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NR.
CRT.

CURSURI AVIZATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Aviz nr. 38377/5.12.2017
NUME ȘI PRENUME
CURSURI CCD GALAȚI
PROFESOR METODIST
RESPONSABIL DE CURSURI

1.

CHIPIRLIU DANIELA

2.

DRAGU IONICA

3.

GHEORGHIU DANIELA

 Proceduri şi tehnici de întreținere hardware şi
software – 80 lei
 Geogebra şi Wiris - instrumente IT pentru
învățarea eficientă a științelor 115 lei
 Calitatea în educație prin valorificarea
instrumentelor TIC – 80 lei
 Inițiere IT – 115 lei
 Calcul tabelar - Microsoft Excel 2013 – 80 lei
 Joomla-sistem de management WEB – 115 lei
 Formare utilizatori de aplicație CONCRETbanca națională de date a formării continue a
personalului
didactic
din
învățământul
preuniversitar – 50 lei
 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din
învăţământul primar pentru clasa pregătitoare –
fără taxă
 Program pentru pregătirea cadrelor didactice
încadrate cu statut de suplinitor în vederea
participării la susţinerea concursului naţional de
ocupare a posturilor vacante – 80 lei
 Depunerea aplicaţiilor şi derularea proiectelor
educaţionale cu finanţare europeană – 80 lei
 Educaţie pentru protecţia mediului– 80 lei
 Modalităţi de combatere a violenţei în mediul
școlar– 80 lei
 Integrarea creativității și a inovației în procesul
didactic– 80 lei
 Tehnici de comunicare şi relaţionare în sistemul
educaţional– 80 lei
 Marketing de bibliotecă– 80 lei
 Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare
a învăţării prin examene naţionale, la disciplinele
din programele de examene naţionale – 50 lei
 Curriculum la decizia şcolii – proiectare
curriculară, implementare, evaluare– 80 lei
 Evaluarea între tradiţional şi modern– 80 lei

4.

ISAIA VIORICA

5.

SAVA AURORA

6.

ȘERBAN TINCA

7.

 Incluziunea copiilor cu cerințe educative
speciale- perspective în integrarea copiilor cu
CES În învățământul de masă– 50 lei
 Transparenţă şi etică în sistemul educaţional– 80
lei
 Instruirea diferenţiată bazată pe Teoria
Inteligenţelor Multiple– 80 lei
 Siguranţa
participantului
la
activităţile
extracurriculare–50 lei
 Strategii de stimulare a motivației elevilor– 50
lei
 Managementul activităților educative școlare și
extrașcolare– 50 lei
 Curs de inițiere: limba engleză; limba franceză–
80 lei
 Asigurarea calității în educație
 Strategii de negociere a conflictelor pe baza
inteligenței emoțională– 80 lei
 Management
educaţional,
comunicare
interpersonală și leadership– 80 lei
 Inspecţia şcolară– 80 lei
 Perseverența pozitivă în formarea copiilor buni–
80 lei
 Platfomele e-learning, completarea educației
tradiționale– 80 lei
 Program pentru pregătirea debutanţilor în
vederea susţinerii examenului naţional de
definitivare în învăţământ– 80 lei
 Educaţie parentală– 80 lei
 Principii, metode și forme de organizare în
învățământul preșcolar– 80 lei
 Noi didactici în viziune transdisciplinară– 80 lei
 Consiliere şi orientare– 80 lei
 Educație nonformală –comunicare nonviolentă–
80 lei
 Tehnici de documentare în C.D.I. – 80 lei
 Sistemul de control managerial intern– 150 lei

ȚURCANU GEANINA

 Management şi consiliere pentru cariera
didactică– 50 lei
 Gândirea critică și drepturile copilului– 80 lei
 Proiecte
internaţionale
de
colaborare
educaţională– 80 lei
 Argumentare, dezbatere și discurs public– 80 lei
 Instrumente
TIC
aplicabile
designului
educațional– 80 lei
 De la CES la succes – strategii de integrare a
copiilor cu CES– 80 lei
 Proiectare, evaluare prin TIC– 80 lei
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