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•• Colectivul C.C.D.Colectivul C.C.D.
•• Director prof. FloareDirector prof. Floarea Bălana Bălan
•• Serviciul resurse, informare, documentare, consultanServiciul resurse, informare, documentare, consultanţţăă::

Compartimentul programe 2 posturi profesori metodiCompartimentul programe 2 posturi profesori metodişşti:ti:
Prof. Prof. LucicaLucica AbabeiAbabei
Prof. CriProf. Cristina Anghel (1/2 stina Anghel (1/2 normănormă))
Prof. Prof. DumitraDumitra Bălan  Bălan (1/2 (1/2 normănormă))

Compartimentul documentare, informare:Compartimentul documentare, informare:
Bibliotecar Mariana MolaBibliotecar Mariana Mola
Ajutor analist programator Mihai Ajutor analist programator Mihai DăncescuDăncescu

•• Serviciul financiar administrativ:Serviciul financiar administrativ:
••Contabil Mariana Contabil Mariana StaicuStaicu
••Secretar Secretar AniAnişşoaraoara MogâldeaMogâldea

•• Baza materialăBaza materială
C.C.D. Giurgiu funcC.C.D. Giurgiu funcţţionează ionează îîn prezent n prezent îîn fostul internat al n fostul internat al 

Colegiului NaColegiului Naţţional ional „„Ion MaiorescuIon Maiorescu””, la adresa Str. N. , la adresa Str. N. DrocDroc BarcianBarcian
nr. 8. Spanr. 8. Spaţţiile pe care le avem iile pe care le avem îîn uz cuprind:n uz cuprind: două săli de seminar două săli de seminar, d, două ouă 
laboratoare de informaticălaboratoare de informatică, b, bibliotecă cu sală de lectură ibliotecă cu sală de lectură şşi un birou.i un birou.

Dotarea materială a CDotarea materială a C.C.D. .C.D. este bună este bună şşi corespunde i corespunde 
standardelor standardelor îîn domeniu. Institun domeniu. Instituţţia deia deţţine:ine:

••Laboratoare de informatică cu o reLaboratoare de informatică cu o reţţea de 20 calculatoare;ea de 20 calculatoare;
••4 4 laplap--topuritopuri;;
••Proiectoare ultramoderne cu intrare de pe calculator, video sau Proiectoare ultramoderne cu intrare de pe calculator, video sau TV;TV;
••Imprimante Laser A3 Imprimante Laser A3 şşi A4;i A4;
••PloterPloter A1A1
••Imprimante Imprimante JetJet--ColorColor A4 A4 şşi A3i A3;;
••Monitor cu plasmăMonitor cu plasmă
••Scanere;Scanere;
••Video Video -- RecorderRecorder;;
••Cameră video digitalăCameră video digitală;;
••Copiator A3 perforCopiator A3 performant;mant;
••Fax;Fax;
••BibliotecăBibliotecă

ooFond de carte peste 26.000 volume;Fond de carte peste 26.000 volume;
ooColecColecţţii de publicaii de publicaţţii;ii;
ooPeste 150 softPeste 150 soft--uri educauri educaţţionale (dicionale (dicţţionare, ionare, 
enciclopedii, enciclopedii, atlasuriatlasuri, c, cursuri de limbi străineursuri de limbi străine, , 
antologii de texte, jocuri didactice, alte lecantologii de texte, jocuri didactice, alte lecţţii ii şşi i 
programe educaprograme educaţţionale);ionale);
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Casete video Casete video şşi audioi audio
MinilibrărieMinilibrărie;;
EditurăEditură..

Activitatea Casei Corpului Didactic Activitatea Casei Corpului Didactic îînseamnă mai mult nseamnă mai mult 
decât programul de activitate!decât programul de activitate!

Ea este o provocare continuă la descoperireEa este o provocare continuă la descoperire. La . La 
descoperirea noului descoperirea noului şşi a valorii, i a valorii, îîn afara noastrăn afara noastră, , îîn ceilaln ceilalţţi i şşi mai i mai 
ales ales îîn noi. Ea este descoperire, stimulare, promovare.n noi. Ea este descoperire, stimulare, promovare.

Alte servicii oferite cadrelor didactice Alte servicii oferite cadrelor didactice şşi unităi unităţţilor de ilor de 
îînvănvăţţământământ::

Tehnoredactare Tehnoredactare şşi imprimare lucrării imprimare lucrări
Realizare materiale pentru cabinetele Realizare materiale pentru cabinetele şşcolarecolare
Logistica prezentării Logistica prezentării şşi susi susţţinerii activităinerii activităţţilor didactice, ilor didactice, 
metodice metodice şşi i şştiintiinţţificeifice
Organizare de seminarii, mape, pliante Organizare de seminarii, mape, pliante îîn cadrul unor n cadrul unor 
proiecte aflate proiecte aflate îîn derularen derulare
Acces la INTERNETAcces la INTERNET
Laminare, Laminare, îîndosarierendosariere
Multiplicare Multiplicare 
Consiliere pentru editarea de reviste Consiliere pentru editarea de reviste şşcolarecolare
ÎÎnregistrări videonregistrări video, proiec, proiecţţii de la/pii de la/pentru activităentru activităţţi didacticei didactice
Realizarea de fotografii digitaleRealizarea de fotografii digitale
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Tehnici informaTehnici informaţţionale computerizate pentru personalul ionale computerizate pentru personalul 

din din îînvănvăţţământul preuniversitarământul preuniversitar
(curs acreditat cu nr.32(curs acreditat cu nr.32--24.05.2004)24.05.2004)

••Justificare Justificare ••Modernizarea Modernizarea îînvănvăţţământului ământului şşi adaptarea lui la cerini adaptarea lui la cerinţţele ele 
societăsocietăţţii dominate de informatizare ii dominate de informatizare şşi dependentă de i dependentă de 
informainformaţţii impun instruire corespunzătoareii impun instruire corespunzătoare

••ScopScop ••MotivareaMotivarea sisi abilitareaabilitarea cadrelorcadrelor didacticedidactice pentrupentru utilizareautilizarea
calculatoruluicalculatorului in in leclecţţieie

••Obiective Obiective ••UtilizareaUtilizarea calculatoruluicalculatorului –– sistemulsistemul de de operareoperare WINDOWSWINDOWS
••ÎÎnsunsuşşiirearea unorunor elementeelemente de de procesareprocesare text text şşi i graficgraficăă
••IniIniţţiereaierea in in lucrullucrul cu cu calculcalcul tabelartabelar şşi i realizarearealizarea uneiunei
prezentprezentăăriri
••AbilitareaAbilitarea pentrupentru lucrullucrul cu softcu soft--uriuri educaeducaţţionaleionale
••FamiliarizareaFamiliarizarea cursancursanţţilorilor cu cu navigareanavigarea pepe InternetInternet

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••Concepte de bază Concepte de bază îîn TIC; Utilizarea computerului n TIC; Utilizarea computerului şşi i 
organizarea fiorganizarea fişşierelor; Procesare de text; Calcul tabelar; Baze ierelor; Procesare de text; Calcul tabelar; Baze 
de date; de date; PrezentăriPrezentări; Informa; Informaţţie ie şşi comunicare.i comunicare.

