BAZA DE DATE FORMATORI CURSURI ACREDITATE ȘI AVIZATE CCD G. TOFAN SUCEAVA
2016-2017
Nr.
crt.

Nume și prenume

1

prof. Gheorghe Lazăr

2

prof. dr. Cristian Cuciurean

3

prof. Gabriela Scutaru

4

prof. Elena – Manuela David

Curs acreditat

Creșterea eficienței în prevenirea și combaterea corupției în educație
Strategii pentru favorizarea succesului şcolar
Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale

Performanța în evaluare
Comunicare. Negociere. Mediere

5

prof. Vasile Monacu

Performanța în evaluare
Legislație și deontologie în educație
Comunicare. Negociere. Mediere
Managementul proiectelor finanțate de Comisia
Europeană prin programul Erasmus+
6

prof. Traian Duminică

Curs avizat

Managementul proiectelor şi programelor educative
Managementul activităţii de formare a cadrelor didactice
Evaluare şi examinare în învăţământul biologic
Medierea conflictelor în mediul educațional, social și cultural
Managementul Centrelor de Documentare şi Informare
Creşterea calităţii şi a motivaţiei învăţării
Bucovina – spaţiu multicultural
Ora de dirigenţie – competenţe şi strategii pentru diriginții debutanți
Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare
Managementul proiectelor comunitare
Managementul Centrelor de Documentare şi Informare
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Proiectare
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Curriculum
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Evaluare
Strategii, metode și tehnici de învăţare-evaluare
Didactici moderne în matematică şi științe
Pregătirea pentru performanţă
De la joc la ştiinţă prin experiment de laborator
Utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ în laboratoarele de chimie şi fizică
Programare neurolingvistică. Comunicare
Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare
Creșterea eficienței în prevenirea și combaterea corupției în educație
Managementul Centrelor de Documentare şi Informare
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Proiectare
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Curriculum
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Evaluare
Strategii, metode și tehnici de învăţare-evaluare

7

prof. Georgeta Colibaba

Elemente de astronomie și astrofizică

Didactici moderne în matematică şi științe
Programare neurolingvistică. Comunicare
Pregătirea pentru performanţă
Eco – Arta în școli
TIC pentru personalul didactic și didactic auxiliar
Banca de date a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Management şi consiliere pentru cariera didactică
Managementul activităţii de formare a cadrelor didactice
Psihopedagogie specială şi educaţie incluzivă
Învățarea integrată de conținut și de limbă prin pedagogia dramei
Practici IT în educaţia centrată pe elev (PIECE)
Educaţie remedial
Strategii de prevenire a abandonului şcolar
Educaţia viitorilor părinţi sau pregătirea tinerilor pentru viitoarele roluri de părinţi şi de educatori

Multimedia în educație
Legislație și deontologie în educație
Strategii didactice active performante

8

prof. Rodica Cotin

9

prof. Daniela Zup

10

ing. Cătălin Laslău

Comunicare. Negociere. Mediere

Multimedia în educație

Performața în evaluare
Comunicare. Negociere. Mediere
11

prof. Valeria Onofrei

Dezvoltarea abilităților de viață în contextul dezvoltării durabile
Metode alternative de educaţie pentru prevenirea violenţei în şcoală
Protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii
Marketing educaţional
Didactica postmodernă
Managementul calității în sistemul educațional
Dezvoltarea personală şi profesională
Teorii contemporane în ştiinţă
Instruirea diferenţiată
Strategii de prevenire a abandonului şcolar
Managementul comportamentelor deviante la elevi
Abilitarea curriculară a profesorilor la clasa pregătitoare pentru predarea limbii engleze
Învățarea bazată pe problemă – metodă activă de lucru pentru competențe necesare secolului 21
Exerciții de antrenament creativ prin intermediul strategiilor de gândire critic
Managementul proiectelor şi programelor educative
Utilizarea aplicațiilor Google în educație
Elemente avansate de birotică
Curs interactiv de inițiere în tehnicile de filmare și editare video
TIC pentru personalul didactic și didactic auxiliar
Baze de date multimedia
Managementul proiectelor finanţate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+
Predare integrată într-o limbă străină (PILS)

