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Programe de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã
a cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar
Se desfãºoarã în conformitate cu prevederile Legii educaþiei naþionale nr. 1/2011, ale
Ordinului
ministrului educaþiei naþionale nr. 3163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare ºi funcþionare a programelor postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã, ale Ordinului ministrului educaþiei naþionale nr. 5561/2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãþãmântul preuniversitar.
Sunt programe postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã, pentru
organizarea cãrora Ministerul Educaþiei Naþionale ºi-a exprimat acordul prin adresa
nr. 60925/ 01.10.2013. Totodatã, sunt programe de formare continuã, acreditate de Ministerul
Educaþiei Naþionale, prin Ordinul privind acreditarea programelor de formare continuã
nr. 4383/22.08.2014.
Se adreseazã, cu prioritate, educatoarelor, învãþãtoarelor ºi profesorilor din învãþãmântul
preuniversitar, indiferent de specializarea lor. Au ca obiectiv general formarea ºi dezvoltarea






Durata fiecãrui program este de 90 ore pentru 5 discipline/module,
18 ore pentru fiecare disciplinã/modul: 6 ore în sistem clasic, 11 ore în sistem
e-Learning ºi 1 orã evaluare (30 min. în sistem e-Learning - evaluare pe
parcurs ºi 30 min. în sistem clasic - în cadrul examenului de evaluare finalã).
Se organizeazã în funcþie de nevoile de formare ºi dezvoltare profesionalã
identificate zonal, de nivelul de pregãtire, opþiunile ºi disponibilitatea
participanþilor.
Fiecare program se desfãºoarã pe o perioadã de 5 sãptãmâni consecutive,
o sãptãmânã pentru fiecare disciplinã/modul. Fiecare disciplinã/modul
începe sâmbãta sau duminica - 6 ore în sistem clasic - ºi continuã - în
sistem e-Learning - în urmãtoarele 5 zile. Testul de evaluare pentru fiecare
disciplinã/modul, cu durata de 30 min., se desfãºoarã în sistem e-Learning,
vinerea sau sâmbãta urmãtoare. Testul de evaluare pentru fiecare disciplinã/
modul trebuie promovat pentru a continua cu disciplina/ modulul urmãtor.



competenþelor de rol, de dezvoltare personalã ºi profesionalã a personalului didactic din
sistemul de învãþãmânt preuniversitar, iar, ca obiectiv specific, dezvoltarea competenþelor
specifice domeniului vizat de program.
Sunt programe structurate modular. Fiecare program este format din 5 discipline/ module:
3 discipline/ module care dezvoltã competenþe specifice domeniului vizat ºi 2 discipline/
module comune, care dezvoltã competenþe / abilitãþi de utilizare a instrumentelor tehnologice
ºi metodologice moderne în activitatea proprie ºi în gestionarea problemelor cu care se
confruntã învãþãmântul românesc actual.
Sunt programe concepute inovativ. Fiecare disciplinã / modul se desfãºoarã în sistem
mixt: clasic ºi e-Learning, folosind infrastructura tehnologicã ºi platforma e-Learning
Blackboard, de care dispune Universitatea Spiru Haret, pentru a acorda acces participanþilor
la resursele de învãþare, instruire ºi evaluare.




Dupã finalizarea programului, participanþii primesc Certificatul de participare la programul de formare ºi
dezvoltare
profesionalã continuã urmat.

Evaluarea finalã se efectueazã în sistem clasic. Promovarea examenului de evaluare finalã pentru disciplina/
modulul Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-learning în educaþie permite susþinerea testului de
obþinere a certificatului CERTIPORT, recunoscut internaþional.
Absolvenþii programelor primesc:
certificatul de atestare a competenþelor profesionale specifice programului, însoþit de un supliment descriptiv
care conþine situaþia ºcolarã, durata în ore a programului, calificarea universitarã/ standardul ocupaþional
care a stat la baza dezvoltãrii programului ºi competenþa/ competenþele sau unitatea de competenþã/ unitãþile
de competenþã vizate de programul postuniversitar de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã;
atestat de formare continuã a personalului didactic precum ºi fiºa competenþelor ºi a disciplinelor/ temelor;
certificat de absolvire a modulului Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-learning în educaþie.
10 credite profesionale transferabile aferente programului postuniversitar ºi 22 de credite profesionale
transferabile aferente programului de formare continuã acreditat C.N.F.P.