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagiu Stagiu –– 95  95 de ore, de ore, din care 60 din care 60 instruire practicăinstruire practică, 30 ore teorie , 30 ore teorie 
şşi 5 ore evaluarei 5 ore evaluare

••Orizont de Orizont de 
timptimp

An An şşcolar: colar: îîn cursuri de după amiaza pentru educatoare n cursuri de după amiaza pentru educatoare şşi i 
îînvănvăţţători ători şşi i îîn zilele de weekn zilele de week--end end şşi vacani vacanţţele ele şşcolare, pentru colare, pentru 
celelalte categoriicelelalte categorii

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Toate categoriile de personal didactic Toate categoriile de personal didactic şşi didactic auxiliar i didactic auxiliar 
4 grupe planificate, a câte 24 grupe planificate, a câte 200 participanparticipanţţii

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Teste scrise Teste scrise şşi practicei practice
Atestat de formare Atestat de formare –– 30 credite30 credite

••FormatoriFormatori AlexandraAlexandra GrigoriuGrigoriu, , LeonteLeonte DiaconescuDiaconescu, A, Angela Bălanngela Bălan, , LucicaLucica
AbabeiAbabei

••Locul Locul Laboratorul informatică al CCDLaboratorul informatică al CCD

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Costuri de aprox. 4.000Costuri de aprox. 4.000 RON RON/gru/grupăpă, din fondurile de , din fondurile de 
perfecperfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

LucicaLucica AbabeiAbabei
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Noi didactici Noi didactici îîn viziune n viziune transdisciplinarătransdisciplinară

(curs acreditat cu nr.44(curs acreditat cu nr.44--26.07.2004 26.07.2004 şşi cu i cu 
nr. 60/30.06.2006 pentru locanr. 60/30.06.2006 pentru locaţţia Giurgiu)ia Giurgiu)

••Justificare Justificare ••Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCDPentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCD a a 
îîncheiat protocol de colaborare cu CEDU 2000+, care a acreditat ncheiat protocol de colaborare cu CEDU 2000+, care a acreditat îîn n 
localocaţţia CCD Giurgiu acest cursia CCD Giurgiu acest curs

••ScopScop ••Abilitarea cadrelor didactice Abilitarea cadrelor didactice îîn abordarea n abordarea transdisciplinarătransdisciplinară a  a 
activităactivităţţii didactice prin utilizarea de strategii care să sprijine elevuii didactice prin utilizarea de strategii care să sprijine elevul l îîn n 
aa--şşi construi propria rei construi propria reţţea de competenea de competenţţe e şşi valori dobândite prin i valori dobândite prin 
intermediul diferitelor discipline intermediul diferitelor discipline şşcolarecolare

••Obiective Obiective La finalul programului de formare, participanLa finalul programului de formare, participanţţii vor fi capabili:ii vor fi capabili:
••Să construiască activităSă construiască activităţţi de i de îînvănvăţţare din perspectiva diversităare din perspectiva diversităţţii ii 
profilurilor de inteligenprofilurilor de inteligenţţă ă şşi a stilurilor de i a stilurilor de îînvănvăţţare;are;
••Să utilizeze modalităSă utilizeze modalităţţi de evaluare formativă i de evaluare formativă ;;
••Să construiască propria strategie care să conducă la formarea deSă construiască propria strategie care să conducă la formarea de
competencompetenţţe de autoeducare e de autoeducare şşi educai educaţţie permanentă la eleviie permanentă la elevi..

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••Cursuri obligatoriiCursuri obligatorii: : TransdisciplinaritateTransdisciplinaritate şşi i îînvănvăţţare, Strategii didactice are, Strategii didactice 
îîn perspectivă n perspectivă transdisciplinarătransdisciplinară, E, Evaluarea formativăvaluarea formativă, Demersuri de , Demersuri de 
proiectare proiectare îîn viziune n viziune transdisciplinarătransdisciplinară Cursuri opCursuri opţţionale:ionale: Teoria Teoria 
inteligeninteligenţţelor multiple sau Opelor multiple sau Opţţionalul ionalul îîn contextul n contextul transdisciplinaritătransdisciplinarităţţiiii, , 
Dezvoltare personală Dezvoltare personală şşi profesională sau Consiliere educai profesională sau Consiliere educaţţionalăională
••ActivităActivităţţi practicei practice

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Stagiu Stagiu –– 100  100 ore, diore, din care 4n care 48 d8 de instruire teoreticăe instruire teoretică, 2, 26 o6 ore de activităre de activităţţi i 
practice, 26 ore practice, 26 ore de consolidare, de consolidare, analiză analiză şşi evaluarei evaluare

••Orizont de Orizont de 
timptimp

An An şşcolar, colar, îîn grupe de weekn grupe de week--end end şşi vacani vacanţţe e şşcolarecolare

••Grup Grup ţţintăintă/ / 
nrnr planificaplanificaţţii

Educatoare, Educatoare, îînvănvăţţătoriători, profesori, profesori
33 grupe a 25 participangrupe a 25 participanţţii

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Atestat de formare Atestat de formare –– 30 credite30 credite

••FormatoriFormatori Formatori acreditaFormatori acreditaţţi ai Centrului Educai ai Centrului Educaţţia 2000+ia 2000+

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Cost aprox. 400RON/Cost aprox. 400RON/cursantcursant-- fonduri din bugetul pentru perfecfonduri din bugetul pentru perfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

Floarea BălanFloarea Bălan
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Strategii de Strategii de îînvănvăţţare activă pentru dezvoltarea are activă pentru dezvoltarea 

gândirii critice la gândirii critice la îînvănvăţţământul primarământul primar
(curs acreditat cu nr.46(curs acreditat cu nr.46--26.07.2004 26.07.2004 şşi cu nr. 60/30.06.2006  i cu nr. 60/30.06.2006  

pentru locapentru locaţţia Giurgiu)ia Giurgiu)

••Justificare Justificare ••Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCDPentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCD a a 
îîncheiat protocol de colaborare cu CEDU 2000+, care a acreditat ncheiat protocol de colaborare cu CEDU 2000+, care a acreditat îîn n 
localocaţţia CCD Giurgiu acest cursia CCD Giurgiu acest curs

••ScopScop ••Abilitatea Abilitatea îînvănvăţţătorilor ătorilor îîn utilizarea unor strategii de n utilizarea unor strategii de îînvănvăţţare care are care 
să promoveze gândirea critică să promoveze gândirea critică şşi i îînvănvăţţarea independentă area independentă şşi să i să 
îîncurajeze interacncurajeze interacţţiunea deschisă iunea deschisă şşi responsabilă i responsabilă îîn clasa de elevi.n clasa de elevi.

••Obiective Obiective La finalul cursului, participanLa finalul cursului, participanţţii vor fi capabili:ii vor fi capabili:
••Să utilizeze metode active care promovează gândirea critică Să utilizeze metode active care promovează gândirea critică şşi i 
implicarea elevilor implicarea elevilor îîn procesul de n procesul de îînvănvăţţare.are.
••Să elaboreze proiecte didactice care se centrează pe dezvoltareaSă elaboreze proiecte didactice care se centrează pe dezvoltarea
gândirii critice a elevilor, gândirii critice a elevilor, îînvănvăţţarea independentă area independentă şşi i îînvănvăţţarea prin area prin 
colaborarecolaborare
••Să construiască activităSă construiască activităţţi de i de îînvănvăţţare din perspectiva diversităare din perspectiva diversităţţii ii 
profilurilor de inteligenprofilurilor de inteligenţţă ă şşi a stilurilor de i a stilurilor de îînvănvăţţareare

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••Cursuri obligatoriiCursuri obligatorii: G: Gândirea critică ândirea critică şşi i îînvănvăţţarea eficientăarea eficientă, Arta de a , Arta de a 
pune pune îîntrebări esenntrebări esenţţiale, iale, ÎÎnvănvăţţare activăare activă, , ÎÎnvănvăţţăm ăm îîmpreunămpreună, C, Cum se um se 
comunică eficient comunică eficient îîn scris?n scris? De la proiect la exersare ghidată De la proiect la exersare ghidată, , 
Evaluarea formativăEvaluarea formativă. . Cursuri opCursuri opţţionale ionale şşi activităi activităţţi practice:i practice: Teoria Teoria 
inteligeninteligenţţelor multiple sau CDelor multiple sau CDŞŞ, Pa, Paşşi către i către transdisciplinaritatetransdisciplinaritate sau sau 
EducaEducaţţie pentru cetăie pentru cetăţţenie denie deemocraticămocratică, Managementul clasei sau , Managementul clasei sau 
Consiliere educaConsiliere educaţţionalăională