11

prof. Valeria Onofrei

Managementul proiectelor finanțate prin fonduri
structurale

Dezvoltarea competenţelor metodice ale profesorilor de educaţie fizică

Comisia Europeană prin programul Erasmus+

Educarea gustului vestimentar al tinerilor
Marketing educaţional
Didactica postmodernă
Dezvoltarea personală şi profesională
Instruirea diferenţiată

12

prof. Maria Guzu

Legislație și deontologie în educație

13

conf. univ. dr. Doina Schipor

14

conf. dr. ing. Mariana Rodica
Milici

Performața în evaluare
Multimedia în educație
Legislație și deontologie în educație

15

lect. dr. Claudia Ionescu

Managementul proiectelor finanțate prin fonduri
structurale

16

lect. univ. dr. Corina Gheorghiu Performața în evaluare

17

as. univ. dr. Ana Camelia Pîrghie Elemente de astronomie și astrofizică

18

20

conf. univ. dr. Adina
Colomeischi
conf. univ. dr Otilia Clipa

21

conf. dr. ing. Dan Milici

22

lect. dr. fiz. Cristian Pîrghie

23

prof. dr. Marius Eşi

24

lect. univ. dr. Florian Benedek

19

Dezvoltarea competențelor de elaborare/evaluare a testelor scrise
Evaluarea rezultatelor învățării în învățămâtul profesional și tehnic
Formarea evaluatorilor pentru examenele de certifi-care profesională

prof. dr. Maria Pentilescu
Performața în evaluare

Dezvoltarea competențelor de elaborare/evaluare a testelor scrise

Performața în evaluare
Elemente de astronomie și astrofizică
Multimedia în educație
Legislație și deontologie în educație
Elemente de astronomie și astrofizică
Multimedia în educație
Strategii didactice active performante

Învățarea integrată de conținut și de limbă prin pedagogia dramei
Teorii contemporane în ştiinţă
Teorii contemporane în ştiinţă
Strategii inter şi transdisciplinare în comunicare
Dezvoltarea competenţelor metodice ale profesorilor de educaţie fizică
Banca de date a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Management şi consiliere pentru cariera didactică
Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor special

25

prof. Valeria Leonte

Managementul proiectelor comunitare
Managementul activităţii de formare a cadrelor didactice

De la joc la ştiinţă prin experiment de laborator
Consiliere şi orientare

26

prof. Constantin Mărgineanu

27

prof. Daniela Argatu

28
29
30

ec. Sorin Dragoș Teodorovici
ec. Adriana Gușetu
prof. Mariana Andreuță

31

32

Performața în evaluare
Comunicare. Negociere. Mediere
Managementul proiectelor finanțate prin fonduri
structurale
Legislație și deontologie în educație
Comunicare. Negociere. Mediere

Managementul colecțiilor de bibliotecă – tradițional și electronic
Managementul serviciilor de bibliotecă pentru elevii cu dislexie
Educarea gustului vestimentar al tinerilor
Legislație și salarizare în învățământul preuniversitar
Legislație și salarizare în învățământul preuniversitar

Comunicare. Negociere. Mediere
Comunicare. Negociere. Mediere

prof. Casandra Daniela-Cristina Managementul proiectelor finanțate de Comisia
Europeană prin programul Erasmus+

prof. dr. Carmen Gina Ciobîcă

Pregătirea metodică a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor
Didactici moderne în matematică şi științe
De la joc la ştiinţă prin experiment de laborator
Utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ în laboratoarele de chimie şi fizică
Experimentul de laborator și experimentul virtual în studiul și predarea chimiei
Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale

33

prof. Chirilă Alexandra

Educaţia viitorilor părinţi sau pregătirea tinerilor pentru viitoarele roluri de părinţi şi de educatori
Dezvoltarea abilităților de viață în contextul dezvoltării durabile

