CASA CORPULUI DIDACTIC
Giurgiu
“Impreuna pentru o scoala mai buna!”

OFERTA DE
PROGRAME
Anul scolar 2002 - 2003

Titlul programului:

Metodologia inspectiei scolare si
eficienta ei
Scop general:

•Formarea inspectorilor in domeniul metodologiei
inspectiei scolare

Obiective specifice:

•Cunoastera noii metodologii a inspectiei scolare
•Abilitarea inspectorilor pentru consilierea
cadrelor didactice
•Optimizarea comunicarii dintre inspector si
cadrul didactic inspectat
•Valorificarea experientelor personale in scopul
dezvoltarii profesionale

Forme de realizare:

•Stagiu de formare (3zileX 4ore)

Grup tinta:

•Colectivul inspectorilor scolari

Orizont de timp:

•Sem I (in functie de programul ISJ)

Loc:

•Inspectoratul scolar

Responsabil de program:

•Elena Badila

Evaluare:

•Fisa de inspectie (intocmire, analiza,
prezentare)
•Studiu de caz, dezbateri

Certificare:

•Adeverinte

Colaboratori/ parteneri:

•Directia Management si Finantare din M.E.C.formare inspectori

Finantare:

•Buget C.C.D. si I.S.J.

Titlul programului:

Management educational
Scop general:

•Formarea managerilor scolari

Obiective specifice:

•Constientizarea nevoii de dezvoltare profesionala si
evolutie in cariera
•Formarea si dezvoltarea deprinderilor de manager
eficient
•Dezvoltarea initiativei, a increderii si asumarii
raspunderii
•Abilitarea in vederea gestionarii resurselor umane si
materiale in perspectiva descentralizarii deciziei si
autonomiei institutionale

Forme de realizare:

•Stagii de formare (5 module X 20 sesiuni X 2ore=
200 ore)

Grup tinta:

•50 cadre didactice (manageri in functie si potentiali)

Orizont de timp:

•Decursul anului scolar si vacante

Loc:

•C.C.D.

Responsabil de
program:

•Aurelia Piperea

Evaluare:

•Formativa (lucrari practice, dezateri) si sumativa
(portofoliu, colocviu)

Certificare:

•Adeverinta

Colaboratori/
parteneri:

•I.S.J., formatori nationali

Finantare:

•Buget CCD si ISJ Giurgiu

Titlul programului:

Initierea cadrelor didactice in utilizarea
calculatorului si folosirea T.I.C. in
activitatea didactica
Scop general:

•Motivarea si abilitarea cadrelor didactice pentru
utilizarea calculatorului in lectie

Obiective specifice:

•Utilizarea calculatorului – sistemul de operare
WINDOWS
•Insusirea unor elemente de procesare text si
grafica
•Initierea in lucrul cu calcul tabelar si realizarea unei
prezentari
•Abilitarea pentru lucrul cu soft-uri educationale
•Familiarizarea cursantilor cu navigarea pe Internet

Forme de realizare:

•Stagiu – 40 ore

Grup tinta:

•Invatatori si profesori (a)
•Inspectori scolari (b)
•Responsabili cu formare continua din scoli(c)

Orizont de timp:

•Pe tot parcursul anului scolar

Loc:

•C.C.D.

Responsabil de
program:

•Lucia Mihaila

Evaluare:

•Teme practice, seminar de evaluare

Certificare:

•Adeverinta

Colaboratori/ parteneri: •Formatorii pregatiti la nivel national
Finantare:

•Resurse C.C.D. si contributia cursantilor

Titlul programului:

Formarea metodistilor
(pe specialitati)
Scop general:

•Formarea metodistilor in domeniul inspectiei scolare

Obiective specifice:

•Cunoasterea competentelor cadrului didactic
•Cunoasterea metodologiei inspectiei scolare
•Prezentarea instrumentelor inspectiei si finalizarea ei
•Abilitarea pentru eleborarea raportului de inspectie

Forme de realizare:

•Stagiu

Grup tinta:

•Cadre didactice – metodisti I.S.J.

Orizont de timp:

•Decembrie - ianuarie

Loc:

•C.C.D.

Responsabil de
program:

•Elena Badila

Evaluare:

•Dezbateri si alicatii practice
•Fisa de inspectie (conceptie, intocmire, analiza)

Certificare:

•Adeverinata

Colaboratori/
parteneri:
Finantare:

•I.S.J., formatorii nationali si locali
•Buget C.C.D. si I.S.J.

