jud. Harghita
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Grup țintă: Personal didactic de predare şi personal de conducere, de îndrumare şi de control
din învățământul preuniversitar
Taxă de participare: 400 lei
Disciplinele programului sunt:
Managementul organizației școlare
Managementul integrării resurselor umane
Comunicarea în managementul educational
Eficientizarea managementului calității
Managementul carierei și progresului profesional
Planificarea, promovarea și desfășurarea activităților dintr‐un proiect

4. Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ
preuniversitar
Furnizor: Asociația Egomundi Călăraşi
Nr. deciziei de acreditare: acreditat, O.M.3114/01.02.2016
Nr. ore: 120
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: specialişti din învățământul universitar şi preuniversitar
Locația: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” ‐ Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Grup țintă: Personal didactic de predare şi personal de conducere, de îndrumare şi de control
din învățământul preuniversitar
Taxă de participare: 400 lei
Disciplinele programului sunt:
Managementul inovării şi schimbării
Politici de marketing
Managementul inteligenței emoționale
Managementul timpului şi al priorităților
Managementul situațiilor de criză
Management și leadership

5. Metodica predării – învățării ‐ evaluării eficiente în instituțiile de învățământ
preuniversitar
Furnizor: Asociația Egomundi Călăraşi
Nr. deciziei de acreditare O.M.E.N.C.Ş. 4475/06.07.2016
Nr. ore: 120
Nr. credite profesionale transferabile: 30
Formatori: specialişti din învățământul universitar şi preuniversitar
Locația: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” ‐ Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Grup țintă: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Taxă de participare: 350 lei
Disciplinele programului sunt:
Fundamentele comunicării didactice moderne
Principii și perspective ale curriculumului
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Proiectarea didactică eficientă
Metode și tehnici de învățare
Dimensiuni ale didacticii actuale
Diversitatea strategiilor de evaluare

6. Dezvoltarea competențelor de comunicare în cadrul orelor de curs
Furnizor: Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România ‐
Nr. deciziei de acreditare: O.M.E.N. nr. 4600/21.07.2014
Nr. ore: 42
Nr. credite profesionale transferabile: 10
Formatori acreditați în cadrul programului
Locații: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Liceul de Artă ”Palló Imre” Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar (preşcolar, primar, gimnazial, şi
liceal), personal didactic auxiliar, personal de conducere, îndrumare şi control (aspiranți şi în
funcție)
Taxă de participare: 120 lei
Scopul general al programului este dezvoltarea competențelor didactice ale cadrelor didactice
din învățământul preuniversitar, legate de formarea competențelor transversale de comunicare
eficientă la elevi.

7. Profesorul modern – noi roluri şi competențe. Metodele schimbării
Furnizor: Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România ‐ Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Nr. deciziei de acreditare: O.M.E.N.C.Ş, nr. 4475/06.07.2016
Nr. ore: 42
Nr. credite profesionale transferabile: 11
Formatori acreditați în cadrul programului
Locații: Casa Corpului Didactic ”Apáczai Csere János” – Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Liceul de Artă ”Palló Imre” Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
Grup țintă: Personal didactic din învățământul preuniversitar
Taxă de participare: 120 lei
Scopul general al programului este dezvoltarea unor competențe transversale ale cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar cum ar fi: recunoaşterea şi conştientizarea noilor
competențe şi roluri ale profesorului modern, autocunoaştere profesională şi capacitatea de
reflecție, aplicarea metodelor inovative.
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Sunt de acord,

Se aprobă,
Burus‐Siklódi Botond

Director unitate de învățământ

Director CCD

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la programul avizat de M.E.N.C.Ş
Denumire program:
..........................................................................................................................................
I. Date personale:
Numele şi prenumele: ........................................................................................................
CNP:.............................................. Domiciliul stabil: ..........................................................
Telefon (şcoală/acasă/telefon mobil): ................................................................................
E‐mail: ................................................................................................................................
II. Informații şcolare:
Facultatea/Colegiul absolvit: ..............................................................................................
Specializarea...........................................................
Angajat la ...........................................................................................................................
Ultimul grad didactic ......................... Obținut în anul ........................................................

III. Observații:
Subsemnata/ul, ....................................................................................., declar pe propria răspundere că informațiile
oferite sunt corecte şi reale. Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Casei
Corpului Didactic conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Am luat la cunoştință faptul că, primirea adeverinței de
participare, se va face doar în urma participării la activitățile didactice prevăzute în planul de învățământ.

Data: ........................................

Semnătura: .............................................

Sunt de acord,

Se aprobă,
Burus‐Siklódi Botond

Director unitate de învățământ

Director CCD

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la programul acreditat
Denumire program:
...........................................................................................................................................
I. Date personale:
Numele şi prenumele: ........................................................................................................
CNP:.............................................. Domiciliul stabil: ..........................................................
Telefon (şcoală/acasă/telefon mobil): ................................................................................
E‐mail: ................................................................................................................................
II. Informații şcolare:
Facultatea/Colegiul absolvit: ..............................................................................................
Specializarea...........................................................
Angajat la ...........................................................................................................................
Ultimul grad didactic ......................... Obținut în anul ........................................................
III. Observații:
Subsemnata/ul, ....................................................................................., declar pe propria răspundere că informațiile oferite sunt corecte
şi reale. Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Casei Corpului Didactic conform
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a
acestor date. Am luat la cunoştință faptul că, primirea adeverinței de participare, se va face doar în urma participării la activitățile
didactice prevăzute în planul de învățământ.

Prezentului Formular anexez următoarele documente:
Adeverință de la locul de muncă din care să rezulte funcția şi specializarea
Copii după următoarele documente, semnate şi ştampilate la unitatea de învățământ pentru
conformitate cu originalul:
Carte de identitate
Diploma/diplomele din care reiese apartenența la grupul țintă
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
Contract de şcolarizare (în 2 exemplare)

Data: ........................................

Semnătura: .............................................