34

prof. Mihoc Lucia

35

prof. Lidia Acostoaie

36

prof. Tatiana Vintur

Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale
Bucovina – spaţiu multicultural
Managementul proiectelor comunitare
Noi abordări ale educației timpurii în grădiniță
Managementul proiectelor comunitare
Parteneriatul educaţional pentru optimizarea rezultate-lor şcolare ale elevilor interni
Metode şi tehnici interactive și creative în desfăşurarea orei de dirigenţie și a activităţilor
extraşcolare
Consiliere şi orientare
Medierea conflictelor în mediul educațional, social și cultural
Ora de dirigenţie – competenţe şi strategii pentru diriginții debutanți
Autoevaluarea instituţională prin aplicarea instrumente-lor de asigurare a calităţii

37

prof. Mariana Drumea

37

prof. Mariana Drumea

38

prof. Gabriela Mihai

39
40

prof. Ghiorghi Cornea
prof. Nistor Bogdan

41

prof. Daniela Răileanu

42

43

prof. Magdalena Grigoraș

prof. Rodica Zimbru

Evaluare şi examinare în învăţământul biologic
Strategii pentru favorizarea succesului şcolar
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare
Strategii inter şi transdisciplinare în comunicare
Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a unităţilor de învăţământ
Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a unităţilor de învăţământ
Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la copiii preşcolari
De la joc la ştiinţă prin experiment de laborator
Managementul proiectelor finanțate prin fonduri
structurale

Managementul proiectelor finanţate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+

Managementul proiectelor finanțate de Comisia
Europeană prin programul Erasmus+

Învățarea bazată pe problemă – metodă activă de lucru pentru competențe necesare secolului 21

Managementul proiectelor finanțate prin fonduri
structurale

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare

Managementul proiectelor finanțate de Comisia
Europeană prin programul Erasmus+

Abilitarea curriculară a profesorilor la clasa pregătitoare pentru predarea limbii engleze

Comunicare. Negociere. Mediere
Multimedia în educație
Strategii didactice active performante
Elemente de astronomie și astrofizică
Performața în evaluare

44

prof. Gabriela-Rodica Freitag

45
46

prof. Victor Șutac
prof. Mihaela Ursaciuc

47

prof. Liliana Condur

Performața în evaluare

48

prof. Mariana Daniela Pintilie

Performața în evaluare

49

Prof. Maria Corjan

Strategii didactice active performante

50

prof. Laurența Hacman

Strategii didactice active performante

Predare integrată într-o limbă străină (PILS)
Practici IT în educaţia centrată pe elev (PIECE)
Elaborarea şi managementul curriculum-ului la decizia şcolii
Noi paradigme ale educaţiei

Pregătirea metodică a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor

Educație economic în școala primară
Noi abordări ale educației timpurii în grădiniță
Metode alternative de educaţie pentru prevenirea violenţei în şcoală

51

prof. Gela Ţăranu Hofnăr

52

prof. Gabriel Hacman

53

prof. dr. Isabel – Giorgiana
Vintilă

Educaţia viitorilor părinţi sau pregătirea tinerilor pentru viitoarele roluri de părinţi şi de educatori
Managementul comportamentelor deviante la elevi
Educație economic în școala primară
Jocul didactic în predarea limbii şi literaturii române

53

prof. dr. Isabel – Giorgiana
Vintilă

54

prof. Alina Loredana Serhei

55

prof. dr. Constantin Tiron

56

prof. dr. Liliana Rădulescu

57

prof. Marinela Cristina
Cimpoeşu

58

prof. Carmen Sima

59

prof. Cristina Albu-Maria

60

prof. Loredana-Mihaela Ceică

61

prof. Dumitru Gavril Ursulean

62
63
64
65

prof. Ioan Dumitru Puiu
prof. Laurenţie Şpac
prof. Crăciun Petru
prof. Maria Pavelescu

66

prof. Marcel Colibaba

67

prof. Anca Viorica Greculeac

68

prof. Daniela Dungeanu

69

prof. Anca Vieriu

70
71
72
73
74

prof. Gabriela Ilisei
prof. Dana Gabriela Capbun
prof. Viorel Ieremie
prof. Laura Salciuc
prof. Mihail Erhan

