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Titlul programului:
Managementul clasei de elevi

Scop general: •Formarea cadrelor didactice ca buni 
manageri ai clasei

Obiective specifice: •Să identifice dominantele conceptului de 
management al clasei
•Să cunoască rolurile manageriale de bază
•Să conştientizeze importanţa resurselor 
educaţionale în realizarea unui 
management eficient

Forme de realizare: •Stagiu la nivelul unităţilor de învăţământ 
sau grupuri de şcoli (12 ore) 
•Seminar itinerant (2 ore) în unităţile 
şcolare

Grup tinta: •Învăţători şi profesori

Loc: •În unităţile şcolare

Responsabil de 
program:

•Lucica Ababei

Evaluare: •Frontală, produse ale activităţii

Certificare: •Se va consemna în fişa personală de 
formare

Colaboratori/ 
parteneri:

•Unităţi de învăţământ, formatori locali din 
proiectul Phare derulat

Finantare: •Buget C.C.D. 



Titlul programului:
Management educaţional

Scop general: •Realizarea premiselor manageriale pentru 
menţinerea şi dezvoltarea unui sistem de 
învăţământ de calitate

Obiective
specifice:

•Să cunoască şi să aplice corect legislaţia 
şcolară
•Să dezvolte competenţe manageriale şi 
abilităţi specifice procesului managerial
•Să ofere modalităţi de evaluare a actului 
managerial 

Forme de 
realizare:

•Curs de formare 90 ore (propus spre 
acreditare) 

Grup tinta: •Inspectori şcolari, directori 

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Lucia Mihăilă

Evaluare: •Chestionare, produse ale grupelor de lucru

Certificare: •Atestat de formare

Colaboratori/ 
parteneri:

•Inspectori de management, formatori 
naţionali, cadre didactice universitare

Finantare: •De la bugetul de perfecţionare



Titlul programului:
Instruire diferenţiată

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

Obiective
specifice:

•Să recunoască existenţa tipurilor diverse de 
inteligenţe şi să găsească modalităţi de 
dezvoltare a  acestora
•Să înţeleagă interacţiunea inteligenţelor şi să 
creeze situaţii de învăţare pentru anumite 
tipuri

Forme de 
realizare:

•Stagiu la nivelul unităţilor de învăţământ sau 
grupuri de şcoli (12 ore) sau seminar itinerant 
în unităţile şcolare, în funcţie de solicitări

Grup tinta: •Cadre didactice din şcoli

Loc: •În şcolile judeţului, sau la C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Dumitra Bălan pentru seminariile itinerante
•Corina Grigore pentru stagiu

Evaluare: •Chestionar, produse ale grupelor de lucru

Certificare: •Consemnare în fişa de formare profesională, 
adeverinţe C.C.D.

Colaboratori/ 
parteneri:

•C.J.A.P.P

Finantare: •Resurse proprii



Titlul programului:
Iniţierea cadrelor didactice in utilizarea

calculatorului şi folosirea T.I.C. în 
activitatea didactică (curs acreditat)

Scop general: •Motivarea si abilitarea cadrelor didactice pentru
utilizarea calculatorului in lecţie

Obiective specifice: •Utilizarea calculatorului – sistemul de operare
WINDOWS
•Însuşirea unor elemente de procesare text şi 
grafică
•Iniţierea in lucrul cu calcul tabelar şi realizarea
unei prezentări
•Abilitarea pentru lucrul cu soft-uri educaţionale
•Familiarizarea cursanţilor cu navigarea pe
Internet

Forme de realizare: •Curs – 90 ore

Grup tinta: •Invăţători şi profesori (a)
•Inspectori şcolari (b)
•Responsabili cu formarea continuă din şcoli (c)

Orizont de timp: •Pe tot parcursul anului şcolar

Loc: •C.C.D. sau în laboratoarele liceelor

Responsabil de 
program:

•Lucia Mihăilă

Evaluare: •Teme practice, teste, seminar de evaluare

Certificare: •30 de credite. Atestat de formare

Colaboratori/ 
parteneri:

•Formatori C.C.D şi Andra Grigoriu, Angela 
Bălan, D. Pantelimon, Leonte Diaconescu

Finantare: •Buget perfecţionare 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 realizării 
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 (24 ore)

Grup tinta: •Secretarii din unităţi şcolare, cu minim ½ 
normă

Orizont de timp: •O zi lunar pe zone teritoriale.