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagiu 100 orStagiu 100 ore din care 3e din care 37 d7 de instruire teoreticăe instruire teoretică, 5, 56 o6 ore de activităre de activităţţi i 
practice, practice, şşi 7 ore de evaluarei 7 ore de evaluare

••Orizont de Orizont de 
timptimp

An An şşcolar, colar, îîn grupe de weekn grupe de week--end end şşi vacani vacanţţe e şşcolarecolare

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

ÎÎnvănvăţţătoareătoare, 100 participan, 100 participanţţii
33 grupe a 25 participangrupe a 25 participanţţii

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Atestat de formare Atestat de formare –– 30 credite30 credite

••FormatoriFormatori Formatori acreditaFormatori acreditaţţi ai Centrului Educai ai Centrului Educaţţia 2000+ia 2000+

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Cost aprox. 400RON/Cost aprox. 400RON/cursantcursant-- fonduri din bugetul pentru fonduri din bugetul pentru 
perfecperfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

LucicaLucica AbabeiAbabei
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Noi abordări didacticNoi abordări didacticee pentru aria pentru aria curricularăcurriculară

Matematică Matematică şşi i şştiintiinţţe ale naturii e ale naturii 
(curs acreditat cu nr.43(curs acreditat cu nr.43--26.07.2004 26.07.2004 şşi cu i cu 
nr. 60/30.06.2006 pentru locanr. 60/30.06.2006 pentru locaţţia Giurgiu)ia Giurgiu)

••JustificareJustificare ••Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCDPentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCD a a 
îîncheiat protocol de colaborare cu CEDU 2000+, care a acreditat ncheiat protocol de colaborare cu CEDU 2000+, care a acreditat îîn locan locaţţia ia 
CCD Giurgiu acest cursCCD Giurgiu acest curs

••ScopScop ••Abilitarea cadrelor didactice care predau disciplinele din aria Abilitarea cadrelor didactice care predau disciplinele din aria curricularăcurriculară  
Matematică Matematică şşi i ŞŞtiintiinţţe, e, îîn proiectarea, organizarea n proiectarea, organizarea şşi evaluarea activităi evaluarea activităţţilor ilor 
didactice, precum didactice, precum şşi i îîn conceperea, aplicarea n conceperea, aplicarea şşi evaluarea de proiecte i evaluarea de proiecte 
educaeducaţţionale inovative, destionale inovative, destinate să contribuie la ameliorarea inate să contribuie la ameliorarea 
performanperformanţţelor elor îînvănvăţţării la elevi ării la elevi şşi la crearea unui mediu de i la crearea unui mediu de îînvănvăţţare are 
eficient eficient şşi creativ.i creativ.

••Obiective Obiective La finalul cursului, participanLa finalul cursului, participanţţii vor fi capabili:ii vor fi capabili:
•• Să asimileze concepte  Să asimileze concepte şşi teorii specifice domeniului i teorii specifice domeniului şştiintiinţţelor educaelor educaţţiei, cu iei, cu 
aplicabilitatea aplicabilitatea îîn domeniul Matematicii n domeniul Matematicii şşi al i al ŞŞtiintiinţţelorelor
••Să proiecteze Să proiecteze şşi să organizeze activităi să organizeze activităţţi didactice, i didactice, îîn conformitate cu noul n conformitate cu noul 
Curriculum NaCurriculum Naţţional ional şşi cu tendini cu tendinţţele inovative ale domeniuluiele inovative ale domeniului
••Să elaboreze Să elaboreze şşi să aplice instrumente adecvate de evaluare a i să aplice instrumente adecvate de evaluare a 
performanperformanţţelor elevilor, elor elevilor, îîn conformitate cu particularităn conformitate cu particularităţţile elevilor ile elevilor şşi cu i cu 
tendintendinţţele inovative ale domeniuluiele inovative ale domeniului

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••Cursuri obligatoriiCursuri obligatorii: Curriculum, instruire, evaluare, : Curriculum, instruire, evaluare, SpecialitateSpecialitate--  
perspectivă mono perspectivă mono şşi i pluripluri disciplinară disciplinară, Didactica , Didactica specialităspecialităţţiiii-- perspectivă  perspectivă 
integratăintegrată. . Cursuri opCursuri opţţionale ionale şşi activităi activităţţi practice:i practice: InovaInovaţţia ia îîn procesul n procesul 
didactic sau CDdidactic sau CDŞŞ, M, Modalităodalităţţi de ameliorare a demersului didactic sau i de ameliorare a demersului didactic sau 
Dezvoltarea de valori Dezvoltarea de valori şşi atitudini, Metode complementare de evi atitudini, Metode complementare de evaluaaluare sau re sau 
Concepte specifice matematicii Concepte specifice matematicii şşi i şştiintiinţţelorelor

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagiu 100 orStagiu 100 ore din care 4e din care 40 d0 de instruire teoreticăe instruire teoretică, 3, 31 o1 ore de activităre de activităţţi i 
practice, practice, şşi 29 ore de aprofundare i 29 ore de aprofundare şşi evaluarei evaluare

••Orizont de Orizont de 
timptimp

Semestrul I , Semestrul I , îîn grupe de weekn grupe de week--end end şşi vacani vacanţţăă

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Profesori de matematicăProfesori de matematică, f, fizicăizică, c, chimie, biolhimie, biologie, ogie, 
o grupă a o grupă a 25 participan25 participanţţii

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Atestat de formare Atestat de formare –– 30 credite30 credite

••FormatoriFormatori Formatori acreditaFormatori acreditaţţi ai Centrului Educai ai Centrului Educaţţia 2000+ia 2000+

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Cost aprox. 400RON/Cost aprox. 400RON/cursantcursant-- fonduri din bugetul pentru perfecfonduri din bugetul pentru perfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil LucicaLucica AbabeiAbabei
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Curs practic de Orientare Curs practic de Orientare şşi Consiliere i Consiliere 

(curs acreditat cu nr.42(curs acreditat cu nr.42--26.07.2004 26.07.2004 şşi cu i cu 
nr. 60/30.06.2006 pentru locanr. 60/30.06.2006 pentru locaţţia Giurgiu)ia Giurgiu)

••Justificare Justificare ••Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCDPentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCD
a a îîncheiat protocol de colaborare cu CEDU 2000+, care a acreditat ncheiat protocol de colaborare cu CEDU 2000+, care a acreditat 
îîn locan locaţţia CCD Giurgiu acest cursia CCD Giurgiu acest curs

••ScopScop ••Formarea Formarea şşi i îîmbunătămbunătăţţirea abilităirea abilităţţilor ilor şşi atitudinilor necesare i atitudinilor necesare 
pentru a dezvolta pentru a dezvolta îîn rândul celor consilian rândul celor consiliaţţi succesul personal, i succesul personal, 
profesional profesional şşi organizai organizaţţionalional

••Obiective Obiective La finalul programului de formare, participanLa finalul programului de formare, participanţţii vor fi capabili:ii vor fi capabili:
••Să realizeze proiecte comune Să realizeze proiecte comune şşcoală coală –– familie familie –– comunitate comunitate, p, pe e 
probleme educativeprobleme educative
••Să utilizeze metodele Să utilizeze metodele şşi tehnicile creative cu specific pentru i tehnicile creative cu specific pentru 
consiliereconsiliere
••Să utilizeze metodele Să utilizeze metodele şşi tehnicile de autocontrol i tehnicile de autocontrol 
psihocomportamentalpsihocomportamental
••Să asimileze cunoSă asimileze cunoşştintinţţe de tip organizae de tip organizaţţional pentru dezvoltare de ional pentru dezvoltare de 
comportamente specificecomportamente specifice

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

Consiliere Consiliere şşi orientare educai orientare educaţţionalăională, D, Dezvoltarea personală a ezvoltarea personală a 
elevilor, Inteligenelevilor, Inteligenţţa emoa emoţţională ională şşi creativitatea,i creativitatea, Pregătirea pentru  Pregătirea pentru 
succesul succesul îîn carierăn carieră,,
Construirea Construirea şşi dezvoltarea echipei i dezvoltarea echipei îîn organizan organizaţţia ia şşcolarăcolară