75

prof. Narcisa Ștefănescu

Metode moderne de predare a literaturii
Jocul didactic în predarea limbii şi literaturii române
Metode moderne de predare a literaturii
Tehnici de animare și exprimare în predarea limbii franceze
Strategii alternative de evaluare
Utilizarea resurselor autentice la ora de limba franceză
Strategii alternative de evaluare
Utilizarea resurselor autentice la ora de limba franceză
Proiectarea şi utilizarea metodelor active la matematică
De la joc la ştiinţă prin experiment de laborator
Protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii
Noi orizonturi în teoria inteligențelor multiple
Bucovina – spaţiu multicultural
Educarea gustului vestimentar al tinerilor

Elemente de astronomie și astrofizică

Evaluarea rezultatelor învățării în învățămâtul professional și tehnic
Formarea evaluatorilor pentru examenele de certifi-care profesională
De la joc la ştiinţă prin experiment de laborator
De la joc la ştiinţă prin experiment de laborator
Utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ în laboratoarele de chimie şi fizică
Dezvoltarea competenţelor metodice ale profesorilor de educaţie fizică
Proiectarea şi utilizarea metodelor active la matematică
Educaţie remedial
Strategii de prevenire a abandonului şcolar
Proiectare curriculară integrată
Video şi comunicare – educaţia media în curriculum
Consiliere pentru dezvoltare personală – curs pentru adulţi cu elemente interdisciplinare de teorie
şi practică
Proiectare curriculară integrată
Creşterea calităţii şi a motivaţiei învăţării
Video şi comunicare – educaţia media în curriculum
Creşterea calităţii şi a motivaţiei învăţării
Experimentul de laborator și xperimental virtual în studiul și predarea chimiei
Curs interactiv de inițiere în tehnicile de filmare și editare video
Consiliere pentru dezvoltare personală
Consiliere pentru dezvoltare personală
Elemente avansate de birotică

75

prof. Narcisa Ștefănescu

76

ing. Elena Rîmbu

77

prof. Pricop Mona

78

prof. Carmen Amorăriței

79

prof. Carmen Constantineanu

80

prof. Elena Mădălina Duminică Performața în evaluare

85
86

prof. Valerica Ignatescu
prof. Alina Dobroghii
comisar-șef Cioinegel Eliazăr
subcomisar de poliție Ionuț
Epureanu
prof. Loredana Bizubac
prof. Adriana Nichitean

87

prof. Laura Chiticariu

88

prof. Lăcrămioara Clucerescu

89
90
91
92
93
94
95

prof. Loredana Corjuc
prof.Florentina Vlad
prof. Adriana Grădinariu
ing. Toader Pîțu
prof. Ropotă Laura
prof. Mirela Maxim
prof. Ovidiu Aniculăese

96

prof. Petronela Munteanu

97

prof. Tinela Năstase

98

prof. Mihaela Niculina Moisuc

99

prof. Petru Brînduşe

81
82
83
84

TIC pentru personalul didactic și didactic auxiliary
Baze de date multimedia
Baze de date multimedia
Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la copiii preşcolari
Psihologia pozitivă. Tehnici si metode de construire a sentimentelor pozitive si durabile. Exerciții
Pilates
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Proiectare
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Evaluare
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Curriculum
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Proiectare
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Evaluare
Didactica specialității – matematică și științe ale naturii – Curriculum
Strategii, metode și tehnici de învăţare-evaluare
Programare neurolingvistică. Comunicare
Pregătirea pentru performanţă
De la joc la ştiinţă prin experiment de laborator
Învățarea integrată de conținut și de limbă prin pedagogia dramei
Creșterea eficienței în prevenirea și combaterea corupției în educație
Tehnici de prevenire a traficului de persoane
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare
Dezvoltarea competenţelor metodice ale profesorilor de educaţie fizică
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare
Şcoala altfel – leadership pentru viaţă
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare
Abilitarea curriculară a profesorilor la clasa pregătitoare pentru predarea limbii engleze
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare
Şcoala altfel – leadership pentru viaţă
Utilizarea aplicațiilor Google în educație
Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la copiii preşcolari
Didactica predării limbii engleze
Seminar de formare pentru examenele Cambridge
Predare integrată într-o limbă străină (PILS)
Tehnici de animare și exprimare în predarea limbii franceze
Predare integrată într-o limbă străină (PILS)
Proiectarea şi utilizarea metodelor active la matematică
Dezvoltarea competenţelor metodice ale profesorilor de educaţie fizică
Învățarea integrată de conținut și de limbă prin pedagogia dramei

