PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE
Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare în
învăţământul preuniversitar
Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru
învățământul preuniversitar
Atelierul de învățare prin joc și explorare
Copilul cu implant cohlear integrat în învățământul de masă
Diminuarea riscului de absenteism si de părăsire timpurie a
școlii
Educație timpurie incluzivă
Google Educator Nivelul 1 – Intermediari
Informatică și TIC pentru gimnaziu – Clasa a V-a
Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de
cercetare documentară
Managementul clasei de elevi - strategii eficiente
Managementul comunicării școală-familie
Managementul incluziunii școlare
Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practică
Prevenirea tulburărilor de limbaj la preşcolari şi şcolarii mici
Strategii inovative de predare a disciplinei opţionale
”Dezbateri, Oratorie şi Retorică”
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PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ AVIZATE
Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare în
învăţământul preuniversitar
Abordarea creativă a poveștilor în mediul online
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul
primar pentru clasa pregătitoare
Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de șanse şi gen
Activitatea financiar-contabilă în unităţile de învăţământ –
aspecte teoretice şi practice
Comunicare eficientă și colaborare în mediul educațional
Comunicare în limba engleză pentru dezvoltarea de proiecte
internaționale
Digital storytelling – poveștile digitale pentru dezvoltarea
competențelor cheie ale elevilor
Educaţia pentru sănătate şi protecţia mediului
Elemente pentru o evaluare eficientă în învățământul online și
la distanță
Etică şi integritate în învăţământul preuniversitar
Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea
susținerii concursului național de titularizare
Instrumente de evaluare online în aria curriculara Limbă și
comunicare
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Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD
Inteligența emoțională în managementul conflictelor
Instrumente digitale pentru activitatea online cu preșcolarii
Managementul formării continue și consiliere pentru cariera didactică
Management instituțional
Metode active pentru îmbunătăţirea motivaţiei învățării, în mediul online
Metoda clasei inversate- strategie pentru dezvoltarea autonomiei în
învățare
Modernizarea şi eficientizarea activității personalului didactic și didactic
auxiliar și prin utilizarea aplicațiior TIC Google și MS Office
Organizarea și funcţionarea structurilor infodocumentare pentru
activitatea online
Perspective de abordare a educației artistice în clasele primar
Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de
definitivare în învățământ
Provocări digitale în proiectarea activităților plastic
Repere conceptuale şi metodologicepentru predarea disciplinei Ştiinţele
naturii în ciclul curricular de dezvoltare (clasele a III-a şi a IV-a)
Strategii de optimizare a activităţilor educative și a orelor de consiliere şi
orientare
Valorificarea parteneriatelor școlare eTwinning în învățământul
preuniversitar
Violența/bullying - strategii de prevenire și combatere
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