Loc: •Scoala nr. 8, Grup Şcolar Bolintin Vale

Responsabil de 
program:

•Lucica Ababei

Evaluare: •Chestionare, fişe pentru activităţi practice

Certificare: •Adeverinţe tip C.C.D.

Colaboratori/ 
parteneri:

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

Finantare: •Buget C.C.D.



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 filosofia şi practicile 
educaţiei inclusive, multi-culturale şi 
antidiscriminatorii şi că  se dedică implementării 
acesteia. 
•Să dezvolte o filosofie constructivistă asupra 
predării, înţeleasă ca activitate coordonată de 
profesor, dar răspunzând nevoilor de învăţare diferită 
a elevilor
• Să înţeleagă implicaţiile pe care educaţia incluzivă 
le are în dezvoltarea curriculum-ului şi a laturii 
pedagogice şi să consolideze practicile de dezvoltare 
potrivite.

Forme de 
realizare:

•Stagii de formare (25 ore)

Grup tinta: •Educatoare, învăţători şi profesori interesaţi din 
toate unităţile de învăţământ

Orizont de 
timp:

• Semestrul I şi II.

Loc: •Grădiniţe şi şcoli

Responsabil •Corina Grigore

Evaluare: •Analiza produselor activităţilor

Certificare: •Adeverinţe tip CCD

Colaboratori •Formatori locali din proiectul Phare

Finantare: •Resurse proprii



Titlul programului:
Promovarea sănătăţii mentale şi 

emoţionale
Scop general: •Să ajute participanţii în încercarea lor de a 

îmbunătăţi sănătatea mentală şi emoţională a 
persoanelor care lucrează în şcolile lor

Obiective
specifice:

•Clarificarea conceptului de sănătate mentală şi 
emoţională
•Exploatarea modurilor de identificare a 
elementelor ce afectează sănătatea mentală şi 
emoţională a elevilor şi personalului
•Identificarea şi practicarea “aptitudinilor de 
bază” implicate în ascultarea şi răspunsurile 
eficiente
•Dezvoltarea unor aptitudini necesare pentru un 
management al schimbării eficient. 

Forme de 
realizare:

•Stagiu 25 ore

Grup tinta: •Profesori interesaţi din toate şcolile

Orizont de timp: • Vacanţa de primăvară 

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Corina Grigore 

Evaluare: •Obţinerea unui feed-back scris despre atelier

Certificare: • Adeverinţă tip C.C.D. 

Colaboratori/ 
parteneri:

•Adriana Covaci

Finantare: •Buget C.C.D.



Titlul programului:
Iniţierea în cariera didactică

Formarea suplinitorilor necalificaţi

Scop general: •Abilitarea pesonalului necalificat încadrat in 
invăţământ pentru activitatea didactică

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 necalificaţi care predau: limba 
română, istorie, geografie, matematică, limbi 
străine

Orizont de timp: •Vacanţele şcolare

Loc: •C.C.D. 

Responsabil de 
program:

•Dumitra Bălan

Evaluare: •Chestionare si aplicatii practice

Certificare: •Adeverinţă de participare

Colaboratori/ 
parteneri:

•Inspectori şcolari şi metodişti

Finantare: •Contribuţia cursanţilor



Titlul programului:
Didactica biologiei

Scop general: •Îmbunătăţirea activităţii metodice şi 
didactice

Obiective specifice: •Identificarea, definirea, aplicarea noţiunilor 
cuprinse în lista de conţinuturi a prezentei 
programe
•Folosirea unor tehnici moderne de predare –
învăţare – evaluare specifice biologiei

Forme de realizare: •Stagiu 40 ore (propus spre acreditare)

Grup tinta: •Profesori de biologie

Orizont de timp: •An şcolar

Loc: •C.C.D. şi laborator C.N. I.M.

