
28

EvEniMEnTE CEPD

Programul Servicii la 
solicitarea beneficiarului

Centrul Educațional PRO DIDACTICA oferă în continuare programe de formare la solicitarea beneficiarilor. 
Centrul organizează cursuri de perfecționare a cadrelor didactice și manageriale din învățămîntul preuniversitar și 
universitar, avizate de Ministerul Educației al Republicii Moldova, conform ordinului nr. 780 din 18 iulie 2013.

Certificatele sînt valabile pentru procesul de atestare periodică a cadrelor didactice.
În anul de studii curent, vă oferim următoarele servicii de formare:

– Formare de competenţe prin strategii didactice 
interactive;

– Implementarea curriculumului şcolar moderni-
zat;

– Educaţie pentru echitate de gen şi şanse ega-
le (program de 1-3 zile pentru diriginţi şi directori 
adjuncţi pentru educaţie);

– Depăşirea dificultăţilor la lectură şi scrie-
re (seminar pentru profesorii claselor primare);

– O oră pentru lectură (seminar pentru profesorii 
claselor primare);

– Psihopedagogie generală;
– Didactici particulare (la fiecare disciplină): Teh-

nologii interactive de predare-învăţare-evalua-
re;

– Evaluarea continuă la clasă;
– Evaluarea sumativă a rezultatelor şcolare;
– Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii 

Critice: Curs de iniţiere în LSDGC; Proiectarea 
lecţiilor; Strategii de promovare a gîndirii critice 
la disciplinele umaniste; Strategii de promovare 
a gîndirii critice la disciplinele reale; Învăţarea 
prin cooperare; Evaluarea lecţiilor în cheia 
LSDGC;

– Management educaţional: Managementul lucru-
lui în echipă; Managementul resurselor umane; 
Elaborarea proiectului de dezvoltare strategică 
a organizaţiei; Rezolvarea problemelor şi luarea 
deciziilor; Evaluarea unităţii şcolare; Manage-
mentul timpului; Planificarea strategică; Ela-

borarea planurilor de dezvoltare a instituţiilor 
educaţionale; Motivarea angajaţilor; Abilităţi de 
lider; Abilităţi de delegare; Leadership situaţio-
nal; Managementul schimbării; Implementarea 
curriculumului şcolar; Arta dirijării; Abilităţile 
managerului eficient; Abilităţi de comunicare 
eficientă. Prezentarea reuşită;

– Program pentru psihologi şcolari: Manage-
mentul stresului; Conflictul şi soluţionarea lui; 
Comunicarea asertivă; Cunoaşterea de sine şi 
comunicarea interpersonală. Aspecte psiholo-
gice în lucrul cu elevii (program pentru diriginţi 
în baza setului operaţional ÎNVĂŢ SĂ FIU);

– Educaţie pentru toleranţă;
– Educaţie pentru dezvoltarea caracterului;
– Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii;
– Educaţie interculturală prin intermediul litera-

turii etniilor conlocuitoare în R. Moldova;
– Să ne cunoaştem mai bine/Узнаем друг друга 

лучше (curs opţional de educaţie interculturală 
pentru înţelegerea alterităţii prin intermediul 
literaturii etniilor conlocuitoare în R. Moldova:
română, ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară – în 
limbile română şi rusă);

– Educaţie pentru integrare europeană;
– Formare de formatori. Abilităţi de lucru cu 

adulţii. TOT;
– Elaborarea proiectelor de finanţare;
– Leadership Educaţional.

Costul pentru fiecare program de formare va fi stabilit în funcţie de specificul solicitării (mărimea grupului de 
cursanţi, locul desfăşurării, distanţa pînă la localitate, pauză cafea, prînz etc.).
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