Misiunea CASEI
Alte servicii

Vă stau la dispoziţie:
1.

Bibliotecă cu peste 18000 de volume
❖

Manuale şcolare şi materiale auxiliare

❖

Cărţi

de

specialitate,

metodică,

psihopedagogie şi beletristică
2.

Laborator informatică cu o reţea de 25
calculatoare, 20 lap-topuri,
6 videoproiectoare, imprimante A3, A4, ploter
A1, scanere, copiator A3

3.

Săli seminar cu mobilier şi dotări adecvate

4.

Aparatură înregistrare şi proiecţie video
❖

Cameră foto şi video digitale

Alături de o echipă dedicată, cu o bună pregătire
profesională şi cu resursele materiale necesare,
misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova
inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul
pentru dezvoltarea personală şi profesională a
personalului din învăţământul preuniversitar, în
corelaţie cu standardele profesionale pentru cariera
didactică, standardele de calitate şi competenţele
profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi
strategiile naţionale în domeniul educaţiei.
Casa Corpului Didactic Giurgiu este:
• Deschisă în raporturile cu oamenii, oferind
proiecte, programe şi activităţi de formare
continuă care să răspundă nevoilor
identificate şi să ţină seama de sugestiile
primite
• Deschisă faţă de nou, propune programe de
formare continuă bazate pe cele mai noi şi
atractive mijloace şi metode
• Deschisă în raport cu spaţiul de formare,
oferind oportunităţi multiple întregului
personal din învăţământul preuniversitar
• Deschisă faţă de comunitatea europeană, se
preocupă de noutăţile în domeniul formării
continue, de modalităţile de urmărire a
impactului formării.

✓ Documentare, informare, consultanţă
✓ Tehnoredactare şi imprimare lucrări
✓ Logistica prezentării şi susţinerii activităţilor
didactice, metodice şi ştiinţifice
✓ Realizare de materiale pentru cabinetele şcolare
✓ Organizare de seminarii, mape, pliante în cadrul
unor proiecte aflate în derulare
✓ Acces permanent la internet
✓ Laminare, îndosariere
✓ Multiplicare documente şcolare
✓ Consiliere - editare reviste şcolare
✓ Consiliere

privind

utilizarea

platfomelor

educaţionale e-learning
✓ Realizare fotografii digitale
✓ Editarea revistei Catedra, precum şi a altor
publicaţii
Adresa: str. Dr. Ion Munteanu, nr. 8
Tel/fax: 0246 212638
E-mail: ccdgr2002@yahoo.com
Web: http://www.ccdgiurgiu.ro

OFERTA DE PROGRAME
An şcolar 2021 - 2022
CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU oferă tuturor cadrelor didactice programe de formare
pentru următoarele domenii de competenţă:
- Conţinut curricular;
- Metodologii de predare-învăţare-evaluare;
- Competenţe de management;
- Competenţe sociale/de participare activă şi responsabilă.
Oferta CASEI CORPULUI DIDACTIC GIURGIU este fundamentată pe analiza de nevoi,
realizată în concordanţă cu cerinţele M.E., cu rapoartele inspecţiilor şcolare efectuate de I.Ş.J. Giurgiu
şi cu rezultatele chestionarelor aplicate în sistem.
Au fost propuse cursuri pentru cadre didactice care predau la toate nivelurile de învăţământ:
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.
Cursuri propuse spre avizare de către Ministerul Educaţiei:
Învăţământ preşcolar
1. Educaţia timpurie: noua abordare a învăţământului de la 0 la 6 ani
2. Integrarea instrumentelor digitale în educaţia preșcolară
3. Aspecte teoretico-metodologice privind susţinerea examenului de definitivat în învăţământul
preșcolar
Învăţământ primar
4. Curs de iniţiere în utilizarea instrumentelor digitale în activitatea didactică de predare-învăţareevaluare online
5. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare
6. Aspecte teoretico-metodologice privind susţinerea examenului de definitivat în învăţământul
primar
7. Perspective metodologice în abordarea procesului didactic la învăţământul primar36. Patologii
psihiatrice frecvente în rândul copiilor
Învăţământ gimnazial și liceal
8. Pedagogie digitală
9. Utilizarea instrumentelor de instruire online
10. Aspecte teoretico-metodologice privind susţinerea examenului de definitivat în învăţământul
gimnazial și liceal
11. Metode moderne în predarea limbii și literaturii române
12. Metode activ-participative de predare a limbii și literaturii române
13. Interactivitatea bazată pe utilizarea instrumentelor digitale în predarea limbii franceze
14. Utilizarea instrumentelor de instruire online în predarea matematicii
15. Predarea integrată a știinţelor
16. Utilizarea platformelor educaţionale în predarea geografiei
17. Predarea Holocaustului
Personal didactic și didactic auxiliar
18. Managementul organizaţiei școlare
19. Managementul resursei umane la nivelul unităţilor școlare
20. Managementul activităţilor extracurriculare
21. Programul Erasmus+, proiecte educaţionale cu finanţare europeană KA229
22. Managementul proiectelor Erasmus+, acţiunea KA1- domeniul școlar
23. Implementarea sistemului de control managerial intern
24. Banca naţională de date pentru gestionarea formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar
25. Asigurarea și evaluarea calităţii în educaţie de către organizaţiile școlare
26. Formarea metodiștilor
27. Formarea cadrelor didactice din învăţământul preșcolar și primar pentru desfășurarea probelor
practice/orale în profilul postului și a inspecţiilor speciale la clasă
28. Formarea cadrelor didactice din învăţământul gimnazial și liceal pentru desfășurarea probelor
practice/orale în profilul postului și a inspecţiilor speciale la clasă
29. Evaluarea activităţii de învăţare în vederea pregătirii examenlelor naţionale
30. Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul
examenului naţional de definitivare în învăţământ și a concursului naţional de ocupare a posturilor
vacante
31. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice debutante
32. Perfecţionarea cadrelor didactice pentru examenul naţional de titularizare

