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“Impreuna pentru o scoala mai buna!”

OFERTA DE 
PROGRAME

Anul scolar 2003 - 2004



Titlul programului:
Managementul clasei de elevi

Scop general: •Formarea cadrelor didactice ca buni manageri 
şcolari

Obiective specifice: •Identificarea dominantelor conceptului de 
management al clasei
•Identificarea dimensiunii operaţionale a 
managementului clasei
•Cunoaşterea rolurilor manageriale de bază
•Conştientizarea importanţei resurselor 
educaţionale în realizarea unui management 
eficient

Forme de realizare: •Stagii la nivelul unităţilor de învăţământ sau 
grupuri de şcoli

Grup tinta: •Profesori diriginţi
Orizont de timp:
Loc: •În unităţile şcolare
Responsabil de program: •Lucica Ababei
Evaluare: •Frontală

Certificare: •Se va consemna în fişa personală de formare

Colaboratori/ parteneri: •Unităţi de învăţământ,formatori locali

Finantare: •Buget C.C.D. 



Titlul programului:
Instruire diferenţiată

Scop general: •Orientarea activităţii cadrelor didactice în vederea 
cunoaşterii diversităţii umane

Obiective specifice: •Să găsească modalităţi de dezvoltare a diferitelor 
tipuri de inteligenţă
•Să înţeleagă interacţiunea inteligenţelor şi să creeze 
situaţii de învăţare
•Să recunoască existenţa diversităţii umane

Forme de realizare: •Seminar

Grup tinta: •Cadre didactice din şcoli
Orizont de timp:
Loc: •În şcolile judeţului
Responsabil de 

program:
•Dumitra Bălan

Evaluare: •Aplicarea unui chestionar

Certificare: •Consemnare în fişa de formare profesională

Colaboratori/ 
parteneri:

•C.J.A.P.P

Finantare: •Resurse proprii



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:
Stimularea comunicării, a implicării şi a muncii 

în echipă.Coordonarea activităţilor de 
dezvoltare profesională a cadrelor didactice

Scop general: •Orientarea strategiilor didactice de comunicare spre 
un învăţământ flexibil

Obiective specifice: •Să aplice principiile educaţiei participative şi a muncii 
în echipă
•Să dezvolte competenţe de comunicare şi 
coordonare a activităţii de formare continuă
•Să cunoască metodologia privind dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice

Forme de realizare: •Expunere, dezbatere, asalt de idei

Grup tinta: •Cadre didactice –

Orizont de timp: •Noiembrie
Loc:
Responsabil de 

program:
Evaluare:

Certificare: •Se va consemna în fişa peersonală de formare

Colaboratori/ 
parteneri:

•I.S.J., 

Finantare: •Buget C.C.D. si I.S.J.



Titlul programului:

Formarea secretarilor de şcoli

Scop general: •Stăpânirea informaţiei cu privire la 
activitatea de secretariat, cunoaşterea 
atribuţiilor ce revin secretarilor din şcoli, în 
vederea creerii condiţiilor optime pentru 
eficientizarea activităţii manageriale specifice

Obiective specifice: •Să fie capabili să-şi organizeze activităţile de 
secretariat pe principii ergonomice şi de eficienţă
•Să utilizeze tehnici moderne în prelucrarea şi 
stocarea informaţiilor
•Să realizeze operaţii de fundamentare a 
cheltuielilor de personal

Forme de realizare: •Stagiu

Grup tinta: •Secretarii din unităţi şcolare
Orizont de timp: •O zi lunar pe zone teritoriale.
Loc: •Scoala nr. 8
Responsabil de 

program:
•Lucica Ababei

Evaluare: •Chestionare, teste, activităţi practice

Certificare: •Adeverinţe

Colaboratori/ 
parteneri:

•I.S.J-reprezentanţi ai compartimentului normare, 
salarizare

Finantare: •Buget C.C.D.



Titlul programului:
Educaţia ecologică a copilului preşcolar-
premiza dezvoltării unei atitudini corecte 

faţă de mediu şi viaţă
Scop general: •Abilitarea personalului didactic în 

vederea organizării activităţilor privind 
educaţia ecologică.