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagiu 100 oreStagiu 100 ore

••Orizont de timpOrizont de timp An An şşcolarcolar

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

ÎÎnvănvăţţători ători şşi profesorii profesori
4 grupe a 25 participan4 grupe a 25 participanţţii

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Atestat de formare Atestat de formare –– 30 credite30 credite

••FormatoriFormatori Formatori acreditaFormatori acreditaţţi ai Centrului Educai ai Centrului Educaţţia 2000+ia 2000+

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Cost aprox. 400RON/Cost aprox. 400RON/cursantcursant-- fonduri din bugetul pentru fonduri din bugetul pentru 
perfecperfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil Cristina AnghelCristina Anghel
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Curs de Curs de iniiniţţiereiere IT IT şşi utilizare i utilizare AeLAeL

(curs acreditat cu nr.122(curs acreditat cu nr.122--15.11.2005)15.11.2005)

••Justificare Justificare ••Modernizarea Modernizarea îînvănvăţţământului ământului şşi adaptarea lui la cerini adaptarea lui la cerinţţele societăele societăţţii ii 
dominate de informatizare dominate de informatizare şşi dependentă de informai dependentă de informaţţii impun ii impun 
instruire corespunzătoareinstruire corespunzătoare

••ScopScop ••Promovarea instruirii asistate de calculator, prin utilizarea dePromovarea instruirii asistate de calculator, prin utilizarea de  
către toate cadrele didactice a computerului către toate cadrele didactice a computerului îîn procesul de predare n procesul de predare 
îînvănvăţţare are şşi cel de evaluare.i cel de evaluare.

••Obiective Obiective ••Utilizarea calculatorului Utilizarea calculatorului îîn procesul instructiv n procesul instructiv –– educativeducativ
••Exersarea schemelor de acExersarea schemelor de acţţiune iune îîn vederea dobândirii/ n vederea dobândirii/ 
perfecperfecţţionării deprinderilor practiceionării deprinderilor practice
••Conceperea Conceperea şşi utilizarea materialelor/ mijloacelor de i utilizarea materialelor/ mijloacelor de îînvănvăţţareare
••Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloaAplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor celor 
didactice didactice îîn procesul de n procesul de îînvănvăţţământământ

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••Modulul iniModulul iniţţiere ITiere IT: Prezentarea no: Prezentarea noţţiunilor de bazăiunilor de bază, Utilizarea , Utilizarea 
elementelor multimedia, Utilizarea procesorului de texte, Utilizelementelor multimedia, Utilizarea procesorului de texte, Utilizarea area 
mijloacelor moderne de comunicare, Utilizarea aplicamijloacelor moderne de comunicare, Utilizarea aplicaţţiilor iilor 
specializate pentru realizarea Prezentărilorspecializate pentru realizarea Prezentărilor, Utilizarea foilor de , Utilizarea foilor de 
calcul tabelar, Utilizarea HTML, Utilizarea bazelor de datecalcul tabelar, Utilizarea HTML, Utilizarea bazelor de date
••Modulul Utilizare Modulul Utilizare AeLAeL:Conectarea la aplica:Conectarea la aplicaţţie folosind conturile, ie folosind conturile, 
Navigarea prin meniuri, Crearea Navigarea prin meniuri, Crearea şşi transmiterea leci transmiterea lecţţiilor iilor şşi a i a 
testelor. testelor. 

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagiu: Modulul I Stagiu: Modulul I –– 46 ore, modulul II 46 ore, modulul II –– 43 ore43 ore

••Orizont de Orizont de 
timptimp

An An şşcolarcolar

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Toate categoriile de personal didactic Toate categoriile de personal didactic şşi didactic auxiliar i didactic auxiliar 
4 grupe planificate, a câte 24 grupe planificate, a câte 200 participanparticipanţţii

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Teste grilă onTeste grilă on--line line şşi teste i teste handshands--onon cu SIVECO.cu SIVECO.
Atestate de formare, 12 credite modulul I Atestate de formare, 12 credite modulul I şşi 13 credite modulul II.i 13 credite modulul II.

••FormatoriFormatori AbabeiAbabei LucicaLucica, , GrigoriuGrigoriu AlexandraAlexandra, , DăncescuDăncescu MihaiMihai

••Locul Locul Laboratorul de informatică CCDLaboratorul de informatică CCD

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Costuri de aprox. 4.000Costuri de aprox. 4.000 RON RON/gru/grupăpă, din fondurile de perfec, din fondurile de perfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

LucicaLucica AbabeiAbabei
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Project Project CitizenCitizen

••Justificare Justificare ••Proiectul CetăProiectul Cetăţţeanul este o metodă inovativă de predare a culturii eanul este o metodă inovativă de predare a culturii 
civice la clasa a VIIcivice la clasa a VII--a, rea, recomandată de comandată de M.Ed.CM.Ed.C..

••ScopScop ••Studierea unor problematici ale comunităStudierea unor problematici ale comunităţţii locale ce ii locale ce ţţin de o in de o 
politică publică politică publică şşi care sunt alese de către elevii care sunt alese de către elevi

••Obiective Obiective ••Pregătirea profesorilor Pregătirea profesorilor îîn vederea formării n vederea formării şşi dezvoltării la elevi ai dezvoltării la elevi a::
-- Utilizării limbajului din sfera valorilor civice Utilizării limbajului din sfera valorilor civice
-- CunoaCunoaşşterii valorilor fundamentale ale democraterii valorilor fundamentale ale democraţţiei, a practicilor iei, a practicilor 
democratice democratice şşi a drepturilor omuluii a drepturilor omului
-- Dezvoltării capacită Dezvoltării capacităţţilor de a dialoga ilor de a dialoga şşi coopera i coopera îîn condin condiţţiile iile 
acceptării pluralismului acceptării pluralismului şşi valorizării pozitive a difereni valorizării pozitive a diferenţţelorelor
-- Manifestării atitudinii pozitive fa Manifestării atitudinii pozitive faţţă de sine ă de sine şşi ceilali ceilalţţii
-- Stimulării interesului pentru participarea la via Stimulării interesului pentru participarea la viaţţa socială a socială şşi i 
pentru exersarea calităpentru exersarea calităţţii de cetăii de cetăţţeanean

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••Identificarea problemelor comunităIdentificarea problemelor comunităţţii locale ce presupun politici ii locale ce presupun politici 
publice, Selectarea problemei de studiu, Culegerea de informapublice, Selectarea problemei de studiu, Culegerea de informaţţii ii şşi i 
organizarea acestora, Elaborarea portofoliului cu soluorganizarea acestora, Elaborarea portofoliului cu soluţţii posibile ii posibile şşi i 
planuri de acplanuri de acţţiune, Prezentarea portofoliului, Refleciune, Prezentarea portofoliului, Reflecţţiiii

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagiu Stagiu –– 15 ore15 ore

••Orizont de Orizont de 
timptimp

Sem ISem I

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Profesorii care predau cultura civică la gimnaziuProfesorii care predau cultura civică la gimnaziu
O grupă O grupă –– 20 persoane20 persoane

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
AdeverinAdeverinţţă CCDă CCD

••FormatoriFormatori Floarea BălanFloarea Bălan, , IldikoIldiko AndrasAndras

••Locul Locul CCDCCD

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

500 RON 500 RON –– buget perfecbuget perfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

Floarea BălanFloarea Bălan
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
CompetenCompetenţţe e îîn massn mass--mediamedia

••Justificare Justificare ••Dezvoltarea Dezvoltarea şşi modernizarea societăi modernizarea societăţţii necesită pregătirea tinerilor ii necesită pregătirea tinerilor 
pentru utilizarea unor surse diverse de pentru utilizarea unor surse diverse de îînvănvăţţare. Prin acest program se are. Prin acest program se 
intenintenţţionează pregătirea profesorilor ionează pregătirea profesorilor îîn vederea adoptării unui astfel n vederea adoptării unui astfel 
de CDde CDŞŞ..