Dezvoltarea competenţelor metodice ale profesorilor de educaţie fizică
Educaţia viitorilor părinţi
Dezvoltarea competenţelor metodice ale profesorilor de educaţie fizică
Învățarea integrată de conținut și de limbă prin pedagogia dramei
Dezvoltarea competenţelor metodice ale profesorilor de educaţie fizică

100
101

prof. Bogdan Jelesneac
prof. Elena Alexandra Hlade

102

prof. Mihai Androhovici

103

prof. Ioan Puiu

104

prof. maestru Gheorghe Pancu

Educație prin șah în învățământul preuniversitar

105

prof. Silvia Diaconu

Educație prin șah în învățământul preuniversitar

106

prof. Beatrice–Liliana Filipiuc

Proiectul – strategie alternativă de evaluare

107

prof. Ovidiu – Ștefan
Arganisciuc

Proiectul – strategie alternativă de evaluare

108

prof. Cristina Teodorovici

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

prof. Cristina Clim
prof. Monica Monachu
prof. Dorina Cocari
prof. Ionel Dumistrăcel
prof. Plugariu Lăcrămioara
prof. Delia Dascalu
prof. Daniela Vîrvara
prof. Marinela Mocanu
prof. Zanfirica Boiciuc
prof. Mihaela Calistru

119

prof. Monica Iolanda Răileanu

Meseria de părinte

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

prof. Violeta Liliana Scutaru
prof. Elena Varganici
prof. Mihaela Sandu
prof. Virginel Iordache
prof. Grigoraș Gabriela
prof. Maria Hancea
prof. Luiza Butnariu
prof. Elena Chideșa
dr. Nicolae Romulus Dărămuș
prof. Marian Guzu
prof. Luminiţa Hagiu
prof. Florentina Elena Sfichi
prof. Viorela Emilia Maţipiuc
prof. Elena Lăzăreanu

Meseria de părinte
Meseria de părinte
Meseria de părinte
Elaborarea şi managementul curriculum-ului la decizia şcolii
Educația pentru sănătate
Metode alternative de educaţie pentru prevenirea violenţei în şcoală
Psihologia pozitivă
Psihologia pozitivă
Eco – Arta în școli
Instruirea diferenţiată
Abordarea proactivă a viitorului
Abordarea proactivă a viitorului
Abordarea proactivă a viitorului
Abordarea proactivă a viitorului

Elemente de metodică în învățământul thnic-pregătirea cadrelor didactice debutante
Dificultăți de integrare a elevilor cu CES
Dificultăți de integrare a elevilor cu CES
Dificultăți de integrare a elevilor cu CES
Managementul tulburărilor de învăţare
Psihopedagogie specială şi educaţie incluzivă
ADHD – părinţi şi profesori lucrând împreună
ADHD – părinţi şi profesori lucrând împreună
ADHD – părinţi şi profesori lucrând împreună
Evaluarea rezultatelor învățării în învățămâtul professional și tehnic
Noi orizonturi în teoria inteligențelor multiple
Elemente de metodică în învățământul tehnic-pregătirea cadrelor didactice debutante

134
135
136
137
138

prof. Laura Pintilie
prof. Lăcrămioara Acatrinei
prof. Mara Perța Sofrona
prof. Corina Atofanei
prof. Constantin Tanasă

Parteneriatul educaţional pentru optimizarea rezultate-lor şcolare ale elevilor interni
Parteneriatul educaţional pentru optimizarea rezultate-lor şcolare ale elevilor interni
Facilitator pentru Consiliile Elevilor (C.E.)
Facilitator pentru Consiliile Elevilor (C.E.)
Şcoala comunitară – de la deziderat la realitate