Responsabil de program: •Dumitra Bălan

Evaluare: •Proiecte, dezbateri în grup, chestionare, 
susţinerea orală a unei activităţi de predare

Certificare: •Atestat de formare

Colaboratori/ parteneri: •Facultatea de biologie Bucureşti, prof. 
metodişti

Finantare: •Buget perfecţionare I.S.J.



Titlul programului:
Educaţia pentru sănătate

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

Obiective
specifice:

•Să dobândească competenţe privind educaţia 
pentru sănătate 
•Să conştientizeze responsabilităţile cadrului 
didactic în educaţia pentru sănătate a elevilor 
•Să desfăşoare la nivelul unităţilor şcolare 
activităţi eficiente privind educaţia pentru 
sănătate

Forme de 
realizare:

•Stagiu 

Grup tinta: •Cadre didactice

Orizont de timp: •Vacanţa de primăvară

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Dumitra Bălan

Evaluare: •Continuă, aprecierea produselor realizate la 
activităţi

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

Colaboratori/ 
parteneri:

•Ildiko Andraş
•I.S.J.,D.J.S.P., Poliţia.

Finantare: •C.C.D.



Titlul programului:
Stiluri de învăţare

Scop general: •Construirea sinelui prin educaţie şi 
autoeducaţie

Obiective
specifice:

•Să identifice preferinţele personale în învăţare 
împreună cu descrierea diferitelor clasificări şi 
stiluri de învăţare
•Să dezvolte abilităţi personale în ceea ce 
priveşte învăţarea (analiza SWOT, învăţarea 
experimentală, automatizarea 
comportamentului de învăţare);
•Să respecte decalogul 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:

•Unităţile şcolare

Finantare: •Buget C.C.D



Titlul programului:
Organizarea sistemului formării 

continue în învăţământul preuniversitar
Scop general: •Abilitarea responsabililor cu formarea

din şcoli pentru lucrul cu colegii lor, în 
perspectiva diseminării informaţiilor şi 
experienţelor dobândite in diferite stagii
de pregătire

Obiective specifice: •Să cunoască, în vederea promovării în 
şcoală, Sistemul formării continue din 
învăţământul preuniversitar
•Să-şi dezvolte capacitatea de a coordona 
activitatea de formare cu cadrele didactice 
din şcoli

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

Grup tinta: •Responsabilii cu formarea continuă din 
scoli

Orizont de timp: •Noiembrie

Loc: •C.C.D. Şi Grup Şcolar Bolintin Vale

Responsabil de 
program:

•Dumitra Bălan

Evaluare: •Frontală 

Certificare: •Se va consemna în fişa personală de 
formare

Colaboratori/ 
parteneri:

•I.S.J, inspectorul cu dezvoltarea 
profesională

Finantare: •Buget propriu



Titlul programului:
Consultarea şi implicarea factorilor 
interesaţi în dezvoltarea relaţiilor de 

parteneriat local
Scop general: •Dezvoltarea abilităţilor pentru lucrul cu 

adulţii, in perspectiva diseminării
informaţiilor cu privire la descentralizarea 
învăţământului

Obiective specifice: •Să aplice metode de identificare, 
consultare şi motivare a părţilor interesate;
•Să manifeste o atitudine constructivă faţă 
de parteneriatul şcoală-comunitate.

Forme de realizare: •Atelier de lucru: dezbatere,  studiul de caz, 
exerciţii, schimb de experienţă.