Obiective specifice: Să dobăndească competenţe privind 
educaţia ecologică  a copilului preşcolar

Să conştientizeze responsabilitatea 
cadrului didactic în educaţia ecologică a 
copilului

Să dezvolte atitudini corecte faţă de 
mediu şi viaţă

Forme de realizare: •Schimb de experienţă, concurs
Grup tinta: •Educatoare
Orizont de timp: •Noiembrie-iunie
Loc:
Responsabil de 

program:
•Dumitra Bălan

Evaluare: •Realizarea unei mape cu materiale
•Realizarea unei expoziţii tematice

Certificare:
Colaboratori/ parteneri: •I.S.J. ,I.J.M
Finantare: •Buget propriu



Titlul programului:
Rolul directorului de şcoală în procesul de 

mobilitate a cadrelor didactice
Scop general: •Abilitarea directorilor de şcoală în vederea 

întocmirii documentaţiei necesare

Obiective specifice: •Să cunoască şi să aplice-utilizeze-evalueze 
corect legislaţia şi precizările legalereferitoare la 
procesul de mobilitate

Forme de realizare: Stagiu de perfecţionare
Grup tinta: •Directori ai unităţilor de învăţământ
Orizont de timp:
Loc:
Responsabil de program: •Lucica Ababei
Evaluare: •Activităţi practice

Certificare:

Colaboratori/ parteneri: •I.S.J

Finantare: •C.C.D. - buget



Titlul programului:
Educaţia incluzivă

Scop general: •Formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea de 
practici incluzive, interculturale şi nediscriminatorii 
în instituţiile de învăţământ

Obiective specifice: •Să demonstreze că înţeleg şi că aderă la principiile şi 
practicile educaţiei incluzive
•Să adapteze procesul de educare si evaluare pentru a 
include diversitatea resurselor elevilor
• Să demonstreze angajare în menţinerea şi 
promovarea unei filosofii umaniste a învăţării

Forme de realizare: •Stagii de formare

Grup tinta: •1) Educatorii din cadrul grădiniţelor incluse în programul 
PHARE
•2)Învăţătorii şi profesorii din unităţile de învăţământ incluse 
în programul PHARE

Orizont de timp: •1) 26,27,28 noiembrie
•2)sem.II

Loc: •Grădiniţe şi şcoli
Responsabil de 

program:
•Corina Grigore

Evaluare:

Certificare:

Colaboratori •I.S.J.

Finantare:



Titlul programului:
Dirigintele debutant

Scop general: •Dezbaterea concepţiilor şi metodelor moderne de 
cunoaştere şi intervenţie în vederea dezvoltării 
individuale şi de grup a elevilor.
•Împărtăşirea experienţelor individuale şi de grup 
a elevilor.

Obiective specifice: •-aplicarea cunoştinţelor depsihopedagogia
copilului şi a grupului în vederea realizării unui 
management eficient la nivelul clasei de elevi
•-identificarea modalităţilor de sprijinire a elevilor 
în situaţii şcolare problematice 
•-dezvoltarea unei comunităţi a profesorilor 
diriginţi debutanţi care să ofere posibilităţi de 
contact şi sprijin reciproc.

Forme de realizare: •Stagiu de pregătire de 20ore

Grup tinta: •Diriginţi debutanţi

Orizont de timp: •Dec. Ian. Feb.
Loc: •C.C.D.
Responsabil de 

program:
•Corina Grigore 

Evaluare: •Chestionar de evaluare, analiza produselor activităţii;

Certificare: •Adeverinţă tip C.C.D. 

Colaboratori/ 
parteneri:

•I.S.J.

Finantare: •Buget C.C.D.



