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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 31.000 volume;Fond de carte peste 31.000 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 (curs acreditat cu nr.nr.117 117 –– 229.07.20089.07.2008))

••Stagiu Stagiu –– 100100 de ore de ore , d, din care 60in care 60 instruire practică instruire practică , 30 ore , 30 ore 
teorie teorie şşi i 1010 ore evaluareore evaluare

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Costuri de aprox. Costuri de aprox. 4.0004.000 RON/gruRON/grupăpă, din fondurile de , din fondurile de 
perfecperfecţţionareionare

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

LucicaLucica AbabeiAbabei••Responsabil Responsabil 
de programde program

Laboratorul informatică al CCDLaboratorul informatică al CCD••Locul Locul 

Lucica Ababei,Lucica Ababei, LeonteLeonte DiaconescuDiaconescu, , Mihai DMihai Dăncescuăncescu, Ionela , Ionela 
Rotaru, Iolanda IonescuRotaru, Iolanda Ionescu

••FormatoriFormatori

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

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

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

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

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

••Orizont de Orizont de 
timptimp

••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.

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••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

••Obiective Obiective 

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

••ScopScop

••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

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Curs de Curs de iniiniţţiereiere IT IT şşi utilizare i utilizare AeLAeL

(curs acreditat cu (curs acreditat cu nr.218nr.218--19.12.20019.12.20077))

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

Costuri de aprox. Costuri de aprox. 4.000 4.000 RON/gruRON/grupăpă, din fondurile de perfec, din fondurile de perfecţţionareionare••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

LucicaLucica AbabeiAbabei••Responsabil Responsabil 
de programde program

Laboratorul de informatică CCDLaboratorul de informatică CCD••Locul Locul 

AbabeiAbabei Lucica,Lucica, DăncescuDăncescu MihaiMihai••FormatoriFormatori

Teste grilă onTeste grilă on--line line şşi teste i teste handshands--onon cu SIVECO.cu SIVECO.
Atestate de formare, Atestate de formare, 25 credite.25 credite.

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Toate categoriile de personal didactic Toate categoriile de personal didactic şşi didactic auxiliar i didactic auxiliar 
11 grupăgrupă planificatăplanificată,, 2200 participanparticipanţţii

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

An An şşcolarcolar••Orizont de Orizont de 
timptimp

••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. 

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••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

••Obiective Obiective 

••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.

••ScopScop

••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

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Intel Teach Intel Teach --InstruireaInstruirea îîn societatea n societatea 

cunoacunoaşşteriiterii
(curs acreditat cu nr. 132/07.11.2007(curs acreditat cu nr. 132/07.11.2007))

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

Costuri de aprox. Costuri de aprox. 15001500 RON RON/gru/grupăpă, din fondurile de perfec, din fondurile de perfecţţionareionare••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

AbabeiAbabei LucicaLucica••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

Laboratorul de informatică CCDLaboratorul de informatică CCD••Locul Locul 

AbabeiAbabei Lucica, Anghel CristinaLucica, Anghel Cristina••FormatoriFormatori

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

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

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

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

An An şşcolarcolar••Orizont de timpOrizont de timp

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?

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

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

••Obiective Obiective 

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

••ScopScop

••Modernizarea Modernizarea îînvănvăţţământului ământului şş i 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

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
ConsiliereConsiliere şşi  Orientarei  Orientare

((îîn curs de acreditare)n curs de acreditare)

••Stagiu Stagiu 6363 oreore••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Cristina AnghelCristina Anghel••Responsabil Responsabil 

Cost aprox. Cost aprox. 400400RON/RON/cursantcursant-- fonduri din bugetul pentru fonduri din bugetul pentru 
perfecperfecţţionareionare

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Cristina Anghel, Valerica Miftode, Cristina Ciurumelea, Mihaela Cristina Anghel, Valerica Miftode, Cristina Ciurumelea, Mihaela 
LeocLeocăă, Mihaela Enache, Virginia Ren, Mihaela Enache, Virginia Renţţeaea

••FormatoriFormatori

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Atestat de formare Atestat de formare –– 1515 creditecredite

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

ÎÎnvănvăţţători ători şşi profesorii profesori
22 grupe a 25 participangrupe a 25 participanţţii

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

An An şşcolarcolar••Orizont de timpOrizont de timp

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

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

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

••Obiective Obiective 

••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

••ScopScop

••Pentru acoperirea nevoii de formare prin Pentru acoperirea nevoii de formare prin credite,credite, CCD CCD 
intenintenţţionează să ionează să acreditezeacrediteze acestacest curscurs

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Managementul claseiManagementul clasei

((îîn curs de acreditare)n curs de acreditare)

••Stagiu Stagiu 6363 oreore••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Floarea BălanFloarea Bălan••Responsabil Responsabil 

Cost aprox.Cost aprox. 400R400RON/ON/cursantcursant-- fonduri din bugetul pentru fonduri din bugetul pentru 
perfecperfecţţionareionare

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Floarea BălanFloarea Bălan, L, Lucia Mihăilăucia Mihăilă, Liliana Paraschiv, Daniela Boan, Liliana Paraschiv, Daniela Boanţţăă••FormatoriFormatori

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Atestat de formare Atestat de formare –– 1515 creditecredite

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

ÎÎnvănvăţţători ători şşi profesorii profesori
22 grupe a 25 participangrupe a 25 participanţţii

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

An An şşcolarcolar••Orizont de timpOrizont de timp

Managementul conManagementul conţţinutului inutului 
Managementul problemelor disciplinareManagementul problemelor disciplinare
Managementul relaManagementul relaţţiilor interpersonaleiilor interpersonale

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

Dobândirea metodelor practice de acDobândirea metodelor practice de acţţiune folosite iune folosite îîn situan situaţţii ii 
concrete de management al comportamentelor copiilor.concrete de management al comportamentelor copiilor.

CunoaCunoaşşterea elementelor componente ale managementului terea elementelor componente ale managementului 
situasituaţţiilor concrete educaiilor concrete educaţţionale.ionale.

Dezvoltarea unei atitudini profesionale asupra problemelor de Dezvoltarea unei atitudini profesionale asupra problemelor de 
disciplinădisciplină

••Obiective Obiective 

••Familiarizarea cadrelor didactice cu instrumentele Familiarizarea cadrelor didactice cu instrumentele şşi metodele de i metodele de 
gestionare a relagestionare a relaţţiilor dintre profesori iilor dintre profesori şşi elevi, dar i elevi, dar şşi dintre elevii dintre elevi..

••ScopScop

••Pentru acoperirea nevoii de formare prin Pentru acoperirea nevoii de formare prin credite,credite, CCD CCD 
intenintenţţionează să ionează să acreditezeacrediteze acestacest curscurs

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
EducaEducaţţia pentru educarea caracteruluiia pentru educarea caracterului

((îîn curs de acreditare)n curs de acreditare)

••Stagiu Stagiu 50 ore50 ore••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Floarea BălanFloarea Bălan••Responsabil Responsabil 

Cost aprox. Cost aprox. 400400 RON/cursantRON/cursant-- fonduri din bugetul pentru fonduri din bugetul pentru 
perfecperfecţţionareionare

••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Floarea BălanFloarea Bălan, R, Romica Marin, Lidomica Marin, Lidia Bălania Bălan, Iolanda Ionescu, Iolanda Ionescu••FormatoriFormatori

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Atestat de formare Atestat de formare –– 1212 creditecredite

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

ÎÎnvănvăţţători ători şşi profesorii profesori
22 grupe a 25 participangrupe a 25 participanţţii

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

An An şşcolarcolar••Orizont de timpOrizont de timp

Justificarea programului (De ce Mai întâi caracterul !)
Noţiuni generale de psihologie-Caracterul,49 de trăsături de caracter 

pentru succes,Schimbarea culturii, Metode de predare despre 
caracter,Construirea caracterului prin laudă Corectarea bazată 
pe caracter,Paşi pentru implementare

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

exersarea de  modalităexersarea de  modalităţţi de abordare a practicilor educative printri de abordare a practicilor educative printr--o o 
îînnţţelegere superioară a unor probleme educative curenteelegere superioară a unor probleme educative curente;;

identificarea identificarea şşi aplicarea metodelor de construire a caracterului prin i aplicarea metodelor de construire a caracterului prin 
laudă laudă şşi corectarei corectare

îîmbogămbogăţţirea cunoirea cunoşştintinţţelor cursanelor cursanţţilor cu noi concepte, noilor cu noi concepte, noţţiuni cheie, iuni cheie, 
idei ancoră care să completeze fondul general de activităidei ancoră care să completeze fondul general de activităţţi i îîn domeniul n domeniul 
educaeducaţţionalional

••Obiective Obiective 

••Una din problemele de actualitate a Una din problemele de actualitate a şşcolii colii şşi i îîn special a dăscălilorn special a dăscălilor, , 
indiferent de nivelul la care predau, este caracterul elevilor. indiferent de nivelul la care predau, este caracterul elevilor. Având Având îîn n 
vedere că misiunea fiecărei vedere că misiunea fiecărei şşcoli este coli este îîn primul rând instruirea noilor n primul rând instruirea noilor 
generageneraţţii, ii, îînvănvăţţământul are misiunea de a instrui atât la nivel teoretic ământul are misiunea de a instrui atât la nivel teoretic 
cât cât şşi comportamental.  i comportamental.  ÎÎn derularea acestui proiect se pornen derularea acestui proiect se porneşşte de la te de la 
premisa, premisa, că multe din problemele cu care se confruntă că multe din problemele cu care se confruntă îînvănvăţţământul ământul îîn n 
acest moment au la bază lipsa de caracteracest moment au la bază lipsa de caracter.. ..