Titlul programului:

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Scop general:

•Abilitarea directorilor şi a responsabililor cu
programe în vederea întocmirii documentaţiei
pentru susţinerea unui proiect

Obiective specifice:

•Initierea in managementul de proiect (analiza de
nevoi, stabilirea obiectivelor, planificarea
activitatilor, calcularea costurilor)
•Informarea directorilor cu privire la fianantatorii de
proiecte
•Abilitarea privind derularea unui proiect

Forme de realizare:

•Stagiu

Grup tinta:

•Directori si responsabili de programe

Orizont de timp:

•28 nov. 5 dec.

Loc:

•Scoala nr. 8

Responsabil de
program:

•Aurelia Piperea

Evaluare:

•Intocmirea unui model de proiect

Certificare:

•Nu este cazul

Colaboratori/
parteneri:
Finantare:

•Mariana Sandu, Stefana Fieraru
•Buget C.C.D.

Titlul programului:

Experienţe reuşite
Scop general:

•Prezentarea realizărilor de parteneriate şi
proiecte şcolare, în cadrul programelor
internaţionale.

Obiective specifice:

Informarea participanţilor în legătură cu
proiectele care se derulează (programul
Socrates –acţiunea Comenius 1 şi 2 )
 Formarea participanţilor pentru întocmirea
fişelor de proiect;
 Informarea participanţilor în legătură cu toate
etapele privind proiectele, obţinerea finanţării,
evaluarea, etc..

Forme de realizare:

•Expunere, exercitii

Grup tinta:

•Directori de unitati scolare

Orizont de timp:

•Decembrie

Loc:

•Scoala nr. 8 Giurgiu

Responsabil de program:

•Aurelia Piperea

Evaluare:

•Nu este cazul

Certificare:

•Nu este cazul

Colaboratori/ parteneri:

•I.S.J. responsabil cu programe europene

Finantare:

•Buget propriu

Titlul programului:

Managementul clasei de elevi
Scop general:

•Formarea cadrelor didactice ca buni manageri
scolari

Obiective specifice:

•Identificarea dominantelor conceptului de
management al clasei
•Identificarea dimensiunii operationale a
managementului clasei
•Cunoasterea rolurilor manageriale de baza
•Constientizarea importantei resurselor
educationale in realizarea unui management
eficient

Forme de realizare:

•Stagii la nivelul unitatilor de invatamant sau
grupuri de scoli

Grup tinta:

•Profesori diriginti

Orizont de timp:

• Conform solicitarilor

Loc:

•In unitatile scolare

Responsabil de program:

•Lucia Mihaila

Evaluare:

•Frontala

Certificare:

•Se va consemna in fisa personala de formare

Colaboratori/ parteneri:

•Unitati de invatamant, formatori locali

Finantare:

•C.C.D. - buget

Titlul programului:

Perfectionarea si monitorizarea profesorilor
cu experienta didactica redusa
Scop general:

•Susţinerea cadrelor debutante în pregătirea didactică şi de
specialitate, perfecţionarea profesorilor cu rezultate modeste
la examenul de capacitate în vederea îmbunătăţirii pregătirii
elevilor.

Obiective specifice:

•Dezvoltarea competenţelor psiho-pedagogice şi metodice.
• Achiziţionarea de informaţie specifică şi utilizarea ei în
vederea unei bune desfăşurări a procesului formativ –
instructiv –educativ.
• Familiarizarea cu: teoria proiectării didactice, însuşirea şi
aplicarea strategiilor didactice, integrarea evaluării,
cunoaşterea elevului.
•Autoformarea şi autoinformarea profesională

Forme de realizare:

•Stagiu 6 zile x 8 ore

Grup tinta:

•Profesori de matem. ist. geogr. cu experienta didactica
redusa, sau de la scoli cu rezultate modeste la examenul de
capacitate

Orizont de timp:

•O zi lunar

Loc:

•C.C.D.

Responsabil de
program:

•Paun Petra

Evaluare:

•Prin produsele grupelor de lucru
•Se vor evalua sarcinile date cursantilor ca temă

Certificare:

•Adeverinţă de participare

Colaboratori

•I.S.J.

Finantare:

•Plata formatorilor se face de C.C.D.
•Celelalte costuri se suportă de cursanţi

Titlul programului:

METODOLOGIA MODERNĂ ÎN
PREDAREA CULTURII CIVICE
Scop general:

•Formarea abilităţilor şi a deprinderilor cognitive în
predarea obiectului cultură civică

Obiective specifice:

•clarificarea unor principii şi concepte referitoare la
societatea democratică
•dezvoltarea gândirii critice
•folosirea deprinderilor de comunicare în actul de
predare- învăţare
•folosirea metodelor moderne în triada predare-învăţareevaluare

Forme de realizare:

•Stagiu de formare (6 X 6 ore = 36 ore)

Grup tinta:

•profesori de cultură civică

Orizont de timp:

•Noiembrie – aprilie

Loc:

•C.C.D.

