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

 Competențe TIC și profesorul secolului XXI - cod curs: CTIC 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 numărul de credite: 28 
 număr de ore: 110 

 Educația pentru cetățenia activă - cod curs: ECA 
 destinat: personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
 numărul de credite: 22 
 număr de ore: 89 

 Educație și performanță în învățământul profesional și tehnic –  
cod curs: EPP 

 destinat:  personalului didactic din învățământul profesional și tehnic 
preuniversitar 

 numărul de credite: 22 
 număr de ore: 89 

 Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor 
profesionale didactice și a inspecției școlare - cod curs: ECL 

 destinat:  personalului didactic  de predare și personal didactic cu funcții de 
conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar 

 numărul de credite: 30 
 număr de ore: 120 

 Integrarea tehnologiei cloud în designul educațional –  
cod curs: ITCD 

 destinat:  personalului didactic din învățământul preuniversitar 
 numărul de credite: 23 
 număr de ore: 90 

 Îmbunătățirea competențelor de lectură utilizând metode și 
procedee moderne - cod curs: ICL 

 destinat: personalului didactic de predare și personal didactic auxiliar (bibliotecari) 
din învățământul  preuniversitar 

 numărul de credite: 20 
 număr de ore: 80 

 Proiectarea, desfășurarea și evaluarea activităților de învățare 
utilizând platforme virtuale. Wand.education - cod curs: WAND 

 destinat:  personalului didactic din învățământul profesional și tehnic 
preuniversitar 

 numărul de credite: 22 
 număr de ore: 89 

 Formal, nonformal și informal în didactica modernă –  
cod curs: FNID 

 destinat: personalului didactic din învățământul profesional și tehnic preuniversitar 
 numărul de credite: 15 
 număr de ore: 60 

 Voluntariatul ca formă de parteneriat. Educație pentru cetățenie 
activă și responsabilă - cod curs: VOL 

 destinat:  personalului didactic din învățământul profesional și tehnic 
preuniversitar 

 numărul de credite: 27 
 număr de ore: 110 
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B. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE M.E.N., ORGANIZATE DE 
C.C.D. BACĂU ÎN COLABORARE CU: 

 

Casa Corpului Didactic Brăila 

 Informatică și TIC pentru gimnaziu-clasa a V-a – cod curs: INFOTIC 
 destinat: cadrelor didactice care predau informatică și TIC în învățământul 

preuniversitar 
 numărul de credite: 15 
 număr de ore: 60 

Fundația EOS – Educating for an open Society 

 INFORMATICĂ ȘI TIC PRIN JOCURI ȘI APLICAȚII COLABORATIVE 
- cod curs: ITJAC 

 destinat: cadrelor didactice care predau informatică și TIC în învățământul 
preuniversitar 

 numărul de credite: 11 

  număr de ore: 42 

S.C.INFO EDUCAȚIA S.R.L. 

 Management educațional pentru instituțiile de învățământ 
preuniversitar - perspective inovative - cod curs: INFOMEI 

 destinat: cadre didactice de predare din învățământul preuniversitar; cadre 
didactice de conducere, îndrumare și control 

 numărul de credite: 20 
 număr de ore: 89 

Asociația PROEURO - CONS 

 Leadership și management în organizațiile școlare –  
cod curs: CONSLM 

 destinat: cadre didactice de predare din învățământul preuniversitar;  
 numărul de credite: 30 
 număr de ore: 120 

 

Înscrierea la programele de formare continuă 
acreditate se face pe baza formularului online de 
înscriere. 

 
 
 

Director, 
prof. Gabriel Leahu 

http://www.ccdfocsani.ro/