••ScopScop ••Formarea Formarea şşi dezvoltarea competeni dezvoltarea competenţţelor de raportare la medii:selecelor de raportare la medii:selecţţie ie 
valoricăvalorică, a, analiză naliză şşi raportare la mesajele transmise prin massi raportare la mesajele transmise prin mass--media.media.

••Obiective Obiective ••Pregătirea profesorilor Pregătirea profesorilor îîn vederea formării n vederea formării şşi dezvoltării la elevi ai dezvoltării la elevi a::
-- Dobândirii unor criterii valorice pentru analiza Dobândirii unor criterii valorice pentru analiza şşi seleci selecţţia mesajeloria mesajelor
-- Dobândirii capacită Dobândirii capacităţţii de opii de opţţiune valoricăiune valorică
-- Formării  Formării şşi dezvoltării capacităi dezvoltării capacităţţii de decizie ii de decizie îîn cunon cunoşştintinţţă de cauzăă de cauză

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

--Utilizarea conceptelor Utilizarea conceptelor şştiintiinţţelor sociale pentru organizarea elor sociale pentru organizarea 
demersurilor de cunoademersurilor de cunoaşşteretere
-- Aplicarea cunoAplicarea cunoşştintinţţelor specifice elor specifice şştiintiinţţelor sociale elor sociale îîn rezolvarea unor n rezolvarea unor 
situasituaţţii ii -- problemă problemă
-- Cooperarea Cooperarea îîn rezolvarea unor probleme n rezolvarea unor probleme îîn cadrul diferitelor n cadrul diferitelor 
grupurigrupuri
-- Manifestarea unui comportament social activ Manifestarea unui comportament social activ şşi responsabili responsabil
-- Participarea la luarea deciziilor Participarea la luarea deciziilor şşi rezolvarea problemelor i rezolvarea problemelor 
comunităcomunităţţiiii

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagiu de formare Stagiu de formare –– 20 ore: ateliere de lucru20 ore: ateliere de lucru

••Orizont de Orizont de 
timptimp

Semestrul al IISemestrul al II--lealea

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Profesori de gimnaziu Profesori de gimnaziu şşi liceu din aria i liceu din aria curricularăcurriculară Om Om şşi societatei societate
O grupă O grupă –– 20 persoane20 persoane

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
AdeverinAdeverinţţă CCDă CCD

••FormatoriFormatori GeorgetaGeorgeta BerbecBerbec

••Locul Locul C.C.D.C.C.D.

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

300 RON 300 RON –– buget perfecbuget perfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

FloreaFlorea BBălanălan
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
EducaEducaţţia pentru cetăia pentru cetăţţenie democraticăenie democratică

••Justificare Justificare ••Programul răspunde necesităProgramul răspunde necesităţţii conectării la viaii conectării la viaţţa dinamică a dinamică şşi i 
complexă a societăcomplexă a societăţţii contemporane ii contemporane şşi a pornit de la problematica i a pornit de la problematica 
drepturilor omului; a fost proiectat ca un instrument educativ ddrepturilor omului; a fost proiectat ca un instrument educativ de e 
prevenire, protecprevenire, protecţţie ie şşi recuperare. i recuperare. 

••ScopScop ••Promovarea unei societăPromovarea unei societăţţi libere, tolerante i libere, tolerante şşi juste, formarea i juste, formarea şşi i 
dezvoltarea competendezvoltarea competenţţelor elor şşi atitudinilor social civice, democratice, i atitudinilor social civice, democratice, 
necesare tinerei generanecesare tinerei generaţţiiii

••Obiective Obiective ••Abilitarea personalului didactic din Abilitarea personalului didactic din îînvănvăţţământul primarământul primar, , îîn vederea n vederea 
organizării activităorganizării activităţţilor cu elevii pentru:ilor cu elevii pentru:
--CunoaCunoaşşterea terea şşi respectarea unor norme/ reguli de comportarei respectarea unor norme/ reguli de comportare
--Formarea deprinderilor comportamentale de bază Formarea deprinderilor comportamentale de bază şşi atitudinilor i atitudinilor 
civice de bazăcivice de bază
--Dezvoltarea capacităDezvoltarea capacităţţilor de comunicare ilor de comunicare 
--CunoaCunoaşşterea terea şşi respectarea drepturilor i respectarea drepturilor şşi responsabilităi responsabilităţţilor copilului ilor copilului 

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

-- Norme Norme şşi comportamente civice, Comunicare, Educai comportamente civice, Comunicare, Educaţţia Media, ia Media, 
Drepturile Drepturile şşi proteci protecţţia copilului, Educaia copilului, Educaţţia interculturalăia interculturală, Educa, Educaţţie ie 
pentru pace, Cepentru pace, Cetătăţţenia europeanăenia europeană
-- Activită Activităţţi organizate prin metode specifice lucrului cu aduli organizate prin metode specifice lucrului cu adulţţiiii

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagiu Stagiu –– 40 ore40 ore

••Orizont de Orizont de 
timptimp

VacanVacanţţa a intersemestrialăintersemestrială

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

ÎÎnvănvăţţători ători -- 2 grupe a 25 persoane2 grupe a 25 persoane

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
AdeverinAdeverinţţă Că C.C.D..C.D.

••FormatoriFormatori Maria Maria BratuBratu, Viorel , Viorel BratuBratu (formatori locali din cadrul programului)(formatori locali din cadrul programului)

••Locul Locul ŞŞcoala coala MihăileMihăileşştiti şşi C.C.D.i C.C.D.

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

1200 RON 1200 RON –– buget perfecbuget perfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

Floarea BălanFloarea Bălan



13

TitlulTitlul programuluiprogramului::
Accesul la educaAccesul la educaţţie pentru grupurile defavorizateie pentru grupurile defavorizate

••Justificare Justificare ••Programul PHARE 2004 spriProgramul PHARE 2004 sprijină procesul de aderare a jină procesul de aderare a 
României la UE, României la UE, îîn vederea asigurării accesului deplin la n vederea asigurării accesului deplin la 
educaeducaţţie al tuturor copiilor, indiferent de mediul social, ie al tuturor copiilor, indiferent de mediul social, 
cultural, geografic sau etnic al acestoracultural, geografic sau etnic al acestora

••ScopScop ••Implementarea strategiei Implementarea strategiei M.Ed.CM.Ed.C. pentru prevenirea . pentru prevenirea şşi i 
combaterea marginalizării combaterea marginalizării şşi excluziunii sociale i excluziunii sociale şşi pentru i pentru 
dezvoltarea unui mecanism de dezvoltarea unui mecanism de îîmbunătămbunătăţţire a accesului la o ire a accesului la o 
educaeducaţţie de calitateie de calitate

••Obiective Obiective ••Familiarizarea cu principiile de bază ale educaFamiliarizarea cu principiile de bază ale educaţţiei incluzive, iei incluzive, 
ale educaale educaţţiei persoanelor cu nevoi speciale iei persoanelor cu nevoi speciale şşi ale segregăriii ale segregării

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

--EducaEducaţţie incluzivăie incluzivă
--Metodologia pentru educaMetodologia pentru educaţţia incluzivăia incluzivă
--ŞŞcoala incluzivă coala incluzivă îîn comunitaten comunitate
--Practicile incluzivePracticile incluzive

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagiu de formare Stagiu de formare –– 89 ore89 ore

••Orizont de Orizont de 
timptimp

Semestrul al IISemestrul al II--lealea

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Toate categoriile de cadre didacticeToate categoriile de cadre didactice
DouăDouă grupgrupe a 25 participane a 25 participanţţii

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Atestat de formare Atestat de formare –– 25 credite25 credite