••ScopScop

••Pentru acoperirea nevoii de formare prin Pentru acoperirea nevoii de formare prin credite,credite, CCD CCD intenintenţţionează ionează 
să să acreditezeacrediteze acestacest curscurs

••Justificare Justificare 
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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)

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••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Din contribuDin contribuţţia participania participanţţilorilor••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

LucicaLucica AbabeiAbabei••Responsabil Responsabil 
de programde program

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

••FormatoriFormatori

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

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

••Grup Grup ţţintăintă/ / 
nrnr planificaplanificaţţii

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

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

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

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.

••Obiective Obiective 

••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

••ScopScop

••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

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

(program (program acreditat)acreditat)

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

Buget perfecBuget perfecţţionareionare••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Floarea BălanFloarea Bălan••Responsabil Responsabil 
de programde program

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

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

••FormatoriFormatori

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

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

••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

An An şşcolarcolar••Orizont de Orizont de 
timptimp

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

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••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

••Obiective Obiective 

••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

••ScopScop

••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

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Creativitate didacticăCreativitate didactică

••Simpozion interjudeSimpozion interjudeţţeanean••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Buget propriu C.C.D Buget propriu C.C.D şş i contribui contribuţţia participania participanţţilorilor••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Floarea BălanFloarea Bălan••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

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

Nu este cazulNu este cazul••FormatoriFormatori

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

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Toate categoriile de cadre didactice din judeToate categoriile de cadre didactice din judeţţ şş i invitai invitaţţi din judei din judeţţele vecineele vecine••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

Luna mai Luna mai 20092009••Orizont de timpOrizont de timp

--SusSusţţinerea lucrărilor pe următoarele secinerea lucrărilor pe următoarele secţţiuni:iuni:
EducaEducaţţie pentru toie pentru toţţi: accesibilizare, individualizare, personalizare, i: accesibilizare, individualizare, personalizare, 
incluziune 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 n cadrul disciplinelor umanisteumaniste
Consiliere Consiliere şş i orientarei orientare

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

••FFacilitarea acilitarea şş i 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

••Obiective Obiective 

••Motivarea cadrelor didactice pentru o activitatea competentă Motivarea cadrelor didactice pentru o activitatea competentă şş i creativăi creativă••ScopScop

FuncFuncţţia psihopedagogică a creativităia psihopedagogică a creativităţţii este determinată de modul de ii este determinată de modul de 
comportare a personalităcomportare a personalităţţii creatoare, ii creatoare, angajată angajată îîn proiectarea unor n proiectarea unor 
acacţţiuni didactice, iuni didactice, îîn condin condiţţiile de transformare a raporturilor dintre iile de transformare a raporturilor dintre 
educator educator şş i elev.i elev. Creativitatea a devenit obiectul unor acCreativitatea a devenit obiectul unor acţţiuni planificate, iuni planificate, 
prin care ea se dezvoltă prin care ea se dezvoltă îîn mod deosebit.n mod deosebit.

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Educaţie pentru informaţie I

curs acreditat

••Stagiu 48 oreStagiu 48 ore••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Buget de perfecBuget de perfecţţionareionare••FinanFinanţţare/ are/ 
estimareestimare

Mariana MolaMariana Mola••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

CCD GiurgiuCCD Giurgiu••Locul Locul 

Formatori acreditaFormatori acreditaţţi CCD Sibiui CCD Sibiu••FormatoriFormatori

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Atestat de formare Atestat de formare –– 13 credite13 credite

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

O grupă O grupă –– 25 participan25 participanţţii••Grup Grup ţţintăintă/ / nrnr
planificaplanificaţţii

VacanVacanţţă intersemestrialăă intersemestrială••Orizont de timpOrizont de timp

--Modulul I Modulul I –– 16 ore16 ore
--Modulul II Modulul II –– 12 ore12 ore
--Modulul III Modulul III –– 20 ore20 ore

••TematicăTematică/ / 
activitactivităăţţii

1. Includerea proiectului centrului de documentare şi informare în 
proiectul de dezvoltare instituţională în conformitate cu misiunea şi 
funcţiile lui;
2. Promovarea unei politici documentare în instituţie pentru optimizarea 
utilizării resurselor documentare
3. Încurajarea utilizării eficiente resurselor centrului de documentare şi 
informare în conformitate cu rolul său pedagogic şi cultural;
4. Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea;

••Obiective Obiective 

Asigurarea accesului la informaţie şi integrarea ,,pedagogiei reuşitei 
şcolare” pentru asigurarea autonomiei elevilor în instruire prin 
înfiinţarea şi asigurarea funcţionării centrelor de documentare şi 
informare.

••ScopScop

Necesitatea creării CDI la nivelul unităţilor şcolare decisă la nivel 
ministerial, face ca implicarea managerilor şcolari să fie una obligatorie 
în toate fazele proiectului: atât în faza de concepere a proiectului, de 
creare şi punere în practică a proiectului de amenajare a CDI, cât şi în
faza de funcţionare a CDI, de includere a activităţii acestuia în viaţa 
şcolii, ca o completare şi un aport de calitate în actul de formare a 
elevilor.

••Justificare Justificare 
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Denumirea programului: Evaluarea şi asigurarea calităţii în 
unităţile şcolare 

 
I CRITERII CURRICULARE 

 
Tipul de program: program prioritar MECT 
Public- ţintă vizat: Responsabili/ membri ai CEAC -110 persoane împărţite în 4 grupe; 
Justificare: În contextul aplicării Legii privind calitatea,  este necesară  cunoaşterea metodelor şi 
procedeelor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei. 
TDurata: 24 ore  
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat 
  Cadrul legislativ în baza căruia se desfăşoară activitatea de asigurare a calităţii – 6 ore 
 Construirea echipei CEAC; roluri în echipă – 6 ore 
 Indicatori şi descriptori de performanţă pentru analiză/ evaluare -12 ore 
Curriculum-ul programului 
 
Scop: formarea de competenţe privind realizarea şi aplicarea instrumentelor specifice pentru 
întocmirea raportului de evaluare internă. 
 
Obiective:  
- cunoaşterea legislaţiei privind calitatea; 
-elaborarea unui regulament al Comisiei de calitate din şcoală; 
-realizarea unor instrumente pentru monitorizarea activităţii şcolare; 
-elaborarea unui raport anual de evaluare internă 

 
Activităţi: 
activităţi pe grupe, brainstorming, studiu de caz, teste, chestionare 

 
Competenţe : 
Abilitarea cadrelor didactice pentru operarea cu indicatorii şi descriptorii de performanţă 
 
Calendarul programului: 
Semestrul I an şcolar 2008-2009 
 
Modalităţi de evaluare 
Test de evaluare 
Portofoliu 
 
II .RESURSE UMANE: 
 
Expert ARACIP – Iorga Aliss 
Formator regional management – inspector Firuţa Petrescu 
 
III.CRITERII ECONOMICE: 

Număr de cursanţi planificaţi: 4 grupe de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 x 4=96 ore 
Costuri estimate – 5193,6RON 
3993,6 RON pentru cheltuieli de personal 
1200 RON pentru cheltuieli materiale 
Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant 
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 Denumirea programului: FORMAREA METODIŞTILOR 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program prioritar MECT 
Public-ţintă: profesori metodişti  
Justificare: În contextul în care inspectorul şcolar de specialitate fizică, chimie şi biologie este 
profesor de fizică, calitatea activităţii profesorilor metodişti cu care colaborează este esenţială. Pe 
lângă pregătirea profesională şi experienţa la catedră, este foarte important modul în care aceşti 
colaboratori ai inspectorului cunosc şi aplică regulamentele de organizare şi desfăşurare a inspecţiei 
şcolare. În aceeaşi măsură, în condiţiile în care inspectorul şcolar are a multitudine de sarcini de 
lucru de îndeplinit şi inspectorul şcolar de specialitate matematică apelează de multe ori la ajutorul 
profesorilor metodişti. Astfel, cursul îşi propune să pregătească metodişti şi viitori metodişti în 
vederea realizării unei bune activităţi de inspecţie şcolară. 
 Durată: 24  ore de formare 
Planificarea pe stagii/ module 
  

-  Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare – 4 ore 
- Metodologia de aplicare a regulamentului de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare – 

6 ore 
- Inspecţia şcolară realizată în vederea obţinerii definitivării în învăţământ şi a gradelor 

didactice – 6 ore  
- Realizarea asistenţelor la lecţii şi a documentelor evaluative în urma inspecţiei şcolare – 

activitate practică – 8 ore 
 Curriculum-ul programului 
  

Scop: Asigurarea  formării profesorilor metodişti (sau viitori metodişti) ca reprezentanţi ai 
inspectoratului şcolar în vederea  realizării eficiente a activităţii de îndrumare şi control. 
 