Grup tinta: •Responsabilii cu formarea continuă din 
şcoli 

Orizont de timp: •Martie 

Loc: •C.C.D, Bolintin Vale

Responsabil de 
program:

•Dumitra Bălan
•Corina Grigore

Evaluare: •Realizarea unor proiecte pentru activităţi 
de formare

Certificare: •Se va consemna în fişa personală de 
formare

Colaboratori/ 
parteneri:

•I.S.J. inspectorul cu dezvoltarea 
profesională
•Reprezentanţii Comunităţii Locale

Finantare: •Buget propriu



Titlul programului:
Managementul proiectelor

Scop general: •Formarea şi dezvoltarea de abilităţi de 
elaborare şi promovare a proiectelor în 
vederea satisfacerii nevoilor de 
dezvoltare, perfecţionare, relaţionare

Obiective specifice: •Familiarizarea cu domeniul 
managementului de proiect
•Clarificarea conceptelor specifice 
proiectelor
•Exersarea unor deprinderi necesare 
lucrului în domeniul proiectelor

Forme de realizare: •Stagiu (12 ore)

Grup tinta: •Cadre didactice

Orizont de timp: •Decembrie

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

Lucia Mihăilă

Evaluare: •Studii de caz, proiecte, activităţi practice

Colaboratori/ 
parteneri:

•I.S.J., inspector cu programe şi integrare 
europeană

Finantare: •Resurse proprii



Titlul programului:
Învăţarea  activă

(Metode activ participative)

Scop general: •Să demonstreze că înţeleg filosofia şi 
practicile educaţiesi de tip participativ

Obiective specifice: •Analiza trăsăturilor şi implicaţiilor 
pedagogice ale învăţării participative;. 
•Dezvoltarea capacităţii de a include 
metodele active şi interactive în strategii de 
predare coerente

Forme de realizare: •Întâlnire de lucru

Grup tinta: •Învăţători interesaţi din toate unităţile de 
învăţământ

Orizont de timp: • Semestrul I

Loc: •C.C.D.

Responsabil • Corina Grigore

Evaluare: •Chestionar de evaluare. Analiza produselor 
activităţii

Certificare: •Consemnare în fişa de formare individuală

Colaboratori •Formatori locali din proiectul Phare

Finantare: •Resurse proprii



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:

•Simpozion interjudeţean

Grup tinta: •Toate categoriile de cadre didactice

Orizont de timp: •Mai

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

Lucia Mihăilă

Evaluare: •Expoziţie cu lucrări, mape

Certificare: •Nu este cazul. Se vor elibera diplome 
participanţilor

Colaboratori/ 
parteneri:

•I.S.J., Casa de Cultură “Ion Vinea”

Finantare: •Buget C.C.D



Titlul programului:
Alternative educaţionale 

“Step by steep”

Scop general: •Cunoaşterea mai detaliată a aspectelor ce 
caracterizează alternativa educaţională “Step 
by step”

Obiective
specifice:

•Cunoaşterea principiilor şi orientărilor 
învăţământului “Step by step’’;
•Prezentarea unor exemple de bună practică;
• Investigarea modalităţilor de valorificare 
practică a cunoaşterii dobândite.

Forme de 
realizare:

•Activitate de formare

Grup tinta: •Educatoare din grădiniţele dotate

Orizont de timp: •Decembrie

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Corina Grigore

Evaluare: •Activitate practică “Pălăriile lui Bono”

Certificare: •Adeverinţe

Colaboratori/ 
parteneri:

•C. C. D. Bucureşti

Finantare: •Buget C.C.D 



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
•Exersarea feed-back-ului constructiv

Forme de 
realizare:

•Seminar în cadrul consiliilor profesorale

Grup tinta: •Cadre didactice din şcolile solicitante

Orizont de timp: •Sem.I şi II., la solicitare

Loc: •Unităţile de învăţământ

Responsabil de 
program:

•Corina Grigore

Evaluare: •Chestionare, aplicaţii practice, reflecţia zilei

Certificare: •Consemnare în fişa individuală

Colaboratori/ 
parteneri:

•Unităţile şcolare

Finantare: •Buget C.C.D



Titlul programului:
Metoda proiectelor la vârstele 

timpurii
Scop general: • Cunoaşterea şi verificarea rezultatelor 

practice în aplicarea metodei proiectelor

Obiective
specifice:

•Să prezinte elemente de teoria proiectelor 
cu scopul iniţierii educatoarelor în aplicarea 
acestor metode
•  Exersarea concretă a unor aplicaţii 
practice
• Discutarea unor repere cu privire la 
şedinţele tematice

Forme de 
realizare:

• Acţiune de formare continuă

Grup tinta: •Educatoare

Orizont de timp: •Sem. al II lea

Loc: •C.C.D

Responsabil de 
program:

•Corina Grigore

Evaluare: •Foaie de evaluare a activităţii, aplicaţii 
practice

Certificare: •Adeverinţe C.C.D

Colaboratori/ 
parteneri:

•Educatoare de la GPP nr. 5 Giurgiu

Finantare: •Buget C.C.D



Titlul programului:
Proiectarea curriculară –
dezvoltarea de C. D.Ş. 

Scop general: •Abilitarea cadrelor didactice pentru 
proiectarea CDŞ în funcţie specificul şcolii de 
provenienţă

Obiective
specifice:

•Să identifice domeniul de interes pentru 
pregătirea suplimentară a elevilor prin ore de 
CDŞ
•Să elaboreze programe opţionale în 
conformitate cu prevederilor CNC.
• Să demultiplice experienţa obţinută în rândul 
colegilor din şcoală

Forme de 
realizare:

•Ateliere de lucru

Grup tinta: •Cadre didactice

Orizont de timp: •Martie 

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Dumitra Bălan
•Corina Grigore

Evaluare: •Fişă de evaluare, analiza produselor activităţii

Certificare: •Adeverinţă tip C.C.D.

Colaboratori/ 
parteneri:

•Inspectori de management
• I. Andras– inspector şcolar

Finantare: •Buget C.C.D



Titlul programului:
‘’Profesorii de acasă şi 
părinţii de la şcoală’’

Scop general: • Dezvoltarea temei Factori determinanţi ai 
succesului şcolar din ciclul “Profesorii de 
acasă şi părinţii de la şcoală”

Obiective
specifice:

• A-l ajuta pe părinte să descopere propriile 
sale capacităţi formative;
• A dezvolta o solidaritate profesori-părinţi 
faţă de o problematică educativă comună;
• A-l ajuta pe părinte să conştientizeze 
diversitatea de practici şi de comportamente 
educative.

Forme de 
realizare:

•Lectorat

Grup tinta: •Părinţi, elevi, cadre didactice

Orizont de timp: •Sem. I şi II

Loc: •Unităţi şcolare

Responsabil de 
program:

•Corina Grigore

Evaluare: •Dezbaterea informaţiilor. Feed-back de 
evaluare

Certificare: •Adeverinţe C.C.D.

Colaboratori/ 
parteneri:

•C.J. A. P.

Finantare: •Surse proprii



Titlul programului:
Formarea cadrelor din licee pentru 

utilizarea platformei AEL

Scop general: •Instruirea şi gestionarea conţinuturilor 
utilizând o platformă integrată, bazată pe 
principii educaţionale moderne

Obiective
specifice:

•Iniţierea cadrelor didactice în lucrul cu 
tutorialele A.E.L.
•Abilitarea cadrelor didactice de a transmite 
elevilor anumite secvenţe ale lecţiilor
•Instruirea cadrelor didactice în crearea 
propriilor lecţii (Word sau PowerPoint) şi 
importarea lor în A.E.L.