••FormatoriFormatori ŞŞtefania tefania FieraruFieraru, Corina Grigore, , Corina Grigore, GenovevaGenoveva CheranaCherana, Gabriela , Gabriela 
SingureanuSingureanu, Corina , Corina GheorghiuGheorghiu, Adrian Nichita, Lucia , Adrian Nichita, Lucia MihăilăMihăilă

••Locul Locul CCD CCD şşi CDI i CDI BolintinBolintin ValeVale

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Buget perfecBuget perfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

Floarea BălanFloarea Bălan
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Creativitate didacticăCreativitate didactică

••Justificare Justificare FuncFuncţţia psihopedagogică a creativităia psihopedagogică a creativităţţii este determinată de ii este determinată de 
modul de comportare a personalitămodul de comportare a personalităţţii creatoare, ii creatoare, angajată angajată îîn n 
proiectarea unor acproiectarea unor acţţiuni didactice, iuni didactice, îîn condin condiţţiile de transformare iile de transformare 
a raporturilor dintre educator a raporturilor dintre educator şşi elev.i elev. Creativitatea a devenit Creativitatea a devenit 
obiectul unor acobiectul unor acţţiuni planificate, priuni planificate, prin care ea se dezvoltă in care ea se dezvoltă îîn n 
mod deosebit.mod deosebit.

••ScopScop ••Motivarea cadrelor didactice pentru o activitatea competentă Motivarea cadrelor didactice pentru o activitatea competentă 
şşi creativăi creativă

••Obiective Obiective ••FFacilitarea acilitarea şşi dezvoltarea poteni dezvoltarea potenţţialului creativ ialului creativ îîn n şşcoalăcoală
••CCrereşştereaterea eficieneficienţţeiei profesionaleprofesionale
••MManifestareaanifestarea uneiunei atitudiniatitudini pozitivepozitive fafaţţă de ă de îînvănvăţţareaarea de tip de tip 
creativcreativ

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

--SusSusţţinerea lucrărilor pe următoarele secinerea lucrărilor pe următoarele secţţiuni:iuni:
EducaEducaţţie pentru toie pentru toţţi: accesibilizare, individualizare, i: accesibilizare, individualizare, 
personalizare, incluziune personalizare, incluziune 
Proiecte europene cu finanProiecte europene cu finanţţare nerambursabilăare nerambursabilă
Management educaManagement educaţţional ional 
ActivităActivităţţi creative i creative îîn orele de n orele de şştiintiinţţee
ActivităActivităţţi creative i creative îîn cadrul disciplinelor umanisten cadrul disciplinelor umaniste

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Simpozion interjudeSimpozion interjudeţţeanean

••Orizont de Orizont de 
timptimp

Luna mai 2008Luna mai 2008

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Toate categoriile de cadre didactice din judeToate categoriile de cadre didactice din judeţţ şşi invitai invitaţţi din i din 
judejudeţţele vecineele vecine

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

ExpoziExpoziţţie cu lucrări ie cu lucrări şşi mapei mape
Diplome de participare C.C.D.Diplome de participare C.C.D.

••FormatoriFormatori Nu este cazulNu este cazul

••Locul Locul Centrul Cultural Local Centrul Cultural Local ““Ion VineaIon Vinea””

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Buget propriu C.C.D Buget propriu C.C.D şşi contribui contribuţţia participania participanţţilorilor

••Responsabil Responsabil 
de programde program

Floarea BălanFloarea Bălan
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
IniIniţţiere iere îîn cariera didactică n cariera didactică --

pregătirea suplinitorilor necalificapregătirea suplinitorilor necalificaţţi i şşi a cadrelor i a cadrelor 
didactice debutantedidactice debutante

••Justificare Justificare ••DeDeşşi a scăzut numeric considerabili a scăzut numeric considerabil, p, personalul necalificat ersonalul necalificat 
constituie o problemă a constituie o problemă a îînvănvăţţământului preuniversitarământului preuniversitar. . ÎÎn n 
vederea inivederea iniţţierii acestuia pentru a putea funcierii acestuia pentru a putea funcţţiona iona îîn sistem,n sistem,    
cursurile oferă un minim necesar cursurile oferă un minim necesar îîn domeniul specialităn domeniul specialităţţii, al ii, al 
metodicii metodicii şşi didacticii disciplinelor respective.i didacticii disciplinelor respective.

••ScopScop ••Abilitarea personalului necalificat Abilitarea personalului necalificat îîncadrat ncadrat îîn n îînvănvăţţământ ământ 
pentru activitatea didacticăpentru activitatea didactică

••Obiective Obiective ••CunoaCunoaşşterea documentelor terea documentelor şşcolare, a manualelor colare, a manualelor şşi tehnicilor i tehnicilor 
de proiectare didacticăde proiectare didactică
••Folosirea eficientă a metodelor Folosirea eficientă a metodelor 
••ÎÎnsunsuşşirea tehnicilor de evaluare irea tehnicilor de evaluare 

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

--Proiectare didacticăProiectare didactică, Curriculum, Instruire, Evaluare, No, Curriculum, Instruire, Evaluare, Noţţiuni iuni 
de didactica specialităde didactica specialităţţii.ii.
--Instruire teoretică Instruire teoretică şşi activităi activităţţi practicei practice

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagii de formare (6 zile a 6 ore)Stagii de formare (6 zile a 6 ore)

••Orizont de Orizont de 
timptimp

An An şşcolar, colar, îîn zilele de weekn zilele de week--end, zile metodice sau end, zile metodice sau îîn vacann vacanţţele ele 
şşcolare.colare.

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Suplinitorii necalificaSuplinitorii necalificaţţi i şşi cadrele didactice debutante de la i cadrele didactice debutante de la 
Educatoare, Educatoare, ÎÎnvănvăţţătoriători, L, Limba Românăimba Română, M, Matematicăatematică, Istorie, , Istorie, 
Geografie Geografie şşi Limbi străinei Limbi străine

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Evaluarea se va face pe baza produselor activităEvaluarea se va face pe baza produselor activităţţilor ilor îîn n 
grupele de lucrugrupele de lucru
AdeverinAdeverinţţe C.C.D.e C.C.D.

••FormatoriFormatori Inspectori de specialitate Inspectori de specialitate şşi profesori metodii profesori metodişşti ai I.S.J.ti ai I.S.J.

••Locul Locul C.C.D. C.C.D. sau unităsau unităţţi i şşcolarecolare

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

AutofinanAutofinanţţareare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

DumitraDumitra Bălan Bălan
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
FFormareaormarea continucontinuă la nivelul unităă la nivelul unităţţilor de ilor de îînvănvăţţământământ

••Justificare Justificare ••Având Având îîn vedere dispunerea geografică a juden vedere dispunerea geografică a judeţţului ului şşi accesul dificil i accesul dificil 
al unor zone la activităal unor zone la activităţţile de formare, pile de formare, pentru a putea răspunde entru a putea răspunde 
unor nevoi punctuale, C.C.D a experimentat cu succes metoda unor nevoi punctuale, C.C.D a experimentat cu succes metoda 
seminariilorseminariilor itinerante itinerante, c, ceea ce argumentează meneea ce argumentează menţţinerea lor inerea lor îîn n 
continuarecontinuare

••ScopScop •• Crearea unor alternative de formare la nivelul Crearea unor alternative de formare la nivelul şşcolii colii şşi satisfacerea i satisfacerea 
unor nevoi localeunor nevoi locale

••Obiective Obiective ••Orientarea activităOrientarea activităţţii cadrelor didactice ii cadrelor didactice îîn vederea cunoan vederea cunoaşşterii terii 
diversitădiversităţţii umane TIMii umane TIM
••Formarea cadrelor didactice ca buni manageri ai clasei de elevi Formarea cadrelor didactice ca buni manageri ai clasei de elevi 
MCEMCE
••ÎÎnnţţelegerea filozofiei elegerea filozofiei şşi a practicilor de tip participativ MPi a practicilor de tip participativ MP
••Dezvoltarea unor teme specifice Dezvoltarea unor teme specifice îîn ciclul n ciclul ““Profesorii de Profesorii de acasăacasă--  
părinpărinţţii de la ii de la şşcoalăcoală””
••Identificarea unor modalităIdentificarea unor modalităţţi de interveni de intervenţţie ie îîn diverse situan diverse situaţţii de ii de 
comunicare comunicare şşi i îînvănvăţţareare