Titlul programului:
INIŢIERE ÎN CARIERA DIDACTICĂ
Formarea suplinitorilor necalificati

Scop general: •Abilitarea pesonalului necalificat incadrat in 
invatamant pentru activitatea didactica

Obiective specifice: •Să cunoască documentele şcolare,manualele şi 
tehnicile de proiectare didactică
•Să folosească eficient metodele de învăţământ
•Să-şi însuşească tehnicile de evaluare şi 
autoevaluare

Forme de realizare: •Stagiu (6 zile X 6 ore)

Grup tinta: •Suplinitori necalificati care predau: limba română, 
istorie, geografie, matematică, limbi străine

Orizont de timp: •Lunar 
Loc: •C.C.D. 
Responsabil de 

program:
•Lucica Ababei

Evaluare: •Chestionare si aplicatii practice

Certificare: •Adeverinta de participare

Colaboratori/ 
parteneri:

•I.S.J. 

Finantare: •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: •Proiect

Grup tinta: •Elevii şi consilierii educativi din şcoli
Orizont de timp: •Noiembrie-iunie
Loc: •C.C.D.
Responsabil de 

program:
•Lucica Ababei

Evaluare: •colocvii

Certificare: •Adeverinţă (consemnare în fişa individuală de 
formare)

Colaboratori/ 
parteneri:

•D.J.S.,Poliţia.

Finantare: •C.C.D.



Titlul programului:
Stiluri de învăţare

Scop general: •Construirea sinelui prin educaţie şi 
autoeducaţie

Obiective specifice: •Identificarea preferinţelor personale în învăţare 
împreunăcu descrierea diferitelor clasificări şi stiluri 
de învăţare
•Dezvoltarea abilităţilor personale în ceea ce priveşte 
învăţarea( analizaSWOT,învăţarea experimentală, 
automatizarea comportamentului de învăţare);
•-Respectarea decalogului profesiei didactice 
eficiente

Forme de realizare: •Seminar în cadrul consiliilor profesorale tematice

Grup tinta: •Profesorii unei unităţi şcolare
Orizont de timp: •Sem.I şi sem.II. la solicitare
Loc: •Unitatea de învăţământ
Responsabil de 

program:
•Corina Grigore

Evaluare: •Chestionare, aplicaţii practice,reflecţia zilei

Certificare: •Adeverinţă tip C.C.D

Colaboratori/ 
parteneri:

Finantare: •Buget C.C.D



Titlul programului:
Tehnici de lucru 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: •Să cunoască metodele moderne, interactive de 
lucru,specifice cu adulţii
•Să prelucreze metodologia de formare a 
personalului didactic
•Să-şi dezvolte capacitatea de a organiza 
seminarii şi activităţi de formare cu cadrele 
didactice din şcoli

Forme de realizare: •Convorbiri, studiul de caz, schimb de 
experienţă

Grup tinta: •Responsabilii cu formarea continua din scoli, 
Orizont de timp: •Aprilie
Loc: •C.C.D
Responsabil de program: •Dumitra Bălan

Evaluare: •Aplicarea unui chestionar”

Certificare: •Se va consemna în fişa personală de formare
Colaboratori/ parteneri: •I.S.J
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 IVa. 

Experimentul în ora de ştiinţe-lucrul în echipă 
profesor învăţător

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

Obiective specifice: •-să valorifice resursele materiale prin 
realizarea experimentelor cu mijloace 
improvizate ;
•-să identifice modalităţile de organizare şi 
conducere a lecţiilor de ştiinţe;
•-să folosească experimentulde laborator în 
predarea ştiinţelor

Forme de realizare: •Activitate demonstrativă la cercul pedagogic

Grup tinta: •Învăţători de la cls. a IV-a
Orizont de timp: •Noiembrie-decembrie
Loc: •Scoala nr.5 Giurgiu
Responsabil de 

program:
•Lucia Mihăilă

Evaluare: •Portofoliu

Certificare: •Consemnare în fişa individuală de formare 
continuă

Colaboratori/ parteneri: •I.S.J.

Finantare: •C.C.D.