 

Obiective 
-  să evalueze obiectiv cadrele didactice asistate; 
- să întocmească corect documentele specifice inspecţiei şcolare ( fişa de asistenţă a lecţiei, 

testul de evaluare a elevilor, raport pe disciplină şi raportul scris); 
- să fie capabili să consilieze cadrele didactice inspectate în vederea ameliorării activităţii 

didactice. 
Activităţi:  lucru pe echipe, brainstorming, asistenţă la lecţii, întocmirea rapoartelor de inspecţii 
 
Competenţe: 
Abilitarea profesorilor metodişti pentru efectuarea inspecţiei şcolare 
 
Modalităţi de evaluare a cursanţilor: 
- produse de grup 
- probă practică 
- portofoliu individual 
 
Calendarul Programului 
 Sem. I,  4 zile x 6 ore 
 
II RESURSE UMANE 
 - inspector şcolar de specialitate matematică – prof. Ion Bătrînu 
 - inspector şcolar de specialitate fizică, chimie şi biologie – prof. Cristina Soare 
 - inspector şcolar perfecţionare şi formare continuă – prof. Georgeta Stănescu 
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III CRITERII ECONOMICE 
- Nr. de cursanţi planificaţi: 2 x 25 cursanţi 
- Nr. ore de formare: 24x2 = 48 ore 
- Costuri estimate – 2596,8RON 
a. 1996,8 RON pentru cheltuieli de personal 
b. 600 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
 
 
 
Denumirea programului: MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 
 
I. CRITERII CURRICULARE 

 
Tipul de program: program tematică propusă de  MECT 
Public-ţintă: învăţători, profesori 
Justificare: Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în 
cultura, climatul şi instrucţia tuturor copiilor, să introducă noi strategii instrucţionale care să 
încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în forţele proprii şi îmbunătăţirea 
performanţelor şcolare ale elevilor. 
Durată: 24 de  ore de formare   
 Planificarea pe stagii: 

1. Managementul conţinutului – 8 ore 
2. Managementul problemelor disciplinare – 8 ore 
3. Managementul relaţiilor interpersonale – 8 ore 

 
Curiculum 

Scop: Familiarizarea cadrelor didactice cu instrumentele şi metodele de gestionare a relaţiilor 
dintre profesori şi elevi, dar şi dintre elevi. 
 
Obiective:  

Dobândirea metodelor practice de acţiune folosite în situaţii concrete de management al 
comportamentelor copiilor. 

Cunoaşterea elementelor componente ale managementului situaţiilor concrete educaţionale. 
Dezvoltarea unei atitudini profesionale asupra problemelor de disciplină. 

 
Activităţi 

Activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor prin: brainstorming, lucru în echipă, 
studiu de caz.. 

 
Competenţe : Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi de management al comportamentelor copiilor. 
 
Calendarul Programului 
  Sem I. şi al Sem. al II-lea an şcolar 2008-2009 
 
 Modalităţi de evaluare 
 Chestionare, portofoliu individual 
 
II RESURSE UMANE 
Profesori metodişti CCD – Cristina Anghel 
        – Lucica  Ababei 
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III. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24x 2=48 ore 
Costuri estimate – 2596,8 RON 

1996,8 RON pentru cheltuieli de personal 
600 RON pentru cheltuieli materiale  
Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
 
 
 
Denumirea programului: MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
 

Tipul de program: program prioritar  MECT 
Public-ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar  
Justificare:  

Şcoala românească parcurge o perioadă de profunde transformări mai ales în ceea ce priveşte 
dezvoltarea ei. Pornind de la ideea că în acest moment nu există suficiente cadre didactice care să 
poată scrie un proiect şi să îl deruleze, cursul îşi propune să prezinte paşii necesari a fi parcurşi în 
realizarea unui proiect.  
Durată: 24  ore de formare 
Planificarea pe stagii: 

Noţiuni de bază în managementul unui proiect – 2 ore; 
Fazele unui proiect -4 ore  
Conducerea proiectului – 5 ore  
Activităţile unui proiect – 6 ore 
Bugetul de cheltuieli –4 ore 
Evaluarea proiectului - 3 ore      

Curriculum-ul programului 
Scop: 
 Cunoaşterea noţiunilor de bază necesare scrierii şi derulării unui proiect (Comenius, Phare, POS 

DRU). 
Obiective 

- Să conştientizeze  faptul că fiecare şcoală trebuie să îşi atragă fonduri pentru dezvoltare. 
-  Să găsească modalităţi de dezvoltare a proiectelor de orice tip. 
- Să fie capabili să scrie şi să deruleze un proiect. 

Activităţi 
 Lucrul în echipă, asalt de idei, algoritmul. 
Competenţe 
       -Schimbarea modului de gândire a cadrelor didactice privind noua problematică a şcolii în 
contextul descentralizării. 
       - Atragerea unor surse de finanţare europene. 
Calendarul Programului 

 Sem I şi Sem. al II-lea an şcolar 2008-2009 
Modalităţi de evaluare 

- chestionarul 
- produse de grup 
- portofoliu individual 
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 II. RESURSE UMANE 
Profesor metodist CCD – Dumitra Bălan 

 
 III. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi=50 
Nr. ore de formare: - 24 x 2=48 ore 
Costuri estimate – 2596,8 RON 
a. 1996,8 RON pentru cheltuieli de personal 
b. 600 RON pentru cheltuieli materiale  
Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 

 
 
 
Denumirea programului: Dirigintele debutant 
 
I CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public- ţintă vizat: diriginţi debutanţi 
Justificare: Eficienţa actului educativ reprezintă rezultatul interacţiunii tuturor factorilor şi 
condiţiilor ce participă la desfăşurarea lui. Rolul fundamental al dirigintelui constă în coordonarea şi 
asigurarea unităţii tuturor influenţelor educative ce se exercită de către membrii colectivului 
didactic şi de către toţi factorii educativi antrenaţi în acest proces complex.. 
 
Durata:24 ore  
Planificarea pe stagii/ Module tematice-timp alocat 

1. Dirigintele manager al actului educativ- 6 ore 
2. Formarea colectivului de elevi şi managementul clasei de elevi - 6 ore 
3. Activitatea dirigintelui prin prisma parteneriatului educaţional elev- diriginte- familie- şcoală- 
comunitate – 6 ore 
4.Dirigintele şi consilierea psihopedagogică – 6 ore 

 
Curriculum-ul programului 
 
Scop: exercitarea eficientă a funcţiilor de diriginte ca manager al actului educativ. 
Obiective:  

1.Aplicarea cunoştinţelor de psihopedagogia copilului şi a grupului în vederea realizării unui 
management eficient la nivelul clasei 
2.Identificarea problemelor care apar în activitatea dirigintelui în calitate de manager al actului 
educativ  
3.Elaborarea şi evaluarea de strategii, proiecte şi scenarii ale activităţilor educative; 
4.Elaborarea de programe de consiliere a elevului şi familiei; 
5.Elaborarea de proiecte de colaborare în cadrul parteneriatului elev - familie-şcoală - 
comunitate 

 
Activităţi: Studiu de caz, joc de rol, proiect, programe educative, brainstorming 
Competenţe: 
 Eficientizare, sistematizare în activitatea diriginţilor. 
Calendarul programului: Semestrul al II-lea an şcolar 2008-2009 
Modalităţi de evaluare:  chestionare, portofoliu personal 
 
II .RESURSE UMANE: 
 Profesori metodişti CCD: Cristina Anghel 
         Lucica Ababei 
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III.CRITERII ECONOMICE: 
 Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
 Nr. ore  de formare:- 24 x 1=24 ore 
 Costuri estimate – 1298,4 RON 
  998,4 RON pentru cheltuieli de personal 
  300 RON pentru cheltuieli materiale  

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
 
 
 
Denumirea programului : Pregătirea examenelor şi a concursurilor  profesionale 

 
1.CRITERII CURRICULARE 

Tipul programului: Program propus spre avizare MECT 
Public-ţintă vizat : profesori coordonatori de proiect şi profesori evaluatori  ai competentelor 
profesionale 
Justificare :  
Realizarea proiectului, are ca scop activitatea specifică, în functie de tema proiectului, a unitătilor de 
competente tehnice generale, a unitătilor de competente tehnice specializate si a celor cheie, absolut 
necesare pentru demonstrarea, în situatii de examen de certificare, a dobândirii calificării respective. Prin 
executarea de către candidat a proiectului cu durata de un semestru, pe parcursul perioadei sale de formare şi 
prin susţinerea orală a proiectului în situaţie de examen sunt vizate competenţele specifice calificării, 
conform standardului de pregătire profesională. 
 
Durată: de 24 de  ore de formare/ 4 zile/ 6 ore/zi 
 
 
Curriculum-ul programului (competenţe, planificarea modulelor tematice, calendarul 
programului) 
Pentru atingerea obiectivelor acestui curs, abilitarea în elaborarea şi evaluarea proiectelor pentru 
susţinerea examenului de certificare a competenţelor profesionale în invăţământul profesional şi 
tehnic, este necesar actualizarea conţinutului şi semnificaţiei unor noţiuni des folosite  cum sunt : 
calificare profesională, unităţi de competenţe, competenţe, evaluare de competenţe, certificare , 
examen pentru certificarea competenţelor etc. 
 
Scop: proba orală de susţinere a proiectului, este parte componentă a examenului de certicare şi are 
scopul demonstrării de către candidat, în situaţie de examen cu ajutorul unor competenţe cheie, 
prevăzute în standardul de pregătire profesională,  a conţinutului proiectului 
 
Planificarea modulelor tematice: 

1 Descrierea clară, simplă si explicită a unităţilor de competenţă componente. Titlurile 
unităţilor de competenţă sunt specificate pe certificatul de competenţe profesionale care va fi 
eliberat candidaţilor admisi. 