Programele de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã, organizate ºi desfãºurate de Universitatea Spiru Haret în acest sistem, sunt urmãtoarele:
1. OPTIMIZAREA ÎNVÃÞÃRII ÎN PROGRAME AFTER SCHOOL
Misiune: eficientizarea realizãrii învãþãrii în contextul programelor After School prin transferul
cãtre cadrele didactice participante a unor competenþe relevante pentru domeniu.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul primar ºi gimnazial.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
2. Tehnici de învãþare în programul after school
3. Activitãþi de educaþie în programul after school
4. Consilierea ºi asistarea psihopedagogicã a elevilor în programul after school
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii durabile
2. OPTIMIZAREA PERFORMANÞELOR PROFESIONALE PRIN CONSULTANÞA
ªI COACHING COGNITIV COMPORTAMENTAL
Misiune: amplificarea capacitãþii cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar de a analiza, evalua
ºi dezvolta resursele personale ºi competenþele elevilor, precum ºi competenþele profesionale proprii.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul preºcolar, primar, gimnazial ºi liceal.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
2. Descrierea, analiza ºi evaluarea performanþelor profesionale
3. Impactul inteligenþei sociale ºi emoþionale asupra performanþelor profesionale
4. Coaching cognitiv comportamental pentru optimizarea performanþelor profesionale
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii durabile

6. EFICIENTIZAREA COMUNICÃRII ÎN MEDIUL ªCOLAR
Misiune: amplificarea competenþei participanþilor în utilizarea unor tehnici, instrumente ºi
tehnologii de comunicare compatibile cu cele utilizate curent în sisteme de educaþie din þãri
dezvoltate.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul gimnazial ºi liceal.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-learning în educaþie
2. Adaptarea comunicãrii la caracteristicile de personalitate ale elevilor
3. Comunicare verbalã ºi nonverbalã în activitatea de învãþãmânt
4. Eticã ºi deontologie în relaþiile interpersonale în mediul ºcolar
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii durabile