Forme de 
realizare:

•Stagiu 45 ore

Grup tinta: •Profesori din licee

Orizont de timp: •Semestrul I şi II

Loc: •Licee

Responsabil de 
program:

•Lucica Ababei

Evaluare: •Test de evaluare, evaluare practică

Certificare: •Certificat

Colaboratori/ 
parteneri:

•SIVECO

Finantare: •Buget C.C.D., contribuţie SIVECO



Titlul programului:
Didactici moderne în fizică

Scop general: •Formarea profesorilor pentru a realiza dezvoltarea 
deprinderilor experimentale la elevi.

Obiective specifice: •Să se perfecţioneze pe baze experimentale, practice 
şi mai puţin teoretice
•Să dezvolte un climat necesar unei discuţii degajate, 
nonformale, colegiale şi deschise
•Să se perfecţioneze, prin pregătire individuală 
derulată în timp, prin  teme practice, probleme, 
întrebări sau lucrări pe care profesorii să le rezolve 
periodic.

Forme de realizare: •Stagiu 40 ore (propus spre acreditre)

Grup tinta: •Profesori de fizică 

Orizont de timp: •An şcolar

Loc: •C.C.D. şi laborator C.N. I.M.

Responsabil de 
program:

•Lucia Mihăilă

Evaluare: •Proiecte, dezbateri în grup, chestionare, susţinerea 
orală a unei activităţi de predare

Certificare: •Atestate de formare

Colaboratori/ parteneri: •Facultatea de fizică Bucureşti prof. Mircea Rusu, 
prof. metodişti L.Paraschiv, F. Simion

Finantare: •Buget perfecţionare



Titlul programului:
Formarea inspectorilor şcolari

Scop general: •Stabilirea unor direcţii comune în 
activitatea de inspecţie şcolară.

Obiective
specifice:

•Să cunoască, să aplice şi să evalueze 
corect legislaţia şi precizările legale în 
vigoare 
•Să dezvolte competenţele privitoare la 
conducerea şi desfăşurarea inspecţiei 
şcolare
•Să dezvolte abilităţi specifice procesului 
managerial evaluativ

Forme de realizare: •Stagiu de formare

Grup tinta: •Inspectori şcolari

Orizont de timp: •Semestrul al II-lea

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Lucia Mihăilă

Evaluare: •Chestionare, portofoliu

Certificare: • Adeverinţă tip CCD

Colaboratori/ 
parteneri:

•Inspectori management, formatori 
naţionali

Finantare: •Buget propriu



Titlul programului:
Educaţia părinţilor

Scop general: •Formarea şi dezvoltarea de abilităţi de 
comunicare şi atitudini comportamentale la 
părinţi, în vederea optimizării 
performanţelor şcolare şi a integrării şcolii 
în comunitate 

Obiective
specifice:

•Idetificarea şi exersarea de calităţi 
implicate în dezvoltarea relaţiilor 
interpersonale
•Identificarea pârghiilor privind modul de 
abordare a relaţiei părinţi-şcoală şi utilizarea 
lor în vederea îmbunătăţirii acestei relaţii

Forme de 
realizare:

•Stagiu

Grup tinta: •Educatoare

Orizont de timp: •Sem. II

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Lucia Mihăilă

Evaluare: •Studii de caz, dezbateri, activităţi practice

Certificare: •Adeverinţe C.C.D.

Colaboratori/ 
parteneri:

•C.J. A. P.

Finantare: •Surse proprii



Titlul programului:
Rolul CDI-ului în procesul de 

învăţământ
Scop general: •Formarea documentariştilor în vederea 

clarificării statutului lor profesional

Obiective
specifice:

•Consolidarea pregătirii profesionale a 
documentariştilor şcolari; 
•Creşterea calităţii activităţii 
documentaristului, sporirea influenţei CDI-
ului în actul de învăţare – educare al elevilor

Forme de 
realizare:

•Cursuri de formare

Grup tinta: •Documentarişti

Orizont de timp: •Semestrul al II-lea

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Lucica Ababei

Evaluare: •Chestionare, teste, activităţi practice

Certificare: •Certificate  

Colaboratori/ 
parteneri:

•Formatori regionali, ABIR

Finantare: •Contribuţia participanţilor



Titlul programului:
Comunitatea de practică

Scop general: •Explorarea relaţiei dintre profesionişti şi 
activitatea în domeniul cunoaşterii.