Titlul programului:
Creativitatea didactică

Scop general: •Motivarea cadrelor didactice pentru o 
activitatea competentă şi creativă

Obiective specifice: •Să stimuleze creativitatea cadrelor didactice
•Să valorifice experienţele pozitive
•Să valorifice lucrările metodico-ştiinţifice 
pentru gradul I

Forme de realizare: •Ssimpozion

Grup tinta: •Toate categoriile de cadre didactice

Orizont de timp: •Mai
Loc: •C.C.D.
Responsabil de 

program:
•Lucica Ababei

Evaluare: •Expoziţie cu lucrări,mape

Certificare: •Nu este cazul

Colaboratori/ 
parteneri:

•I.S.J., 

Finantare: •Buget C.C.D



Titlul programului:
Codul de conduită şi viitorul rol al 

inspectorilor şcolari

Scop general: •Realizarea abilităţilor participanţilor pentru o 
activitate profesionistă, competentă şi creativă

Obiective specifice: •Abilitarea inspectorilor pentru consilierea cadrelor 
didactice
•Optimizarea comunicării dintre inspector şi cadrul 
didactic inspectat
•Valorificarea experientelor personale în scopul 
dezvoltării profesionale 

Forme de realizare: •Seminar

Grup tinta: •Inspectori şcolari
Orizont de timp: •Noiembrie
Loc:
Responsabil de 

program:
•Lucia Mihăilă

Evaluare: •Studiu de caz, dezbateri

Certificare: •Consemnare în fişa de formare individuală

Colaboratori/ 
parteneri:

Finantare: •Buget C.C.D şi I.S.J



Titlul programului:
Eficienţa comunicării

Scop general: •Antrenarea vizând găsirea unor modalităţi de 
intervenţie controlată, în diverse situaţii de 
comunicare,învăţare  sau motivare profesională

Obiective specifice: •Sensibilizarea faţă de observarea proceselor 
întrebări-răspunsuri-învăţare
•Manifestarea empatică a profesorului faţă de 
dificultăţile de înţelegere resimţite de elevi
•Exeersarea feed-bacului constructiv

Forme de realizare: •Seminar în cadrul consiliilor profesorale

Grup tinta: •Profesorii unei unităţi şcolare
Orizont de timp: •Sem.I şi II.La solicitare
Loc: •Unitatea de învăţământ
Responsabil de 

program:
•Corina Grigore

Evaluare: •Chestionare, aplicaţii practice,reflecţia zilei

Certificare: •Adeverinţe tip C.C.D

Colaboratori/ 
parteneri:

Finantare: •Buget C.C.D



Titlul programului:
Educaţia moral civică-premisă a formării 

reprezentărilor şi comportamentelor civice

Scop general: •Aprofundarea preocupărilor legate de realizarea 
culturii civice în şcoală

Obiective specifice: •Delimitări conceptuale de bază în educaţia moral 
civică: obiectivele şi principiile educaţiei moral 
civice,temeiurile psihologice ale actului moral
•Inventarierea minimală a competenţelor civice care 
pun în valoare statutul de cetăţean
•Desprinderea valenţelor educative ale metodelor 
inovative de învăţare

Forme de realizare: •Seminar în cadrul consiliilor profesorale tematice

Grup tinta: •Profesorii unei unităţi şcolare
Orizont de timp: •Sem.I şi II.La solicitare
Loc: •Unitatea de învăţământ
Responsabil de 

program:
•Corina Grigore

Evaluare: •Chestionare,aplicaţii practice,reflecţia zilei

Certificare: •Adeverinţe tip C,C.D

Colaboratori/ 
parteneri:

Finantare: •Buget C.C.D



Titlul programului:
Clasa a-V-a, o provocare

Scop general: •Sprijinirea adaptării elevilor la noul ciclu de 
învăţământ

Obiective specifice: •Prezentarea foctorilor generali în atenţia dirigintelui 
de clasa a V a pentru cunoaşterea clasei de elevi
•Înţelerea importanţei utilizării unor metode active de 
învăţare în activitatea cu elevii
•Rezolvarea unor studii de caz în vederea 
dezvoltării strategiilor rezolutive de succes

Forme de realizare: •Atelier formativ de lucru

Grup tinta: •Diriginţii de clasa aV a
Orizont de timp: •Sem. al II lea (ianuarie)
Loc: •C.C.D
Responsabil de 

program:
•Corina Grigore

Evaluare: •Foaie de evaluare a activităţii, aplicaţii practice

Certificare: •Adeverinţe C.C.D

Colaboratori/ 
parteneri:

•C.J.A.P.P

Finantare: •Buget C.C.D
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