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CURSURI ACREDITATE C.N.F.P
Denumire curs
1

Nr. decizie de
acreditare

Predarea învățarea limbii
franceze printr-un demers
comunicativ – acţional

Furnizor
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT
CCD GALAȚI

O.M.
4859/ 4.11.2014.

2

3

Pedagogia activităților
extracurriculare
Managementul clasei.
Managementul crizei

O.M.
4475/6.07.2016

CCD GALAȚI
CCD GALAȚI

O.M.
3114/ 1.02.2016

Cadre didactice cu specializarea Limba şi
literatura franceză din învățământul
preuniversitar, metodiști pentru disciplina
Limba şi literatura franceză din ISJ, ISMB,
profesori metodiști din CCD –uri cu
specializarea Limba şi literatura franceză,
inspectori de specialitate pentru Limba
franceză/ Limbi moderne, profesori de
discipline non- lingvistice (DNL) predate în
limba franceză
Personal didactic din învățământul
preuniversitar
Cadre didactice de toate specialitățile din
învățământul preuniversitar

Nr.
ore

Nr.
Preţ Responsabil
credite
Gheorghiu
Daniela

50

42

70

12

160
lei

10

Gheorghiu
150
Daniela
lei

18

Gheorghiu
225 Daniela
lei
1

4

5

6

7.

Program de formare privind
CCD GALAȚI
dezvoltarea competențelor
de evaluare a cadrelor
O.M.E.N.C.Ș.
didactice pentru examenul
5990/16.12.2015
de definitivat și concursul
național pentru ocuparea
posturilor vacante
Modalități de formare a
CCD VRANCEA
competențelor cheie ale
O.M.E.C.Ș
preșcolarului
3150/30.01.2015
și școlarului mic

Cadre didactice din învățământul
preuniversitar
120

Personal didactic din învățământul preșcolar
și primar
60

Relația școală-părințiCCD VRANCEA Personal didactic din învățământul preșcolar
comunitate în învățământul
și primar
O.M.E.C.Ș
preprimar
3150/30.01.2015
și primar
Informatică și TIC pentru
gimnaziu - clasa a V-a

CCD BRĂILA

60

Istoria recentă a României

CCD BACAU

15

15

Cadrele didactice care predau informatică și
TIC în învățământul preuniversitar
60

8.

30

15

Personalul didactic din învățământul
preuniversitar
90

25

Sava Aurora
Gheorghiu
- Daniela
lei

Dragu
215 Ionica
lei
Dragu
215 Ionica
lei
Chipirliu
- Daniela
lei
Geanina
290 Turcanu
lei

** - Coordonarea procesului de selecție a cadrelor didactice care vor participa la programul de formare Program de formare privind dezvoltarea
competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivat și concursul național pentru ocuparea posturilor vacante este în
responsabilitatea inspectorului școlar general, implicit a inspectorului de specialitate, conform adresei MECȘ nr. 1055/17.08.2015.
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