Responsabil de
program:

•Aurelia Piperea

Evaluare:

•Prezentarea unie secvenţe dintr-o lecţie liber aleasă

Certificare:

•Adeverinţă

Colaboratori/
parteneri:
Finantare:

•Formatori certificaţi (Andras Ildiko, Berbec Georgeta)
•C.C.D. Şi I.S.J.

Titlul programului:

INIŢIERE ÎN CARIERA DIDACTICĂ
Formarea suplinitorilor necalificati

Scop general:

•Abilitarea pesonalului necalificat incadrat in
invatamant pentru activitatea didactica

Obiective specifice:

•Cunoasterea documentelor scolare, a manualelor
si a tehnicilor de proiectare didactica
•Initiere in folosirea eficienta a metodelor de
invatamant
•Insusirea tehnicilor de evaluare si autoevaluare

Forme de realizare:

•Stagiu (6 zile X 6 ore)

Grup tinta:

•Suplinitori necalificati

Orizont de timp:

•Lunar

Loc:

•C.C.D. Şi şcoali din judeţ

Responsabil de
program:

•Păun Petra

Evaluare:

•Chestionare si aplicatii practice

Certificare:

•Adeverinta de participare

Colaboratori/
parteneri:
Finantare:

•I.S.J.
•Contributia cursantilor

Titlul programului:

EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE
Scop general:

•Abilitarea personalului didactic în vederea
organizării activităţilor privind educaţia pentru
sănătate

Obiective specifice:

•Dobândirea de competenţe privind educaţia
pentru sănătate
•Conştientizarea responsabilităţi cadrului didactic
în educaţia pentru sănătate a elevilor
•Desfăşurarea la nivelul unităţilor şcolare de
activităţi eficiente privind educaţia pentru
sănătate

Forme de realizare:

•Stagiu de formare (30 ore)

Grup tinta:

•Diriginţi de gimnaziu şi liceu

Orizont de timp:

•Februarie – martie

Loc:

•C.C.D.

Responsabil de
program:

•Elena Bădilă

Evaluare:

•Curentă, pe parcursul orelor de pregătire

Certificare:

•Adeverinţă (consemnare în fişa individuală de
formare)

Colaboratori/
parteneri:

•D.J.S.P.

Finantare:

•C.C.D.

Titlul programului:

INTERVENŢII DE REMEDIERE A
DIFICULTĂŢILOR ŞCOLARE
Scop general:

•Abilitarea cadrelor didactice în folosirea mijloacelor
de remediere a dificultăţilor şcolare în şcolile cu
procent mare de absenteism şi corigenţi

Obiective specifice:

•Constatarea dimensiunii dificultăţilor şcolare, în
special a celor de scris- citit
•Expunerea de metode folosite în remedierea
dificultăţilor şcolare
•Declanşarea unui program de remediere a
absenteismului şi stimularea motivaţiei pentru
învăţare

Forme de realizare:

•Stagiu

Grup tinta:

•Învăţători

Orizont de timp:

•Decembrie

Loc:

•C.C.D.

Responsabil de
program:

•Elena Bădilă

Evaluare:

•Fişe de lucru

Certificare:

•Adeverinţă

Colaboratori/
parteneri:
Finantare:

•Formatori de la I.S.E., I.S.J., Asociaţia romilor
Khetanes
•C.C.D.

Titlul programului:

Specificul lucrului cu adultii
Scop general:

•Abilitarea responsabililor cu formarea din scoli
pentru lucrul cu colegii lor in perspectiva
diseminarii informatiilor si experientelor
dobandite in diferite stagii de pregatire

Obiective specifice:

•Cunoasterea unor elemente de baza in
procesul invatarii, invatarea prin experienta,
invatarea intr-o organizatie
•Experimentarea modalitatilor constructive de a
face fata schimbarii si situatiilor conflictuale
•Intelegerea stressului, cauzelor si semnelor
sale, prevenirea eficienta

Forme de realizare:

•Stagiu (o activitate la 2 luni X 6 ore)

Grup tinta:

•Responsabilii cu formarea continua din scoli,
esalonat pe zone geografice

Orizont de timp:

•Decembrie- februarie- aprilie

Loc:

•Grup scolar naval Giurgiu si Grup scolar
Bolintin Vale

Responsabil de program:

•Corina Grigore

Evaluare:

