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Conducătorilor direcţiilor raionale/municipale
educaţie, tineret şi sport
Conducătorilor instituţiilor de învăţământ
Stimate doamne / Stimati domni,
Institutul de Formare Continuă Vă informează că în anul de studii 2 0 1 6 -2 0 1 7 cursurile de formare
continuă (20 şi 10 credite) pentru cadrele didactice, manageriale şi psihologii şcolari se vor desfăşura fară
întreruperea activităţii de muncă în limbile română şi rusă (cu traducere simultană). Vor fi utilizate trei
forme de învăţământ: cu frecvenţă, webinare regim online, blended regim offline.
Cursurile de 20 credite vor fi organizate pentru toate disciplinele şcolare, vor avea caracter
interactiv orientat la dezvoltarea profesionalismului pedagogic şi vor fi axate, pe anumite domenii
importante ale pedagogiei modeme, cum ar fi Metode moderne de predare/învăţare, Evaluarea
rezultatelor şcolare, Educaţia personalizată, Dezvoltarea abilităţilor digitale necesare astăzi fiecărui
profesor.
Cursurile de 10 credite pentru cadrele didactice: Metodica pregătirii lecţiei multimedia modeme,
Realizarea experimentelor şcolare în laboratoarele digitale, 3D în educaţie, Tehnologiile Cloud în
educaţie, Robototehnica în şcoală, Activizarea procesului de predare prin jocuri (Game-Based Learning),
învăţământul la distanţă pentru elevii cu CES, Lecţia modernă: noi abordări (1:1, E-leaming, Blended
education), Tehnologia utilizării tablelor interactive.
Cursuri de 10 credite (traininguri) pentru cadrele manageriale: Autonomia şcolară: cum să
supravieţuim în perioada de criză, Economia şcolii în condiţiile autonomiei financiare, Managementul
financiar, Motivarea personalului, cultura şi climatul psiho-emoţional, Managementul timpului, Arta
comunicării în public.
Cursuri de 10 credite (traininguri) pentru psihologii şcolari: Teste psihologice în şcoală, Art-terapia
în activitatea psihologului şcolar, Dezvoltarea vorbirii la elevii cu CES, Cărţile asociative în activitatea
psihologului şcolar, NLP în activitatea psihologului şcolar.
Cursuri de recalificare profesională: Managementul inovaţiilor pedagogice, Managementul
educaţional, Managementul educaţiei incluzive, Profesor de Informatică, Istorie, Educaţie civică,
Geografie, Limbă engleză, Educaţie tehnologică, Pedagogie preşcolară, Pedagogie în învăţământul
primar, Psiholog, Logoped, Psihopedagogie specială, Bazele antreprenori aiului, Modulul psiho
pedagogie. Cursurile de recalificare profesională sunt organizate prin metoda eLearning şi se desfăşoară
fară întreruperea activităţii de muncă. Durata studiilor: 10 credite —2 săptămâni, 20 credite - 4 săptămâni,
recalificare - 1 an (logoped - 2 ani).
Costul: Recalificare - 3500 lei (Modulul psiho-pedagogic - 2000 lei), 20 credite - 900 lei,
10 credite —500 lei.
înscrierea la cursuri se efectuează în biroul 206 la Institut sau online pe site-ul Institutului.
Informaţii suplimentare la telefonul 85 46 71, pe site-ul www.iic.md şi la adresa rectorat@iic.md .
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GRAFICUL
Cursurilor de perfecţionare de 20 şi 10 credite
pentru anul de studii 2016-2017

20 credite
03 septembrie- 3 0 septembrie
01 octombrie - 2 8 octombrie
29 octombrie - 25 noiembrie
26 noiembrie - 23 decembrie
26 decembrie - 20 ianuarie
21 ianuarie - 17 februarie
18 februarie - 17 martie
18 martie —14 aprilie
15 aprilie - 12 mai
13 mai - 09 iunie
10 iunie - 07 iulie

10 credite
05 septembrie - 17 septembrie
19 septembrie - 01 octombrie
03 octombrie —15 octombrie
17 octombrie - 29 octombrie
31 octombrie —12 noiembrie
14 noiembrie - 26 noiembrie
28 noiembrie - 10 decembrie
12 decembrie - 24 decembrie
2.6 decembrie - 07 ianuarie
09 ianuarie - 21 ianuarie

23 ianuarie - 04 februarie
06 februarie - 18 februarie
20 februarie - 04 martie
06 martie - 18 martie
20 martie - 01 aprilie
03 aprilie - 15 aprilie
17 aprilie - 29 aprilie
01 mai - 13 mai
15 mai - 27 mai
29 mai —10 iunie
12 iunie - 24 iunie

Adresa Institutului: Bd, Decebal, 139; tel. 022 85 46 71, 022 24 41 64
www.iic.md

