
Vă stau la dispoziţie: 
 

 

1. Bibliotecă cu peste 26000 de volume –

sală de lectură – minilibrărie 

 Manuale şcolare şi materiale auxiliare 

 Cărţi de specialitate, metodică, 

psihopedagogie şi beletristică  

2. Laborator informatică cu o reţea de 20 

calculatoare, 12 lap-topuri,   

6 video-proiectoare, imprimante A3, A4, 

plotter A1, scanere, copiator A3 

  150 Softuri educaţionale 

3. Săli seminar cu mobilier şi dotări 

adecvate 

4. Aparatură înregistrare şi proiecţie video 

 2 aparate foto digitale şi  3 camere 

video digitale  

5. Editură 

 

 

Misiunea CASEI 
 
 
Având o echipă animată de entuziasm şi 

dăruire, cu o bună pregătire profesională 

şi dispunând de resurse materiale 

satisfăcătoare, 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 şi vrea să 

le aplice pe cele care ni se potrivesc. 

 

Alte servicii 
 

 

 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 

 Consiliere - editare reviste şcolare 

 Înregistrări video 

 Realizare fotografii digitale 

 Editarea revistelor CATEDRA, GAZETA 

PĂRINŢILOR, EUROŞCOLA precum şi a 

altor publicaţii 

 

Adresa: str. Nicolae D. Barcian, nr.8   

Tel/fax: 0246 212638 

 

 



OFERTA DE PROGRAME 
An şcolar 2008- 2009 

 
 
Cursuri prioritare M.E.C.T.  
 

1. Programul Naţional vizând dezvoltarea 
competenţelor de evaluare ale cadrelor 
didactice care predau la disciplinele la care se 
susţin teze unice – curs acreditat, 15 credite 

 
Cursuri acreditate de către Casa Corpului Didactic 
 

2. Accesul la educaţie pentru grupurile 
dezavantajate, curs acreditat, 25 credite 

3. Tehnici Informaţionale Computerizare, curs 
acreditat, 30 credite 

 
Cursuri acreditate de alţi furnizori, pe locaţia 
Giurgiu 
4. Perfecţionarea profesională în cultura fizică, 

curs acreditat 30 credite, furnizor ANEFS 
5. Curs de iniţiere IT şi utilizare AeL, curs 

acreditat, 25 credite, furnizor SIVECO 
6. Modelare date şi programare SQL Oracle 
7. Engleza pentru comunicare, curs acreditat, 25 

credite, furnizor Fundaţia „Alumni” 
8. Predarea în societatea cunoaşterii,  curs 

acreditat, 25 credite, furnizor SIVECO 
 
Stagii din oferta C.C.D. avizată M.E.C.T. 
9. Asigurarea  calităţii în educaţie 
10. Managementul clasei de elevi 
11. Managementul proiectelor 
12. Educaţia pentru formarea caracterului 
13. Educaţia pentru cetăţenia democratică 
14. Metode moderne şi alternative în predarea 

culturii civice 
15. A doua şansă  
16. Iniţiere în cariera didactică - stagiu de 

pregătire pentru educatoare, învăţători, 
profesorii necalificaţi  care predau: lb. română, 
matematică, lb. străine, istorie, geografie; 
mentorat pentru profesorii debutanţi 

 

17. Dirigintele debutant 
18. Curriculum la decizia şcolii în învăţământul primar 
19. Pregătirea examenelor şi concursurilor 

profesionale 
20. Idei creative pentru copii 
21. Fizica în contextul problematicii actuale de mediu 
22. Comunicarea în limba engleză/ franceză 
 
 
Activităţi ştiinţifice şi culturale 
 
1. Susţinerea activităţilor de perfecţionare prin 

cercurile pedagogice prin acordare asistenţei 
metodologice 

2. Festivalul Naţional al Şanselor Tale 
3. Simpozion şi concurs interjudeţean de matematică, 

„Elena Bădilă”  ediţia a VI-a 
4. Organizarea festivalului interjudeţean de muzică 

corală pentru preşcolari şi elevi din clasele I-IV, 
„Glasuri Cristaline”,  ediţia  III-a 

5. Organizarea concursului judeţean de pictură, colaje 
şi desene ale copiilor preşcolari şi elevilor din ciclul 
primar „Sărbătoarea Învierii prin ochi de copil”, 
ediţia a II-a. 

6. Creativitate în învăţământ - Simpozion 
interjudeţean ediţia a IX-a. 

7. Simpozion judeţean „Vlaşca – file de istorie” 
8. Simpozion Naţional „Şcoala mea, şcoală pentru 

toţi”. 
 

Parteneriat extern 
1. SNSPA – Facultatea de Comunicare şi Relaţii 

Publice pentru masterat, „Management educaţional 
şi comunicare instituţională”. 

2. C.N.C.E.I.P şi M.E.C.T pentru Programul Naţional 
– Dezvoltarea Competenţelor de Evaluare – teze 
unice. 

3. Info Grup Giurgiu pentru proiectul Phare „ 
www.jobgiurgiu.ro, alături de tine!  

4. I.S.J. Giurgiu pentru proiectul PHARE „Şcoala 
deschisă comunităţii”  

5. Colegiul Pedagogic Cluj pentru proiectul PHARE 
„Formarea mediatorilor şcolari”. 

 
 

 

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)   