2 Competenţele care constituie fiecare unitate de competentă. Acestea sunt rezultate ale 
învăţării şi sunt formulări referitoare la ceea ce un elev trebuie să ştie, şi/sau să înţeleagă 
şi/sau să fie capabil să  realizeze. 

3 Criteriile de performanţă care specifică cu mai mare exactitate rezultatele elevului prin 
indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. 

4 Contextele şi condiţiile în care pot fi obţinute rezultatele specificate de criteriile de 
performanţă. 

5 Probele de evaluare care stabilesc dovezile care se cer unei persoane pentru a-şi demonstra 
competenţa.  
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Calendarul stagiului 
Decembrie –ianuarie 2008-2009 
 
Modalităţi de evaluare a cursanţilor 
Metodele de evaluare cum sunt: autoevaluarea, observarea directă, întrebări orale, testul scris, 
executarea unei lucrări/produs, proiectul, simularea sau demonstratia structurată, rapoarte din partea 
altor persoane, portofoliul de lucrări realizate anterior evaluării si realizarea unui ghid de elaborare 
si evaluare proiect, etc. sunt alese, pentru fiecare competentă în parte, în functie de specificitatea 
acesteia.  
 
Competenţe 

1 cunostintele si deprinderile prevăzute de standard; 
2 capacitatea de adaptare la mediul de muncă în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate; 

 
 II Resurse umane 
 Prof. Dinaci Daniela – inspector de specialitate 
 
 
III. CRITERII ECONOMICE: 
 Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
 Nr. ore  de formare:- 24 x 1=24 ore 
 Costuri estimate 
  998,4 RON pentru cheltuieli de personal 
  300 RON pentru cheltuieli materiale  

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
 
 
 

Denumirea programului - Educaţia pentru formarea caracterului 
 
I..CRITERII CURRICULARE 
 

Tipul de  program: stagiu de formare avizat MECT 
 
Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar: educatori, învăţători/institutori,  
profesor, consilieri educativi, directori adjuncţi 
Justificare (necesitate, utilitate):  
În timp ce temperamentul este neutral, din punct de vedere al conţinutului, socio-moral, al 
semnificaţiei umaniste, caracterul se defineşte, in principal, prin valorile după care subiectul se 
călăuzeşte, prin raporturile pe care le întreţine cu lumea si cu propria fiinţa. Şcoala românească se 
confruntă zi de zi cu numeroase probleme. Una din problemele de actualitate a şcolii şi în special a 
dăscălilor, indiferent de nivelul la care predau, este caracterul elevilor. Având în vedere că misiunea 
fiecărei şcoli este în primul rând instruirea noilor generaţii, învăţământul are misiunea de a instrui 
atât la nivel teoretic cât şi comportamental.  În derularea acestui proiect se porneşte de la premisa, 
că multe din problemele cu care se confruntă învăţământul în acest moment au la bază lipsa de 
caracter. Astfel, aproape tot ceea ce se numeşte comportament deviant precum abaterea de la 
normele şcolare, sociale sau educaţionale şi  aici se au în vedere întârzierea la cursuri, absenteismul, 
încăierările, inadaptarea la programul şcolar, lipsa politeţii faţă de cadrele didactice, copiatul, 
vandalismul, sau chiar lucruri mai grave,  duc la ştirbirea şi umbrirea prestigiului şcolilor,  
împiedică dezvoltarea normală a elevilor. Ani de-a rândul s-au căutat soluţii la aceste probleme. 
Unele metode au avut succes altele nu, dar instruirea elevilor prin educarea caracterului are 
rezultate pozitive.  
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Durată (nr. total de ore de formare): 16 ore de formare 
Curriculum-ul programului  
Scop: 
- iniţierea cadrelor didactice în Programul Mai întâi caracterul! (Character first !)în vederea 
conştientizării cadrelor didactice asupra necesităţii cultivării caracterului de către toţi factorii 
educaţionali 
Obiective: 
− îmbogăţirea cunoştinţelor cursanţilor cu noi concepte, noţiuni cheie, idei ancoră care să 

completeze fondul general de activităţi în domeniul educaţional 
− exersarea de  modalităţi de abordare a practicilor educative printr-o înţelegere superioară a unor 

probleme educative curente; 
− identificarea şi aplicarea metodelor de construire a caracterului prin laudă şi corectare 
Competenţe vizate: 
−  capacitatea de a identificarea ariilor de probleme specifice diferitelor categorii de vârstă şi 

grupărilor educaţionale 
− asimilarea modelului comportamental de bun caracter în practicile educative cu elevii 
− abilitatea de cunoaşterea, selectarea şi aplicarea metodelor celor mai potrivite de cultivare a 

caracterului 
− identificarea, selectarea şi aplicarea celor mai potrivite metode de interrelaţionare cu familia şi 

comunitatea, pentru cultivarea caracterului prin implicarea tuturor factorilor educaţionali 
Activităţi: lucru pe echipe, brainstorming, studiu de caz, joc de rol, utilizarea mijloacelor media în 
activitate 
Planificarea modulelor tematice: 

- Justificarea programului (De ce Mai întâi caracterul !) – 1,5ore 
- Noţiuni generale de psihologie – Caracterul- 1ore 
- 49 de trăsături de caracter pentru succes 2 ore 
- Schimbarea culturii, Metode de predare despre caracter- 2 ore 
- Construirea caracterului prin laudă - 2 
-  Corectarea bazată pe caracter-2, 5 
- Paşi pentru implementare- 3 ore 
- Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului: semestrul  I al anului şcolar 2008-2009, 3 zile x 8 ore 
Modalităţi de evaluare a cursanţilor: 
Portofoliul personal de implementare a programului, conţinând: 

• proiect privind modul de organizare adoptat pentru colectivul şcolar din care face parte 
cursantul (o descriere sumară a metodologiei aplicării programului "Character First!" în 
şcoală/clasă) 

• o aplicaţie a temelor dezvoltate la curs, alta decât cele prezentate în suportul de curs, pentru 
specialitatea cursantului  

 
II. RESURSE UMANE 
 - prof. Bălan Lidia – formator 
- prof. Marin Romica – formator 
- prof. Ionescu Iolanda – formator 
- prof. Bălan Floarea - formator 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
- Nr. de cursanţi planificaţi:25 x 4 (grupe) - 100 
- Nr. ore de formare: 16 ore x 4 = 64 ore 
- Costuri estimate – 3862,4 RON 
a. 2662.4 RON pentru cheltuieli de personal 
b. 1200 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,414 RON 
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Denumirea programului: „A DOUA ŞANSĂ” 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
 

Tipul de program: program prioritar MECT 
Public-ţintă: Cadrele didactice (învăţători şi profesori) care predau/ vor preda în acest program 
Justificare:  Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri organizate de CCD şi ISJ, în ceea ce 
priveşte programul “A doua şansă”. 
 
Durată: 24  ore de formare 
Planificarea pe stagii: 

 
• Metodologia privind organizarea programului “A doua şansă”- 4 ore 
• Curriculum “A doua şansă”- 4 ore 
• Materialele suport din programul “A doua şansă”- 4 ore 
• Evaluarea în programul “A doua şansă”- 4 ore 
• Curriculum la decizia şcolii în programul “A doua şansă”- 4 ore 
• Evaluare - 4 ore 

  
Curriculum-ul programului 

 Scop: Sprijin pentru şcolile care organizează/ vor organiza programul “A doua şansă” şi 
pentru cadrele didactice care predau/ vor preda în acest program. 
 

Obiective 
La finalul programului de formare, participanţii: 
• vor cunoaşte documentele privind aplicarea programului “A doua şansă”: înscrierea, 

organizarea, certificarea competenţelor (“Metodologia privind organizarea programului “A 
doua şansă”) 

• vor fi familiarizaţi cu curriculum şcolar şi materialele suport din programul “A doua şansă” 
• vor fi capabili să aplice strategii şi metode de învăţare adaptate nevoilor programului şi 

specifice adulţilor. 
• Vor fi capabili să utilizeze tehnici şi metode de evaluare specifice în cadrul programului “A 

doua şansă” 
Activităţi 
        Lucrul în echipă, asalt de idei, studiu de caz. 
Competenţe :  
Să cunoască documentele privind aplicarea programului a doua şansă 
Să aplice strategii şi metode de învăţare adaptate programului  
Să utilizeze tehnici şi metode de evaluare specifice 
Calendarul Programului 

An şcolar în perioada vacanţelor şcolare  
 

 Modalităţi de evaluare 
 Portofoliu de evaluare 

 
II. RESURSE UMANE 
 Formatori judeţeni: Corina Staicu, Genoveva Cherana, Ştefana Fieraru, Adrian Nichita 
  
III. CRITERII ECONOMICE 

 
Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 x 2=48ore 
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Costuri estimate – 2596,8 RON 
1996.8 RON pentru cheltuieli de personal 
600 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
 

 
Denumirea programului: Teoria Inteligenţelor Multiple 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 

Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public-ţintă: cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial 
Justificare: Pornind de la ideea că nu există elev bun sau elev slab, acest curs oferă modele de 
instruire diferenţiată  bazate pe o reală cunoaştere a potenţialului elevilor şi pe o abordare 
corespunzătoare a metodelor de învăţare în funcţie de tipurile de inteligenţă. 
Durată: 24 de  ore de formare 
Planificarea pe stagii: 

• Teoria inteligenţelor multiple (filozofie şi concepte) -2ore 
• Tipuri de inteligenţă -6 ore  
• Metode de predare din perspectiva inteligenţelor multiple- 6 ore  
• Stiluri de învăţare pe baza teoriei inteligenţelor multiple -6 ore 
• Identificarea tipurilor de inteligenţă -2 ore 
• Clasa diferenţiată pe tipuri de inteligenţe- 2 ore      

Curiculum 
Scop: Cunoaşterea şi aplicarea Teoriei inteligenţelor multiple pentru individualizarea învăţării 

în învăţământul românesc. 
Obiective 

1. Să conştientizeze  faptul că fiecare persoană este unică şi posedă cele opt inteligenţe 
dezvoltate la un grad diferit de performanţă. 