33. Competenţe de comunicare în relaţionarea părinţi-profesori-elevi
34. Tulburări emoţionale vs. A.D.H.D.
35. Tulburări specifice de învăţare
36. Patologii psihiatrice frecvente în rândul copiilor
37. Drepturile fundamentale ale omului în U.E. - studiu de caz: Drepturile persoanelor cu
dizabilităţi
38. Valorificarea resurselor C.D.I. în activitatea didactică
39. Iniţiere în biblioteconomie. Organizarea bibliotecilor școlare
40. Tehnologiile informaţionale în biblioteca școlară-Realităţi și perspective
41. Managementul financiar al unităţilor de învăţământ preuniversitar
42. Curs de formare secretar școală
43. Accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor P.O.C.U. în unităţile de învăţământ
44. Predarea online, nimic mai simplu
Cursuri acreditate D.F.C.
45. CRED-Curriculum relevant-educaţie deschisă pentru toţi-formare nivel II-învăţământ primar
46. CRED-Curriculum relevant-educaţie deschisă pentru toţi-formare nivel II învăţământ gimnazial
47. Managementul organizaţiilor școlare
48. Leadership și management în organizaţiile școlare
49. Management de proiect
50. Strategii de management şi practici incluzive la nivelul clasei de elevi
51. Profesor și Părinte AZI
52. DARE - Dezvoltare personală pentru copii și adolescenţi
53. Fenomenul violenţei - de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenţii eficiente
54. Managementul furiei
55. Compasiune și acţiune-program de prevenire a bullying-ului în școală
56. Antrenarea tinerilor pentru succes. Program de coaching în educaţie
57. Dezvoltarea competenţelor digitale transdisciplinare pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar
58. Educaţia media – alfabetizare media pentru școala românească
59. Educaţie pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului
60. Metode europene de progres și inovare în educaţie prin leadership și management pentru un
învăţământ performant
61. Metode activ-participative în educaţie centrate pe nevoile elevilor
62. Ora de net. Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului - FUCSI
63. Educaţie nonformală şi tehnici alternative de învăţare
64. Oportunităţi egale în educaţie prin valorizarea instruirii diferenţiate
65. Educaţie incluzivă
66. Abordări interactive în procesul educaţional
67. Educator Certificate Microsoft: „Pentru că cei mai buni profesori nu încetează niciodată să
înveţe!”
Cursuri autorizate ANC
68. Formator
69. Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal
70. Pedagog de recuperare copii cu CES
71. MEDIATOR SOCIAL - prevenţie şi corecţie la nivel instituţionalizat, în fenomenul bullyingului
72. Evaluator competenţe profesionale
73. Manager al sistemelor de management al calităţii
74. Integrarea TIC în sistemul educaţiei şi formării - DEZVOLTATOR DE E-LEARNING
Activităţi metodico-știinţifice și culturale organizate de C.C.D. sau în parteneriat
75. Simpozion interjudeţean „Creativitate în învăţământ”, ediţia a XXII-a, 2022
76. Proiect educaţional „File din literatura română”, ediţia a VI-a, 2022

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
http://ccdgiurgiu.ro/

CASA CORPULUI DIDACTIC
GIURGIU

„Lucrurile nu sunt greu de făcut.
Ceea ce este cu adevărat greu,
este de a ne pune în starea de a le face”
(Brâncuşi)