7. MANAGEMENT ªCOLAR ADAPTAT
LA REALITÃÞILE SOCIETÃÞII ROMÂNEªTI
Misiune: adaptarea managementului ºcolar la realitãþile societãþii româneºti, prin utilizarea
de noi paradigme ºi tehnici manageriale, prin valorificarea superioarã a resurselor de inteligenþã
ºi creativitate, de motivaþie ºi de timp, la nivelul cadrelor didactice ºi elevilor.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul primar, gimnazial ºi liceal.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-learning în educaþie
2. Managementul învãþãrii pentru valorificarea tipurilor de inteligenþã ºi stimularea creativitãþii
elevilor
3. Managementul resurselor de timp, motivaþie ºi competenþã
3. TEHNICI DE CLARIFICARE A VALORILOR ªI EDUCAÞIE MORALÃ
Misiune: transferul cãtre participanþi a bazei de cunoaºtere ºi a unor tehnici de clarificare a 4. Tehnici de optimizare a activitãþilor didactice
valorilor ºi educaþie moralã compatibile cu cele utilizate curent la nivelul unor sisteme de 5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii durabile
educaþie din þãri dezvoltate.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul primar, gimnazial ºi liceal.
8. LEGISLAÞIA ÎNVÃÞÃMÂNTULUI ªI A MUNCII
Module componente:
ÎN CONTEXT EUROPEAN
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
Misiune: cunoaºterea cadrului legal european ºi naþional, care reglementeazã raporturile de
2. Personalitate ºi dezvoltare moralã
muncã ale personalului din învãþãmântul preuniversitar privind: statutul cadrelor didactice,
3. Tehnici active de instruire
salarizarea, concedii, drepturi ºi obligaþii, pensionarea, încetarea raporturilor de muncã, alte
4. Tehnici avansate de clarificare a valorilor în educaþia moralã
drepturi ºi obligaþii.
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen în contextul dezvoltãrii durabile
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul preºcolar, primar, gimnazial ºi liceal.
Module componente:
4. INSTRUMENTE ªI STRATEGII PENTRU OPTIMIZAREA CALITAÞII
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
EDUCAÞIEI LA NIVELUL CLASEI PREGÃTITOARE
2. Legislaþia educaþiei în România în context european
Misiune: transferul cãtre participanþi a bazei de cunoaºtere, a instrumentelor ºi tehnicilor de amplificare 3. Legislaþa muncii în mediul educaþional, în context european
a capacitãþilor de a corela propria activitate cu nevoile ºi caracteristicile de vârstã ale elevilor.
4. Statutul personalului didactic
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul primar.
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii durabile
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
9. METODE DE PREDARE/ÎNVÃÞARE UTILIZÂND
2. Metode ºi instrumente de cunoaºtere ºi evaluare a progresului socio-emoþional al copilului TEHNOLOGII MODERNE
pe parcursul clasei pregãtitoare
Misiune: îmbunãtãþirea metodelor de predare-învãþare pe arii curriculare (limbã ºi comunicare;
3. Strategii de dezvoltare ºi optimizare a competenþelor socio-emoþionale în relaþia educator-copil matematicã ºi ºtiinþe ale naturii; om ºi societate; arte; educaþie fizicã ºi sport; tehnologii;
4. Adecvarea strategiilor didactice la caracteristicile de dezvoltare cognitive ºi emoþionale ale copiilor consiliere ºi orientare) folosind tehnologii moderne.
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii durabile
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul primar, gimnazial ºi liceal.
5. SCRIERE, MANAGEMENT ªI IMPLEMENTARE PROIECTE
Misiune: instruirea cadrelor didactice pentru scrierea de cereri de finanþare a proiectelor, în
vederea accesãrii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea învãþãmântului românesc,
pentru asigurarea managementului ºi implementarea proiectelor.
Adresabilitate: cadre didactice din învãþãmântul preºcolar, primar, gimnazial ºi liceal.
Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
2. Scrierea cererii de finanþare, cu respectarea actelor normative în domeniu
3. Tehnici ºi instrumente de management ºi implementare proiecte
4. Proiecte ºi programe de intervenþie în comunitate
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii durabile
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Module componente:
1. Tehnologii de comunicaþie, multimedia ºi e-Learning în educaþie
2. Metode inovative de predare/învãþare adaptate la ariile curriculare
3. Tehnici moderne de evaluare a performanþelor ºcolare
4. Etica ºi deontologia în procesul de evaluare
5. Nediscriminare, diversitate, egalitate de ºanse ºi gen, în contextul dezvoltãrii durabile

COSTURI:  390 lei (taxa programului, plãtibilã în 2 rate);  50 lei (taxa de înscriere);
 60 lei (taxa de examinare).

Universitatea Spiru Haret este, potrivit Legii nr. 443
din 5 iulie 2002, instituþie de învãþãmânt superior,
persoanã juridicã de drept privat ºi de utilitate publicã,
parte a sistemului naþional de învãþãmânt.
În anul 2013, Universitatea Spiru Haret a fost evaluatã
de Agenþia Românã de sigurare a Calitãþii în
Învãþãmântul Superior (ARACIS), obþinând
calificativul ÎNCREDERE pentru perioada 2014-2019.

Directoratul General de Cercetare-Inovare
(DG Research & Innovation) al Comisiei Europene
recunoaºte Excelenþa Resurselor Umane
din Universitatea Spiru Haret în Cercetare
(HR Excellence in Research).
Din anul 2013 calitatea proceselor educaþionale
desfãºurate de Universitatea Spiru Haret sunt evaluate
de European University Association (EUA).

OPINIA NAÞIONALÃ  ianuarie 2015