•Oferirea feedback-ului formatorilor pe parcursul
activitatii si chestionar “evaluarea programului”

Certificare:

•Adeverinta de participare

Colaboratori/ parteneri:

•Unitatile scolare

Finantare:

•Buget propriu

Titlul programului:

Rolul bibliotecii scolare in procesul de
invatamant
Scop general:

•Initiere/ formare profesionala pentru
bibliotecari

Obiective specifice:

•Abilitarea bibliotecarilor pentru:
-evidenta cartilor si publicatiilor
-constituirea si dezvoltarea colectiilor
-catalogara documentelor
-organizarea cataloagelor de biblioteca
-activitatea bibliotecii cu cititorii
-gestionarea manualelor

Forme de realizare:

•Stagiu de formare (2 zile X 6 ore)

Grup tinta:

•Bibliotecari scolari (cu norma intreaga sau
cumul) – 2 grupe

Orizont de timp:

•Februarie – martie

Loc:

•C.C.D. si Grup Sc. Bolintin Vale

Responsabil de program:

•Mariana Mola

Evaluare:

•Indicatori de performanta: participarea si
implicarea cursantilor
•Mod de evaluare: activitati practice

Certificare:

•Adeverinta de participare

Colaboratori/ parteneri:

•I.S.J. si Biblioteca judeteana “I.A.
Bassarabescu

Finantare:

•Resurse proprii si contributia cursantilor

Titlul programului:

PREDAREA ŞTIINŢELOR LA CLS. a VI-a.
Experimentul în ora de ştiinţe
Scop general:

•Abilitarea învăţătorilor cu modalităţi de
organizare şi conducere a lecţiilor de ştiinţe
bazate pe experiment

Obiective specifice:

•Exersarea metodelor de predare în echipă
•Valorificarea resurselor materiale prin realizarea
experimentelor cu mijloace improvizate
•Identificarea de modalităţi de organizare şi
conducere a lecţiilor de ştiinţe

Forme de realizare:

•Activitate demonstrativă la cercul pedagogic

Grup tinta:

•Învăţători de la cls. a IV-a

Orizont de timp:

•Februarie

Loc:

•Scoala 8 Giurgiu şi şcoala Bolintin Vale

Responsabil de
program:

•Aurelia Piperea

Evaluare:

•Nu este cazul

Certificare:

•Consemnare în fişa individuală de formare
continuă

Colaboratori/ parteneri:

•I.S.J.

Finantare:

•C.C.D.

Titlul programului:

Dezvoltarea relaţiilor comunitare în mediul
rural (dezbatere, schimb de experienţă)
Scop general:

•Dobândirea de abilităţi care stau la baza
schimburilor pozitive în relaţiile din comunitatea
rurală

Obiective specifice:

•Dezvoltarea deprinderilor de comunicare între
şcoală şi comunitate
•Exersarea abilităţilor de rezolvare a problemelor
care apar în relaţiile între şcoală şi primărie,
biserică
•Explorarea metodelor de management eficient în
cadrul comunităţii

Forme de realizare:

•Dezbatere şi schimb de experienţă

Grup tinta:

•Directori din mediul rural

Orizont de timp:

•Martie

Loc:

•Şcoala nr. 8 Giurgiu )şedinţa lunară cu directorii

Responsabil de
program:

•Păun Petra

Evaluare:

•Gradul de participare la dezbatere

Certificare:

•Nu este cazul

Colaboratori/
parteneri:
Finantare:

•I.S.J., consilii locale
•Resurse proprii

Titlul programului:

CONDU ITA COMUNICAŢIONALĂ A
CADRULUI DIDACTIC
Scop general:

•Cunoaşterea şi autocunoaşterea în domeniul
comunicării

Obiective specifice:

•Îmbunătăţirea comunicării pedagogice şi a relaţiilor
profesor- elev
•Ilustrarea ideii conform căreia „conduita
comunicaţională este parte intrinsecă a competenţei
didactice”
•Analiza disfuncţionalităţilor comunicării pedagogice
şi găsirea mijloacelor necesare pentru a le ameliora
•O invitaţie la autocunoaştere în domeniul
comunicării

Forme de realizare:

•Expunere, dezbatere

Grup tinta:

•Cadre didactice din şcoli

Orizont de timp:

•Conform solicitărilor

Loc:

•În şcolile judeţului

Responsabil de
program:

•Elena Bădilă

Evaluare:

•Aplicarea unui chestionar

Certificare:

•Consemnare în fişa de formare individuală

Colaboratori/
parteneri:
Finantare:

•C.J.A.P.P.
•Resurse proprii