2. Să găsească modalităţi de dezvoltare a inteligenţelor până la un nivel rezonabil. 
3. Să înţeleagă interacţiunea inteligenţelor şi să creeze situaţii de învăţare care favorizează 

această interacţiune. 
4. Să recunoască existenţa diversităţii în cadrul aceluiaşi tip de inteligenţă. 

Activităţi: Lucrul în echipă, brainstorming, problematizarea. 
Competenţe:  
Schimbarea stilului de predare a cadrelor didactice.  
Acordarea egalităţii de şanse tuturor elevilor clasei. 
Calendarul Programului: Sem.  I  şi al II-lea  an şcolar 2008-2009 
 
Modalităţi de evaluare 

- chestionarul 
- produse de grup 
- portofoliu individual 

 
II. RESURSE UMANE 

Profesor metodist CCD – Dumitra Bălan 
III. CRITERII ECONOMICE 

 Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare: 24 x 2=48 ore 
Costuri estimate – 2596,8 RON 
  1996.8 RON pentru cheltuieli de personal 
  600 RON pentru cheltuieli materiale  

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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Denumirea programului: Depistarea copiilor cu adhl şi metode de lucru 
pentru corectarea deficitului de atenţie 

 
 
I CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public- ţintă vizat: Educatoare , institutori , profesori  
Justificare: În ultimii ani ne confruntăm din ce în ce mai des cu diferite forme de hiperactivism şi 
deficit de atenţie al elevilor , fapt care poate fi interpretat ca o lipsă de educaţie sau de caracter 
obraznic a acestora, în mod eronat. Realitatea este că acestor copii li se pot atenua formele de 
hiperkinetism, precum şi deficitul de atenţie, câtă vreme cadrele didactice capătă cunoştinţele 
necesare pentru a depista şi corecta acest sindrom. 
 
Durata:24 ore  
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat 

- ce este ADHD ? – 2 ore  
- cum se manifestă ADHD la copii ? – 2 ore  
- impactul asupra vieţii copilului / adolescentului – 2 ore 
- afecţiuni care pot apărea în paralel cu ADHD – 4 ore  
- metode de lucru la clasă şi / sau în afara ei  - 12 ore  
- evaluare -2 ore 
Scop: 
 - Conştientizarea cadrelor didactice asupra consecinţelor ignorării copiilor cu acest sindrom  
 - Familiarizarea şi recunoaşterea  simptomelor ADHD. 
Obiective:  
- să dezvolte capacităţi de a depista copiii care ar putea fi ulterior diagnosticaţi cu ADHD 
- să-şi însuşească metodele de lucru  
- să diversifice activităţile educaţionale necesare acestor copii 
- să elaboreze  planuri  de intervenţie personalizate  
Activităţi: Brainstorming , joc de rol , studii de caz , munca pe echipe , munca individuală 

 
Competenţe: 
- integrarea metodelor de lucru în cazul copiilor cu ADHD  

 - eficientizarea activităţilor didactice în învăţământul de masă 
 
Calendarul programului: Semestrul al II –lea an şcolar 2008-2009 
Modalităţi de evaluare 
 - auto evaluare  
 - chestionare 

  - produse de grup 
 
II .RESURSE UMANE: 
 Psihopedagog  Ingrid Reitmeier 
 
III.CRITERII ECONOMICE: 

Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 x 2=48 ore 
Costuri estimate – 2596,8 RON 

1996,8 RON pentru cheltuieli de personal 
600 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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Denumirea programului: Educaţia pentru cetăţenie democratică 
 

(studiu de caz – educaţia cetăţeniei prin situaţii problemă) 
 
1..CRITERII CURRICULARE 
 

Tipul de  program: stagiu de formare avizat MECT 
 
Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar: educatori, învăţători/institutori,  
profesor, consilieri educativi, directori adjuncţi 
Justificare (necesitate, utilitate):  

Începând cu anii ’90, recomandările politicilor educaţionale internaţionale au inclus, ca scop 
major, educaţia pentru cetăţenie democratică, sub diverse titulaturi. Demersul a fost  şi este susţinut 
de acţiunile şi documentele Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale  Consiliului Europei care califică 
educaţia prioritate absolută, din perspectiva necesităţii adecvării finalităţilor educaţionale la o 
societate dinamică, autentic democratică şi a cerinţei de corelare a politicilor educaţionale la nivel 
mondial. Propunerile avansate vizează atingerea şi racordarea sistemelor de învăţământ la standarde 
universale unitare, condiţie sine qua –non a realizării lumii durabile generatoare de şanse egale. 
Bazat pe filosofia unui învăţământ democratic şi pragmatic, programul « Educaţie pentru cetăţenie 
democratică » oferă răspunsul la întrebarea : „Ce face şcoala pentru ca absolvenţii ei să fie oamenii 
acestui secol ? “, mutând accentul de pe furnizarea răspunsurilor pe formularea de întrebări 
semnificative şi căutarea activă a variantelor de răspuns. Competenţele create de program vizează  
dorinţa, ştiinţa şi puterea de a face lumea mai bună prin cei care, în mod natural, trebuie să o facă, 
cei care vin ! 

 
Durată (nr. total de ore de formare): 24 ore de formare 
Curriculum-ul programului  
Scop: 
- iniţierea cadrelor didactice în Programul Educaţia pentru cetăţenie democratică 
 
Obiective: 
Abilitarea personalului didactic din învăţământul primar, în vederea organizării activităţilor cu 
elevii pentru: 
− Cunoaşterea şi respectarea unor norme/ reguli de comportare 
− Formarea deprinderilor comportamentale de bază şi atitudinilor civice de bază 
− Dezvoltarea capacităţilor de comunicare  
− Cunoaşterea şi respectarea drepturilor şi responsabilităţilor copilului  
 
Competenţe vizate: 
- la sfârşitul programului cursanţii vor fi abilitaţi pentru organizarea de activităţi cu elevii pentru: 

Formarea deprinderilor comportamentale şi atitudinilor civice specifice unei societăţii 
democratice; Dezvoltarea capacităţilor de comunicare; Cunoaşterea şi respectarea drepturilor şi 
responsabilităţilor copilului, cetăţeanului 

− Să utilizeze cele mai eficiente strategii şi metode pentru atingerea obiectivelor cetăţeniei 
democratice 

Activităţi: lucru pe echipe, brainstorming, studiu de caz, joc de rol 
Planificarea modulelor tematice: 
  -   De ce”Educaţia pentru cetăţenie democratică”-1,5 

- Norme şi comportamente civice – 1, 5ore 
- Drepturile şi protecţia copilului- 3 ore 
- Drepturile şi îndatoririle cetăţeanului - 3 ore 
- Educaţia interculturală- 3 ore 
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- Cetăţenia europeană – 4 ore 
-  Strategii şi metode de implementare - 4 ore 
- Evaluare – 4 ore 

Calendarul programului: semestrul  I al anului şcolar 2008-2009, 3 zile x 8 ore 
Modalităţi de evaluare a cursanţilor: 
Portofoliul personal de implementare a programului, conţinând: 

• proiect privind modul de aplicare a conceptelor specifice ECD în colectivul şcolar condus de 
cursant  

• Un proiect didactic cu descrierea modului de aplicare a unei metode de formare a cetăţeniei 
democratice 

 
II. RESURSE UMANE 
 - prof. Bratu Viorel – formator 
- prof. Alexandreanu Narcisa – formator 
- prof. Bălan Floarea - formator 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
- Nr. de cursanţi planificaţi:25 x 2(grupe) - 50 
- Nr. ore de formare: 24 x2 = 48ore 
- Costuri estimate- 2596,8 RON 
a. 1996,8 RON pentru cheltuieli de personal 
b. 600 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
 
 
 
Denumirea programului: DREPTURILE OMULUI, DREPTURILE 
PERSOANELOR VULNERABILE (STUDII DE CAZ PE 
DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI ŞI 
DREPTURILE REFUGIAŢILOR) 
 
 
I CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program prioritar MECT 
Public-ţintă vizat: profesori de discipline socio-umane, istorie şi cei care predau cultura civică) 
Justificare: Profesorii care predau disciplinele socio-umane se confruntă cu o adevărate provocare 
în ceea ce priveşte actualizarea programelor şcolare. Aria Curriculară Om şi Societate a cunoscut, 
poate mai mult decât celelalte arii curriculare, schimbări majore în ceea ce priveşte metodele de 
predare, tipurile de conţinuturi şi se confruntă în permanenţă cu nevoia de adaptare la realitatea 
cotidiană Acest curs se doreşte  un demers educativ care are menirea să acopere un gol de 
informaţie în ceea ce priveşte situaţia şi statutul persoanelor la care se referă cea de-a IV- a 
categorie de drepturi ale omului, persoanele vulnerabile din diferite motive, în România şi în lume, 
cu referire la refugiaţi şi persoanele cu dizabilităţi. 
 