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

--Instruire diferenInstruire diferenţţiată TIMiată TIM, Managementul clasei de elevi MCE, , Managementul clasei de elevi MCE, 
Metode activ participative de Metode activ participative de îînvănvăţţare MP, Factori determinanare MP, Factori determinanţţi i îîn n 
reureuşşita ita şşcolarăcolară, Conduita comunica, Conduita comunicaţţională a cadrului didacticională a cadrului didactic

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Seminarii itinerante Seminarii itinerante şşi ateliere de lucru i ateliere de lucru îîn cadrul consiliilor n cadrul consiliilor 
profesorale tematice (2ore)profesorale tematice (2ore)

••Orizont de Orizont de 
timptimp

An An şşcolar, colar, îîn funcn funcţţie de solicităriie de solicitări

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Cadre didactice de toate specialităCadre didactice de toate specialităţţileile

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Evaluarea se va face pe baza produselor activităEvaluarea se va face pe baza produselor activităţţilor ilor îîn grupele de n grupele de 
lucru, a filucru, a fişşelor sau chestionarelor de evaluareelor sau chestionarelor de evaluare

••FormatoriFormatori Profesori metodiProfesori metodişşti ai C.C.D.ti ai C.C.D.

••Locul Locul UnităUnităţţi i şşcolare care solicităcolare care solicită

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

AutofinanAutofinanţţareare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

DumitraDumitra Bălan Bălan
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
InstruireaInstruirea îîn societatea cunoan societatea cunoaşşteriiterii

(curs acreditat(curs acreditat))

••Justificare Justificare ••Modernizarea Modernizarea îînvănvăţţământului ământului şşi adaptarea lui la cerini adaptarea lui la cerinţţele societăele societăţţii dominate ii dominate 
de informatizare de informatizare şşi dependentă de informai dependentă de informaţţii impun instruire corespunzătoareii impun instruire corespunzătoare

••ScopScop Integrarea tehnologiei în activităţile didactice pentru a facilita învăţarea prin 
metode active  (metoda proiectului)
Metoda proiectului – metoda activă de predare.

••Obiective Obiective Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta abilităţile necesare elevilor în secolul 
XXI.
Identificarea căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a 
stimula procesul de învăţare prin cercetare, comunicare şi colaborare.
Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferenţiată.
Dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme.
Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

Ce inseamnă o instruire eficientă?
Planificarea unei unităţi de învăţare din perspectiva învăţării centrate pe elev. 
Cum gândim învăţarea bazată pe proiect?
Stabilirea conexiunilor. Cum ne conectăm la resursele virtuale?
Cum se vede învăţarea din perspectiva elevului?
Evaluarea proiectelor elevilor. Cum ştim ce ştie elevul?
Cum pot fi ajutaţi elevii pentru a se adapta la lucrul în grup, pe proiecte? 
Cum se construieşte un portofoliu?

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagiu: 48 ore face Stagiu: 48 ore face toto faceface, 1, 16ore 6ore teme practice, 25teme practice, 25 ore practică individuală ore practică individuală

••Orizont de timpOrizont de timp An An şşcolarcolar

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Toate categoriile de personal didacticToate categoriile de personal didactic
2 grupe planificate, a câte 10 participan2 grupe planificate, a câte 10 participanţţii

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Atestate de formare 25 crediteAtestate de formare 25 credite

••FormatoriFormatori AbabeiAbabei LucicaLucica

••Locul Locul Laboratorul de informatică CCDLaboratorul de informatică CCD

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Costuri de aprox. 1500 Costuri de aprox. 1500 RON/gruRON/grupăpă, din fondurile de perfec, din fondurile de perfecţţionareionare

••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

AbabeiAbabei LucicaLucica
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
ModelareModelare date date şşi programare SQL i programare SQL OracleOracle

••Justificare Justificare ••Modernizarea Modernizarea îînvănvăţţământului ământului şşi adaptarea lui la cerini adaptarea lui la cerinţţele societăele societăţţii ii 
dominate de informatizare dominate de informatizare şşi dependentă de informai dependentă de informaţţii impun ii impun 
instruire corespunzătoareinstruire corespunzătoare

••ScopScop ••Instruirea profesorilor de informatică privind aplicarea noii Instruirea profesorilor de informatică privind aplicarea noii 
programe de informatică pentru ciclul superior al liceuluiprograme de informatică pentru ciclul superior al liceului..

••Obiective Obiective ••Predare Predare şşi evaluare cu ajutorul calculatoruluii evaluare cu ajutorul calculatorului
••Utilizarea mijloacelor moderne Utilizarea mijloacelor moderne îîn procesul instructiv n procesul instructiv –– educativeducativ
••Instruire prin platforma Instruire prin platforma ee--learninglearning

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••Modulul I Modulul I –– Proiectarea bazelor de date Proiectarea bazelor de date OracleOracle
••Modulul II Modulul II –– Programarea bazelor de date utilizând limbajul SQLProgramarea bazelor de date utilizând limbajul SQL

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

••Stagiu: Modulul I Stagiu: Modulul I –– 20 ore, modulul II 20 ore, modulul II –– 30 ore30 ore

••Orizont de Orizont de 
timptimp

Sem. IISem. II

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Profesorii de informatică Profesorii de informatică / 1/ 1 grupă grupă

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Teste grilă onTeste grilă on--lineline

••FormatoriFormatori CovăcescuCovăcescu Alina, Alina, GogoaGogoaşşee FlorinaFlorina

••Locul Locul Laboratorul de informatică CNIMLaboratorul de informatică CNIM

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Costuri de aprox. 3.000Costuri de aprox. 3.000 RON RON/gru/grupăpă, din fondurile de perfec, din fondurile de perfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

DumitraDumitra Bălan Bălan
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Management Management educaeducaţţionalional

(curs acreditat cu nr.03/ 02.02.2004 (curs acreditat cu nr.03/ 02.02.2004 şşi cu i cu 
nr. nr. …………pentru locapentru locaţţia Giurgiu)ia Giurgiu)

••Justificare Justificare ••Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCDPentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCD a a 
îîncheiat protocol de colaborare cu Fundancheiat protocol de colaborare cu Fundaţţia Academica ia Academica ““AlumniAlumni”” a a 
Colegiului NaColegiului Naţţional ional ““Mircea cel BătrânMircea cel Bătrân”” ConstanConstanţţa,  care a acreditat a,  care a acreditat îîn n 
localocaţţia CCD Giurgiu acest cursia CCD Giurgiu acest curs

••ScopScop ••Realizarea premiselor manageriale pentru menRealizarea premiselor manageriale pentru menţţinerea inerea şşi dezvoltarea i dezvoltarea 
sistemului de sistemului de îînvănvăţţământ ământ îîn contextul descentralizării n contextul descentralizării şşi crei creşşterii terii 
calităcalităţţiiii

••Obiective Obiective La finalul programului de formare, participanLa finalul programului de formare, participanţţii vor fi capabili:ii vor fi capabili:
--Să cunoască Să cunoască şşi să aplicei să aplice/ utilizeze/ evalueze corect legisla/ utilizeze/ evalueze corect legislaţţia ia şşi i 
precizările legale referitoare la precizările legale referitoare la îînvănvăţţământământ
--Să creezeSă creeze/ f/ formeze abilităormeze abilităţţi specifice procesului managerial i specifice procesului managerial şşcolar.colar.