Obiective
specifice:

• Dezvoltarea unei înţelegeri a conceptului 
comunitate de practică ca parte a sistemului 
de gestionare a cunoştinţelor; 
• Identificarea modalităţilor de realizare de 
programe educaţionale bazate pe comunitatea 
de practică;
• Prezentarea datelor obţinute din cercetarea 
profilului de succes al profesorului de limba 
română.

Forme de 
realizare:

•Seminar în cadrul cercului pedagogic

Grup tinta: •Profesorii de limba română din licee

Orizont de timp: •Semestrul I

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Corina Grigore

Evaluare: •Chestionare completate, fişe de evaluare

Certificare: •Adeverinţă de participare

Colaboratori/ 
parteneri:

•Liceul ‘’T.Vianu’’- prof. Pompilia Gârlea

Finantare: •Surse proprii



Titlul programului:
Consiliere şi orientare vocaţională

Scop general: •Achiziţionarea unor informaţii de bază în 
domeniul orientării şcolare şi profesionale 
care să consolideze  activitatea profesorilor la 
clasă

Obiective
specifice:

• Prezentarea programului de formare 
profesională “Leonardo da Vinci”;
• Instrumentarea profesorilor pentru 
desfăşurarea activităţilor cu elevii
• Demultiplicarea experienţei dobândite în 
rândul colegilor din şcoală.

Forme de 
realizare:

•Acţiune de formare continuă

Grup tinta: •Profesori-diriginţi

Orizont de timp: •Semestrul II

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Corina Grigore

Evaluare: •Fişe de evaluare, analiza produselor 
activităţii

Certificare: •Adeverinţă de participare

Colaboratori/ 
parteneri:

• ISE
•Centrul de Informare şi consiliere privind 
cariera de la Grupul şcolar Viceamiral 
“I.Bălănescu”

Finantare: •Surse proprii



Titlul programului:
‘’Ai totul sub control?’’

Scop general: •Informare şi consiliere cu privire la 
prevenirea consumului de droguri la tineri

Obiective
specifice:

• Promovarea spiritului campaniei publicitare 
“Ai totul sub control?”
• Identificarea tendinţelor consumului de 
droguri la tineri
• Solicitarea feed-back-ului informativ din 
partea participanţilor

Forme de 
realizare:

•Întâlniri cu specialişti

Grup tinta: • Profesorii-diriginţi, elevi

Orizont de timp: •Semestrul I

Loc: •Unităţi şcolare

Responsabil de 
program:

•Corina Grigore

Evaluare: •Feed-back de evaluare, Invitaţia la reflecţie

Certificare: •Adeverinţă de participare

Colaboratori/ 
parteneri:

•C.J.P.C.A.
• C.S.A.P. Scoala nr 8 Giurgiu

Finantare: •Surse proprii



Titlul programului:
Diferenţe de gen în educarea 

copiilor
Scop general: •Integrarea problematicii diferenţelor de gen 

în procesul de educare şi creştere a copiilor

Obiective
specifice:

• Prezentarea unor concepte şi teorii relevante 
în problematica diferenţelor de gen
• Investigarea modalităţilor de depăşire a 
limitelor pe care atitudinile sociale şi 
diferenţele de gen le impun

Forme de 
realizare:

•Acţiune de formare continuă

Grup tinta: • Profesori-diriginţi

Orizont de timp: •Semestrul I

Loc: •C.C.D.

Responsabil de 
program:

•Corina Grigore

Evaluare: •Chestionar de evaluare

Certificare: •Adeverinţă de participare

Colaboratori/ 
parteneri:

•Centrul Parteneriat pentru egalitate
• C.J.A.P.

Finantare: •Surse proprii
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