Durata: 24 ore  
Planificarea pe stagii/ Module tematice-timp alocat 

- Incursiune în istoria drepturilor omului - 6 ore 
- Toleranţa ca principiu democratic de bază în relaţia individului cu societatea – 4 ore 
- Respectarea drepturilor omului/copilului şi asigurarea relaţiei dintre drepturi şi  
 responsabilităţi – 6 ore 
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- Nondiscriminarea şi interculturalitatea – principii de bază în relaţia cetăţeanului român cu 
orice persoană – 6 ore 

- Evaluare – 2 ore 
 
Curriculum-ul programului 
 
Scop: Cunoaşterea problematicii pe care o presupune conceptul de persoane vulnerabile în vederea 
unei tratări adecvate în procesul de predare-învăţare astfel încât elevilor  să li se formeze deprinderi, 
valori şi atitudini bazate pe toleranţă, înţelegere şi acceptare a acestor categorii de persoane. 
 
Obiective:  

- Informarea şi pregătirea profesorilor de ştiinţe socio-umane cu privire la drepturile persoanelor 
vulnerabile, cu referire mai ales la drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a refugiaţilor ( activităţile 
UNHCR şi rolul acestuia în protecţia persoanelor în nevoie de protecţie internaţională). 

- Informarea cu privire la legislaţia internaţională şi naţională relevantă în domeniu. 
- Asumarea şi exersarea în practică a principiilor fundamentale în protecţia/ asistenţa 

persoanelor vulnerabile. Integrarea acestor persoane în societatea românească. 
- Identificarea nevoilor  copiilor proveniţi din  grupuri vulnerabile şi a modului de intervenţie 

specific comunităţii şcolare. 
- Promovarea relaţiilor democratice, nediscriminatorii între membrii comunităţii şcolare, care 

include elevi, profesori, conducerea şcolii, părinţi. 
- Pregătirea profesorilor pentru susţinerea acestui demers prin activităţile pe care le vor 

desfăşura cu elevii.  
Activităţi: 

- Analiza de conţinut 
- Jocul de rol 
- Studiul de caz 

Competenţe: 
- Aplicarea legislaţiei specifice naţională şi internaţională privind drepturile persoanelor 
vulnerabile,. 
- abilitarea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice care să asigure cunoaşterea şi 
respectarea drepturilor omului şi ale persoanelor vulnerabile.  

Calendarul programului: semestrul II 
Modalităţi de evaluare 

- Elaborarea de proiecte pe teme  date 
- Studii de caz 
- Probe scrise 
- Observarea directă 
- Portofoliul 

 
II . RESURSE UMANE: 
 formator judeţean -   prof. Floarea Bălan 
 
III.CRITERII ECONOMICE: 
 Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
 Nr. ore de formare:- 24 x 1=24 ore 
 Costuri estimate – 1298,4 RON 
  998,4RON pentru cheltuieli de personal 
  300 RON pentru cheltuieli materiale  

 
Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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Denumirea programului: Iniţiere în cariera didactică -  1 
 
I.CRITERII CURRICULARE 

 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public-ţintă: Educatoare 
Justificare: La nivelul învăţământului preşcolar giurgiuvean există  un număr de 25 de cadre 
didactice necalificate, ceea ce impune desfăşurarea unui astfel de curs de iniţiere în cariera 
didactică. 
Durată: 24 ore de formare 
Planificarea pe stagii: 
 Modulul I „Proiectare didactică” 8 ore  din care 4 ore teorie, 1 oră aplicaţii practice, 2 ore  
vizită în unităţi preşcolare din municipiul Giurgiu, 1 oră evaluare 
 Modulul II „Activităţi opţionale desfăşurate în grădiniţă” 8 ore  din care 3 ore teorie, 1 oră 
aplicaţii practice, 1 oră  vizită în unităţi preşcolare din municipiul Giurgiu, 1 oră evaluare. 
 Modulul III „Evaluare” 8 ore  din care 4 ore teorie, 2 oră aplicaţii practice, 1 ore  vizită în 
unităţi preşcolare din municipiul Giurgiu, 1 oră evaluare 
  

 Curriculum-ul programului 
Scop: Formarea competenţelor didactice. 
 
Obiective 

o cunoaştere şi respectarea legislaţiei ; 
o proiectarea didactică pe teme şi subteme săptămânale; 
o corelarea  tuturor activităţilor pe orizontală şi verticală; 
o importanţa C.D.Ş - ului în valorizarea aptitudinilor copiilor; 
o activitatea cu părinţii, activitatea cu şcoala.   

 
Activităţi 
        Lucrul în echipă, asalt de idei, studiu de caz. 
Competenţe : 
Să proiecteze teme şi subteme săptămânale 
Să coreleze activităţile pe orizontală şi pe verticală 
Să valorizeze aptitudinile copiilor în activităţile proiectate 
  
Calendarul Programului 
 Sem I, octombrie- noiembrie 
 Modalităţi de evaluare 

Portofoliu de evaluare care să cuprindă: proiectare didactică, activităţi opţionale, activitate cu 
părinţii, fişe de evaluare, proiecte didactice 

 
 II. RESURSE UMANE   
Inspector şcolar de specialitate – Adriana Gaghii 
Formator judeţean – ed. Cherana  Genoveva,  
Metodist – ed. Elena Cezar  
 
 III. CRITERII ECONOMICE 
 
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 x 1=24 ore 
Costuri estimate – 1298,4 RON 
998,4 RON pentru cheltuieli de personal 
300 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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Denumirea programului: Iniţiere în cariera didactică -2 
 
I.CRITERII CURRICULARE 

 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public-ţintă: Învăţători necalificaţi sau debutanţi- 
Justificare: Având în vedere existenţa cadrelor didactice necalificate/debutante în înv. primar, prin 
acest stagiu de formare se urmăreşte abilitarea/perfecţionarea  învăţătorilor necalificaţi/debutanţi în 
vederea predării-învăţării-evaluării  la cls. I-IV 
Durată: 36 ore de formare 
Planificarea pe stagii: 

 
1. Proiectarea didactică 
2. Curriculum pentru învăţământul primar 
3. Noţiuni de metodica disciplinelor din învăţământul primar 
4. Evaluarea în învăţământul primar 
  

 Curriculum-ul programului 
Scop: Creşterea calităţii şi a eficienţei activităţii didactice. 
Obiective 
-dezvoltarea competenţelor de realizare a unei proiectări didactice 
-Realizarea  de produse pe teme de proiectare didactică şi evaluare 
-Optimizarea activităţii metodice şi didactice 
 
Activităţi 
        Lucrul în echipă, asalt de idei, studiu de caz. 
Competenţe : 

Abilitarea învăţătorilor debutanţi pentru proiectare didactică şi folosirea metodelor active 
Calendarul Programului 
 Sem I, octombrie- noiembrie, an şcolar 2008 - 2009 
 Modalităţi de evaluare 

Portofoliu de evaluare care să cuprindă: 
lucrări practice: planificări calendaristice, programe pentru discipline opţionale 
proiecte de lecţii, fişe de lucru, scheme recapitulative, fişe de evaluare, jocuri didactice 
 

  
II. RESURSE UMANE   
Inspector şcolar de specialitate – Corina Staicu 
Inspector şcolar de specialitate - Lidia Cojocaru 
  
 
III. CRITERII ECONOMICE 
 
Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 36 x 2=72 ore 
Costuri estimate – 3595,2 
2995,2 RON pentru cheltuieli de personal 
600 RON pentru cheltuieli materiale 
 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 1,997 RON 
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Denumirea programului: Iniţiere în cariera didactică - 3 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public-ţintă: cadre didactice debutante, cu grad didactic definitiv, în curs de calificare şi 
necalificate, care predau limba engleză  
Justificare: Necesitatea dezvoltării competenţelor profesionale, didactice în rândul profesorilor 
debutanţi  
Durată: 24 ore de formare 
Planificarea pe stagii: 
 -planificarea anuala si proiectarea unei unităţi de învăţare 
 -proiectarea unei ore şi realizarea unui CDS 
 -tehnici de activizare a orei de engleză 
 

 Curriculum-ul programului 
Scop: Creşterea calităţii şi eficienţei activităţii didactice 
Obiective : 
-dezvoltarea competenţelor de realizare a unei proiectări didactice 
-Realizarea  de produse pe teme de proiectare didactică şi evaluare 
-Optimizarea activităţii metodice şi didactice 
Competenţe: 
 abilitarea profesorilor debutanţi pentru proiectare didactică şi folosirea metodelor active  
Calendarul Programului 
 Sem I, octombrie- noiembrie, an şcolar 2008-2009 
 Modalităţi de evaluare 

Portofoliu de evaluare care să cuprindă: proiectare didactică, activităţi opţionale, activitate cu 
părinţii, fişe de evaluare, proiecte didactice 

 
 II. RESURSE UMANE  
Prof. Anghel Marinela 
Prof. Zimnicaru Monica 
 
 III. CRITERII ECONOMICE 
 
Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 x 2=48ore 
Costuri estimate – 2596,8 RON 
1996,8 RON pentru cheltuieli de personal 
600 RON pentru cheltuieli materiale 
 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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Denumirea programului: Iniţiere în cariera didactică -4 
 
