
În atenția cadrelor didactice interesate de activități pentru întocmirea 
Raportului individual de dezvoltare profesională pentru proiectul 

POSDRU/174/1.3/S/149155 

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice Casa Corpului Didactic a Județului 

Bistrița-Năsăud organizează în perioada 15 ianuarie – 31 martie 2015 diverse cursuri și 
activități din Oferta de programe și activități pentru anul școlar 2014-2015, în cadrul 

proiectului „Înveți învățând pe alții - Dezvoltarea personală și managementul timpului liber” 
activități la care se pot înscrie toate cadrele didactice interesate. 

 

Programele și activitățile propuse sunt: 
 
1. Pentru personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 
 
Cursuri de perfecționare autorizate (cod COR) 
- Secretar școlar (50 ore) 

- Expert achiziții publice (60 ore) 

Bibliotecă: bibliotecari/documentariști și responsabili CDI 
- Centrul de Documentare și Informare - soluția viabilă a optimizării procesului de predare- 

învățare-evaluare; (8 ore, formator – Sbîrcea Paula) 

- Optimizarea serviciilor în biblioteca școlară (8 ore, formator - Butuza Nicoleta Paula) 

- Ziua internaţională a poeziei – dezbatere și lectură publică - 21 Martie (8 ore, formator - Pop 

Margareta) 

 

2. Pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar 
 
Programe de formare din Oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități 
pe site-ul www.ccdbn.ro 
 
Cursuri acreditate: 
- Consiliere și dezvoltare profesională (89 ore); 

- FIADD (89 ore) 

- EDUcație NONFORMALĂ (89 ore) 

- Educație pentru mediu (59 ore) 

- Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii (89 ore) 

- Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor (89 ore) 

 

Cursuri neacreditate: 
- Abordări didactice ale disciplinelor din aria curriculară Tehnologii (24 ore) 

- Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (30 ore) 

- Management de proiect (24 ore) 

- Șahul în școală (24 ore) 

- Educație împotriva corupției (30 ore) 

- Comunicare și munca în echipă (24 ore) 

- Autocunoaștere și autocontrol (24 ore) 

- Metode de predare cu ajutorul aplicațiilor Google-Earth și Google Maps (24 ore) 

- „Proiectarea unui curs opțional la limbi moderne” (24 ore, formatori: Monica Buboly, 

Viorelia Lupșan, Daniela Danea, Brigitte Pop); 

- Dans, tradiții și jocuri populare în grădiniță și în clasele primare (secția maghiară) (24 ore) 

- Tehnici de lucru cu adulţii – programul „A doua şansă” (24 ore) 



 

TIC: 
- Inițiere în utilizarea calculatorului (24 ore); 

- Utilizarea tablei școlare interactive – SMARTBoard, (instruire, 4 ore – pentru cadre 

didactice din unități școlare care dețin table interactive); 

 
Didactica disciplinei: Abordări didactice ale disciplinelor din toate ariile curriculare (24 – 30 

ore) 

 

Workshop: 
- Sesiune științifică „In memoriam Lazăr Ureche” – 29.01.2015, ora 13:00, Complexul 

Muzeal Județean (4 ore) 

- „Mentalități utopice - barierele autocunoașterii.” (4 ore) 

- „Utilizarea programelor de internet gratuite in predarea FLE” - formator Institutul Francez 

(4 ore) 

- „Schimb de bune practici in predarea limbilor moderne” - formatori Institutul Francez, 

British Council (4 ore); 

- Activități educative desfășurate în cadrul „Săptămânii francofoniei” – martie 2015 (4 ore) 

- „Aplicații Google pentru educație” - februarie 2015 (4 ore) 

- Schimb de bune practici „Geografia orizontului local’ - martie 2015 (4 ore) 

Înscrierea participanților la cursuri și activități se face prin e-mail 
(ccd_bistrita@yahoo.com) sau fax (0263 234916) până la data de 30 ianuarie 2015. 