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••Modulul I Modulul I ““Management educaManagement educaţţionalional””
••Modulul II Modulul II ““Comunicare Comunicare şşi curriculumi curriculum””
••Modulul III Modulul III ““Tehnici InformaTehnici Informaţţionale Computerizate ionale Computerizate –– TICTIC””

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Cursuri de formare: modulul I Cursuri de formare: modulul I şşi II i II –– 95 ore, modulul III 95 ore, modulul III –– 90 de ore90 de ore

••Orizont de Orizont de 
timptimp

An An şşcolar, colar, îîn grupe de weekn grupe de week--end end şşi vacani vacanţţe e şşcolarecolare

••Grup Grup ţţintăintă/ / 
nrnr planificaplanificaţţii

Inspectori, directori, cadre didacticeInspectori, directori, cadre didactice
5 grupe a 25 participan5 grupe a 25 participanţţii

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Test scris + portofoliu de evaluareTest scris + portofoliu de evaluare
Certificat de formare Certificat de formare –– 90 credite90 credite

••FormatoriFormatori Formatori acreditaFormatori acreditaţţi ai Fundai ai Fundaţţiei Academice iei Academice ““AlumniAlumni”” şşi  Lucia i  Lucia 
MihăilăMihăilă, , LilianaLiliana ParaschivParaschiv, , DanielaDaniela BoanBoanţţăă, , FiruFiruţţaa PetrescuPetrescu, F, Floarea loarea 
BălanBălan

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Cost aprox. 900 RON/Cost aprox. 900 RON/cursantcursant-- fonduri din bugetul pentru perfecfonduri din bugetul pentru perfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

Floarea BălanFloarea Bălan
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Engleza pentru comunicareEngleza pentru comunicare

(curs acreditat cu nr.19/ 05.02.2007)(curs acreditat cu nr.19/ 05.02.2007)

••Justificare Justificare ••Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCDPentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCD a a 
îîncheiat protocol de colaborare cu Fundancheiat protocol de colaborare cu Fundaţţia Academica ia Academica ““AlumniAlumni”” a a 
Colegiului NaColegiului Naţţional ional ““Mircea cel BătrânMircea cel Bătrân”” ConstanConstanţţa,  care a acreditat a,  care a acreditat îîn n 
localocaţţia CCD Giurgiu acest cursia CCD Giurgiu acest curs

••ScopScop ••Formarea cadrelor didactice Formarea cadrelor didactice îîn actele de cunoan actele de cunoaşştere, comunicare tere, comunicare şşi i 
aprofundare aprofundare îîntrntr--o limbă străină de circulao limbă străină de circulaţţie internaie internaţţionalăională

••Obiective Obiective La finalul programului de formare, participanLa finalul programului de formare, participanţţii vor fi capabili de a:ii vor fi capabili de a:
--desprindedesprinde sensul global al unui mesaj simplu sensul global al unui mesaj simplu 
--folosifolosi formule convenformule convenţţionale uzuale ionale uzuale îîn dialoguri simple dirijaten dialoguri simple dirijate
--integra cuvinte noi integra cuvinte noi îîn enunn enunţţuri propriiuri proprii
--îînnţţelege informaelege informaţţii specifice dintrii specifice dintr--un mesaj rostit un mesaj rostit îîn limbaj standardn limbaj standard
--recunoarecunoaşşte succesiunea secvente succesiunea secvenţţelor unui text citit.elor unui text citit.

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••Modulul I Modulul I ““Modul de iniModul de iniţţiere iere şşi dezvoltarei dezvoltare””
••Modulul II Modulul II ““Modul de aprofundareModul de aprofundare””

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Cursuri de formare: modulul I  54 ore 1/2 ore, modulul II Cursuri de formare: modulul I  54 ore 1/2 ore, modulul II –– 34 ore 1/234 ore 1/2

••Orizont de Orizont de 
timptimp

An An şşcolar, colar, îîn grupe de weekn grupe de week--end end şşi vacani vacanţţe e şşcolarecolare

••Grup Grup ţţintăintă/ / 
nrnr planificaplanificaţţii

Personalul din Personalul din îînvănvăţţământul preuniversitarământul preuniversitar
4 grupe a 25 participan4 grupe a 25 participanţţii

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare Atestat de formare  Atestat de formare  -- 25 credite25 credite

••FormatoriFormatori Formatori acreditaFormatori acreditaţţi ai Fundai ai Fundaţţiei Academice iei Academice ““AlumniAlumni”” şşi  Monica i  Monica 
ZimnicaruZimnicaru,  Camelia ,  Camelia PagilăPagilă, , AdrianaAdriana CoscaiCoscai

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Cost aprox. 400 RON/Cost aprox. 400 RON/cursantcursant-- fonduri din bugetul pentru perfecfonduri din bugetul pentru perfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

LucicaLucica AbabeiAbabei
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
A A douadoua şşansăansă

••Justificare Justificare ••Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri organizate de Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri organizate de 
CCD CCD şşi ISJ, i ISJ, îîn ceea ce priven ceea ce priveşşte programul te programul ““A doua A doua şşansăansă””..

••ScopScop ••Sprijin pentru Sprijin pentru şşcolile care organizeazăcolile care organizează/ vor organiza programul / vor organiza programul ““A A 
doua doua şşansăansă”” şşi pentru cadrele didactice care predau/ vor preda i pentru cadrele didactice care predau/ vor preda îîn n 
acest program.acest program.

••Obiective Obiective La finalul programului de formare, participanLa finalul programului de formare, participanţţii:ii:
••vor cunoavor cunoaşşte documentele privind aplicarea programului te documentele privind aplicarea programului ““A doua A doua 
şşansăansă””: : îînscrierea, organizarea, certificarea competennscrierea, organizarea, certificarea competenţţelor elor 
((““Metodologia privind organizarea programului Metodologia privind organizarea programului ““A doua A doua şşansăansă””))
••vor fi familiarizavor fi familiarizaţţi cu curriculum i cu curriculum şşcolar colar şşi materialele suport din i materialele suport din 
programul programul ““A doua A doua şşansăansă””
••vor fi capabili să aplice strategii vor fi capabili să aplice strategii şşi metode de i metode de îînvănvăţţare adaptate are adaptate 
nevoilor programului nevoilor programului şşi specifice aduli specifice adulţţilor.ilor.
••Vor fi capabili să utilizeze tehnici Vor fi capabili să utilizeze tehnici şşi metode de evaluare specifice i metode de evaluare specifice îîn n 
cadrul programului cadrul programului ““A doua A doua şşansăansă””

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••Metodologia privind organizarea programului Metodologia privind organizarea programului ““A doua A doua şşansăansă””
••Curriculum Curriculum ““A doua A doua şşansăansă””
••Materialele suport din programul Materialele suport din programul ““A doua A doua şşansăansă””
••Evaluarea Evaluarea îîn programul n programul ““A doua A doua şşansăansă””
••Curriculum la decizia Curriculum la decizia şşcolii colii îîn programul n programul ““A doua A doua şşansăansă””

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Stagiu de formare Stagiu de formare –– 24 ore24 ore

••Orizont de Orizont de 
timptimp

An An şşcolar colar îîn perioada vacann perioada vacanţţelor elor şşcolare (pentru colare (pentru îînvănvăţţământul ământul 
primar primar îîn vacann vacanţţa din 29.10 a din 29.10 –– 2.11.20072.11.2007

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Cadrele didactice (Cadrele didactice (îînvănvăţţători ători şşi profesori) care predau/ vor preda i profesori) care predau/ vor preda îîn n 
acest programacest program

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare AdeverinAdeverinţţă CCDă CCD

••FormatoriFormatori Formatori judeFormatori judeţţeni: Corina eni: Corina StaicuStaicu, , GenovevaGenoveva CheranaCherana, , ŞŞtefana tefana 
FieraruFieraru, Adrian Nichita, Adrian Nichita

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Cost aproxCost aprox…………. RON/. RON/cursantcursant-- fonduri din bugetul pentru fonduri din bugetul pentru 
perfecperfecţţionareionare

••Responsabil Responsabil 
de programde program

Floarea BălanFloarea Bălan
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