I.CRITERII CURRICULARE 

 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public-ţintă: cadre didactice debutante, cu grad didactic definitiv, în curs de calificare şi 
necalificate, care predau limba franceză  
Justificare: pregătirea metodică deficitară –insuficientă a categoriilor de cadre didactice vizate 
Durată: 24 ore de formare 
Planificarea pe stagii: 
 I-Activităţi brise-glace (de introducere): 30’ 

-Prezentarea documentelor de proiectare didactică- Programe şcolare, planificări anuale şi 
semestriale, proiecte pe unitate tematică, proiecte didactice şi corelarea lor: 1h 30’ 
-Activitate-atelier: realizarea de planificări tematice ţinând cont de logica orizontală şi de 
progresia verticală:2h 30' 

     -Exemple de activităţi de învăţare:1h 
     Activitate-atelier:realizarea de proiecte pe unitate tematică: 2h 30' 
     II-Activităţi brise-glace (de introducere): 30’ 

Prezentarea unor metode complexe de predare-învăţare a limbilor moderne-1h 30’ 
     Activitate-atelier: realizarea unui scenariu didactic: 2h 30' 
     Prezentare unor modele de teste de evaluare:1h 30’ 
     Activitate-atelier: realizarea unor teste de evaluare:2h 30’ 
     Chestionar de evaluare:15’ 
 

 Curriculum-ul programului 
Scop: Creşterea calităţii şi eficienţei activităţii didactice 
Obiective : 
-o bună înţelegere a relaţiei dintre documentele de proiectare didactică pe de o parte şi activitatea la 
clasa pe de altă parte; 
-o proiectare didactica logică şi asigurând progresia didactică, o proiectare-instrument de lucru; 
-participare activă la activităţile de atelier; 
-adoptarea, de catre cursanţi, a unor metode variate de predare a limbii franceze 
Competenţe: 
 abilitarea profesorilor debutanţi pentru proiectare didactică şi folosirea metodelor active  
Calendarul Programului 
 Sem I, octombrie- noiembrie, an şcolar 2008-2009 
 Modalităţi de evaluare 

Chestionar de evaluare, realizarea unor portofolii care să conţină planificări, proiecte pe unitate, 
proiecte didactice, modele de teste de evaluare. 

 
II. RESURSE UMANE  

Prof. Letiţia Iancu 
Prof. Preda Ştefana 
Prof. Ion Laura 
  

III. CRITERII ECONOMICE 
 
Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 x 2=48ore 
Costuri estimate – 2596,8 RON 
1996,8 RON pentru cheltuieli de personal 
600 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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Denumirea programului: Iniţiere în cariera didactică - 5 
 

 
 

I.CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public-ţintă: cadre didactice debutante, cu grad didactic definitiv, în curs de calificare şi 
necalificate, care predau limba română 
Justificare: Pregătirea iniţială precară a majorităţii absolvenţilor învăţământului superior pentru 
profesia de dascăl 
Durată: 24 ore de formare 
Planificarea pe stagii: 
Curriculum. Metodologia aplicării curriculum-ului- 1 oră 
Proiectarea demersului didactic- 6 ore 
Metode utilizate în procesul de predare-învăţare – 6 ore 
Evaluare. Tipuri de itemi.- 6 ore 
Prezentarea structurii Portofoliului profesorului- 1 oră 
Evaluare – 4 ore 
 

 Curriculum-ul programului 
Scop: Creşterea calităţii şi eficienţei activităţii didactice 
 
Obiective : 
- dezvoltarea competenţelor de realizare a unei proiectări didactice 
-Realizarea  de produse pe teme de proiectare didactică şi evaluare 
-Optimizarea activităţii metodice şi didactice 
 
Competenţe: 
 Abilitarea cadrelor didactice debutante, în curs de calificare şi necalificate pentru înţelegerea 
relaţiei dintre o bună proiectare didactică şi eficienţa procesului de predare – învăţare - evaluare 
 
Calendarul Programului 
 Sem I, octombrie- noiembrie, an şcolar 2008-2009 
 Modalităţi de evaluare 

Chestionar de evaluare, realizarea unor portofolii care să conţină planificări, proiecte pe unitate, 
proiecte didactice, modele de teste de evaluare. 

 
 II. RESURSE UMANE  
Inspector de specialitate - prof. Mihai Pop 
  
 

III. CRITERII ECONOMICE 
 
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 x 1=24ore 
Costuri estimate – 1298,4 RON 
998,4 RON pentru cheltuieli de personal 
300 RON pentru cheltuieli materiale 
 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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Denumirea programului – Iniţiere în cariera didactică - 6 
 
1..CRITERII CURRICULARE 
 

Tipul de  program: stagiu de formare avizat MECT 
 
Public-ţintă vizat: cadre didactice debutante, în curs de calificare şi necalificate, care predau 
disciplinele istorie, cultură civică, geografie, socio- umane. 
Justificare (necesitate, utilitate):  
Cadrele didactice debutante, în curs de calificare şi necalificate întâmpină dificultăţi în întocmirea 
documentelor de planificare calendaristică, în personalizarea programelor şi adaptarea 
conţinuturilor pentru fiecare nivel al ciclului de învăţământ. De asemenea, în proiectarea unităţilor 
de învăţare, obiective de referinţă  şi activităţi specifice şi nu utilizează metodele de predare-
învăţare – evaluare în funcţie de conţinuturi şi nivelul clasei. 
Durată (nr. total de ore de formare): 24 ore de formare 
Curriculum-ul programului  
Scop: 
Abilitarea cadrelor didactice debutante, în curs de calificare şi necalificate pentru înţelegerea relaţiei 
dintre o bună proiectare didactică şi eficienţa procesului de predare – învăţare - evaluare. 
Obiective: 
• Cunoaşterea structurii planificării anuale şi a celorlalte documente de proiectare 
• Înţelegerea şi operarea cu noţiuni specifice: unitate de învăţare, obiective cadru,obiective de 

referinţă, activităţi de învăţare, resurse 
• Prezentarea metodelor utilizate în predarea- învăţarea-evaluarea istoriei, culturii civice, 

geografiei, disciplinelor socio-umane,  cu accentuarea rolului formativ al acestora 
• Înţeleagerea rolului portofoliului profesorului în autoevaluarea individuală 
 
Competenţe vizate: 
−  Să poată realiza o lectură personalizată a programelor şcolare şi în funcţie de aceasta să-şi 

proiecteze activitatea didactică 
− Capacitatea de identificare a obiectivelor de referinţă  şi activităţilor specifice unităţii de 

învăţare  
− Utilizarea metodele de învăţare şi evaluare în funcţie de  conţinuturi şi nivelul clasei 
− Construirea de  itemi adecvaţi clasei şi tipului de evaluare  
− Să –şi dezvolte tehnici de lucru în echipă  
− Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 
 
Activităţi: lucru pe echipe, brainstorming, studiu de caz, Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat 
Planificarea modulelor tematice: 
Curriculum. Metodologia aplicării curriculum-ului- 1 oră 
Proiectarea demersului didactic- 6 ore 

o Lectura personalizată a programelor şcolare 
o Planificarea calendaristică 
o Proiectarea unei unităţi de învăţare 
o Relaţia dintre lecţie şi unitatea de învăţare 
o Centrarea demersului didactic asupra elevului 
o Rolurile profesorului 

Metode utilizate în procesul de predare-învăţare – 6 ore 
Evaluare. Tipuri de itemi.- 6 ore 
Prezentarea structurii Portofoliului profesorului- 1 oră 
Evaluare – 4 ore 
Calendarul programului: semestrul  I al anului şcolar 2008-2009, 3 zile x 8 ore 
Modalităţi de evaluare a cursanţilor: 
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Evaluarea de parcurs – prezentări, produse ale cursanţilor 
Evaluarea finală prin Portofoliul profesorului, cu următoarele documente: 

• Planificarea calendaristică anuală şi semestrială 
• Proiectarea unităţilor de învăţare pe semestrul I 

 
II. RESURSE UMANE 
 - prof. Bălan Floarea – grad. didactic I, formator De Ce E 
- prof. Voinea Veronica – metodist al ISJ, disciplina geografie, formator De Ce E 
- prof. Nichita Adrian – metodist al ISJ, disciplina istorie 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
- Nr. de cursanţi planificaţi:25 x 1 (grupă) - 25 
- Nr. ore de formare: 24 ore 
- Costuri estimate: - 1298,4 RON 
a. 998,4 RON pentru cheltuieli de personal 
b. 300 RON pentru cheltuieli materiale 
 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
 
 
 
 
Denumirea programului: Curriculum la decizia şcolii în învăţământul 
primar 
 
I CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public- ţintă vizat: Învăţători 
Justificare: 
Prin dreptul de a lua decizii conferit şcolii, curriculumul la decizia şcolii (CDS) este de fapt 
emblema puterii reale a acesteia. Derivată din libertatea - oferită de planul-cadru de învăţământ - 
de a decide asupra unui segment al Curriculumului naţional, această putere dă posibilitatea definirii 
unor trasee particulare de învăţare ale elevilor. Prin acest stagiu de formare se urmăreşte 
perfecţionarea învăţătorilor în vederea adoptării CDS. 
Durata:25 ore  
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat 

1. Curriculum la decizia şcolii 
 - 8 ore (4 ore aspecte teoretice, 4 ore aplicaţii practice) 

2. Proiectarea curriculumului la decizia şcolii 
 - 9 ore( 3 ore aspecte teoretice, 6 ore aplicaţii practice) 

3.Programe de opţional aplicabile la clasele I-IV – aplicaţii practice -8 ore   
 
Scop: Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de proiectare şi aplicare a CDŞ. 
Obiective:  
La finalul stagiului de formare, participanţii vor fi capabili: 
-să elaboreze oferta curriculară la nivelul clasei; 
-să proiecteze o programă de opţional 
- să utilizeze o metodologie variată, adecvată cerinţelor unui opţional la cls. I-IV 
 
Activităţi: 
 Brainstorming , joc de rol , studii de caz , munca pe echipe , munca individuală 
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Competenţe: 
Proiectarea unei programe de opţional adaptată la nivelul clasei. 
Utilizarea metodelor moderne prin care să se stimuleze creativitatea, comunicarea şi gândirea critică 
Calendarul programului: 
 Vacanţa de primăvară sau week-end  
 
Modalităţi de evaluare 
 Lucrări practice: proiecte de lecţii, programe de opţional, fişe de lucru etc 
 
II .RESURSE UMANE: 
 Corina Staicu-inspector de specialitate înv. primar 
 Magdalena Popescu- metodist ISJ 
 
III.CRITERII ECONOMICE: 
 
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 25 x 1=25 ore 
Costuri estimate – 1340 RON 
 1040RON pentru cheltuieli de personal 
 300 RON pentru cheltuieli materiale 
 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,144 RON 
 
 
 
Denumirea programului:  IDEI CREATIVE PENTRU COPII  
 
 
I CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public- ţintă vizat: Învăţători 
Justificare: 

Fenomenul creativităţii desemnează un ansamblu de trăsături proprii fiecărui individ la un 
anumit nivel, iar potenţialul creativ existent la toţi oamenii poate fi actualizat şi dezvoltat. 

Rădăcinile creativităţii specifice adulţilor sunt evidente la copii. 
Adulţii pot încuraja creativitatea punând accentul pe generarea si exprimarea de idei într-un 

cadru non-evaluativ şi prin concentrarea atât asupra gândirii convergente, cât şi asupra celei 
divergente. Adulţii pot de asemenea să încerce să asigure copiilor posibilitatea şi siguranţa de a 
risca, de a pune la îndoială, de a vedea lucrurile dintr-un nou punct de vedere. 
Cursul se adresează cadrelor didactice care trebuie să încurajeze copiii să experimenteze şi să 
creeze, să-şi rezolve problemele şi să aibă încredere în propriile lor idei. 
Durata:24 ore  
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat 

 1.Activităţi în echipă -2 ore  
 2.Machiajul feţei – 4 ore 
 3.Construcţii din carton – 5 ore 
 4.Măştile – 6 ore 
 5.Costumele – 4 ore 
 6.Teatrul de păpuşi – 3 ore 
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Scop: Asigurarea unui bagaj elementar de cunoştinţe teoretice şi practice cu privire la creativitate şi 
de tehnici practice care duc la dezvoltarea acesteia în şcoli, grădiniţe, cluburi ale elevilor, sau orice 
altă ocupaţie care presupune petrecerea timpului împreună cu copiii 
  
Obiective:  

să înţeleagă conceptul de creativitate  
să descopere componentele creativităţii  
să exploreze procesul creativ  
să exerseze 3 metode de facilitare şi creştere a potenţialului creativ. 

 
Activităţi: 
 Lucrul în echipă, asalt de idei, algoritmul. 
Competenţe: 

- schimbarea modului de gândire a cadrelor didactice privind problematica CDŞ 
 - atragerea unor surse de finanţare extrabugetare 
Calendarul programului: 
 Sem. al II-lea, 2 week-end-uri , 4 zile x 6 ore 
Modalităţi de evaluare 

- chestionarul 
- produse de grup 
- portofoliu individual 

 
 
 
 
II .RESURSE UMANE: 

 Inspector de specialitate  – Lidia Cojocaru 
Inspector de specialitate – Corina Staicu 

 
 
III.CRITERII ECONOMICE: 
 
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 20 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 x 1=24 ore 
Costuri estimate – 1298,4 RON 
 998,4RON pentru cheltuieli de personal 
 300 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,705 RON 
 
 
Denumirea programului: MODERN ŞI EFICIENT ÎN PREDAREA 
MATEMATICII 
 
I CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program prioritar MECT 
Public- ţintă vizat: profesori de disciplina matematică  de gimnaziu si liceu  
Justificare: continuarea pregătirii profesorilor de matematică prin formarea unei viziuni unitare 
asupra matematicii ca ştiinţă, prin inţelegerea principiilor care stau la baza procesului de formare a 
noţiunilor matematice. Pregătirea are ca implicaţie directă abordarea competentă a conţinutului 
programelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar. Perfecţionarea pregătirii metodice a 
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profesorului de matematică în scopul sporirii eficienţei lecţiei de matematică, încât aceasta să fie 
clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere metodic şi corectă din punct de vedere ştiinţific. 
Durata:24 ore  
 
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat 
1. Managementul clasei de  elevi        - 6 ore 
2. Învăţarea prin cooperare        - 3 ore 
3. Rolul utilizarii mijloacelor  media in predarea matematicii    - 3 ore 
4. Rolul profesorului de matematică  în dezvoltarea  creativităţii şi gândirii la elevi  - 6 ore 
5. Interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate şi transdisciplinaritate     - 3 ore 
6. Metode active de învăţare        - 3 ore 
 
Curriculum-ul programului 
 
Scop: Conştientizarea profesorilor de matematică privind rolul lor în dezvoltarea gândiri şi 
creativităţii la elevi. 
Obiective:  
 - să-şi dezvolte capacitatea de a înţelege importanţa disciplinei pe care o predă 
 - să-şi diversifice stilul de predare 
 - să abordeze predarea matematicii în viziune transdisciplinară 
Activităţi:  brainstorming, joc de rol, lucru în echipă 
Competenţe 
 - Diversificarea metodelor de predare a matematicii 
 - Eficientizarea orelor de matematică 
Calendarul programului: semestrul II 
 
Modalităţi de evaluare 
 - autoevaluare 
 - chestionare 
 - produse de grup 
 
II .RESURSE UMANE: 
 Formatori locali: Prof. Daniela Boanţă,  
    prof. Rodica Mărăcineanu 
 
III.CRITERII ECONOMICE: 
 Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
 Nr. ore de formare:- 24 x 1=24 ore 
 Costuri estimate – 1298,4 RON 
  998,4RON pentru cheltuieli de personal 
  300 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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Denumirea programului: Fizica în contextul problematicii actuale de 
mediu 
 
 
I CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program prioritar MECT 
 
Public- ţintă vizat: profesori de fizică de gimnaziu şi liceu; 
 
Justificare: Formarea continuă reprezintă un drept şi o obligaţie pentru toate cadrele didactice, 
constituind un obiectiv prioritar al asigurării calităţii învăţământului, o condiţie a succesului 
reformei în educaţie. 
 Formarea elevilor în spiritul  respectării mediului, a utilizării juducioase a resurselor este o 
cauză vitală, fundamentală a existenţei naţionale şi trebuie să devină cât mai urgent un deziderat al 
activităţii fiecăruia dintre noi. 
 
Durata:24 ore  
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat 
 
 Introducere in problematica actuală de mediu: încălzirea globală,  poluarea, găurile de ozon, 
aerosoli, limitarea resurselor de apă, energie, hrană.   -  5ore 
 Efectul de seră, efectul aerosolilor asupra climatului, despre sunphotometru, determinarea 
dimensiunilor    aerosolilor    prin simulări şi culegere de date - 5 ore 
 Metode de investigare a atmosferei principiul LIDAR, DOAS exemple 5 ore 
 Surse de poluare ( evoluţia unor poluanţi în mediu, echilibrul de ozon troposferic) 5 ore 
 Întocmirea unui portofoliu al profesorului şi unul al elevului pe baza temelor date la fiecare 
curs, dezbatere,  
 Realizarea unui proiect de programa pentru un CDS la nivel de gimnaziu şi unul la nivel de 
liceu 
 Evaluarea portofoliilor  - 4 ore 
 
 
Curriculum-ul programului 
 
Scop: Cursul îşi propune să aducă în atenţie problemele actuale de mediu,  implicaţiile lor pe 
termen lung, şi sensibilizarea elevilor prin orele de fizică şi CDS pe problematica de mediu în ceea 
ce priveşte resursele şi factorii poluanţi. 
 
Obiective:  
La sfarsitul cursului cadrele didactice vor fi capabile să : 
- dezvolte capacităţi de a întelege şi transmite problemele actuale de mediu 
- dezvolte capacităţi de elaborare de proiecte pe domeniul tematic 
- diversifice oferta educaţională prin elaborarea unei programe de CDS 
 
 
Activităţi: prelegerea, munca în echipă şi individuală, utilizarea PC, internet, utilitare de grafică 
 
Competenţe 

 - înţelegerea şi clarificarea unor probleme actuale de FIZICA MEDIULUI, 
 - eficientizarea activităţilor didactice în învăţământul gimnazial şi liceal, realizarea unei 
programe de CDS, a unor portofolii tematice 
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Calendarul programului: 
semestrul al II lea,  bilunar , sâmbăta , orele 9-14 

 
Modalităţi de evaluare 

 - produse individuale 
 - produse de grup 
 - evaluarea portofoliilor 

 
II .RESURSE UMANE: 
 Profesor gr. I -  Luminiţa Filip 
 
III.CRITERII ECONOMICE: 
 
 Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
 Nr. ore de formare:- 24 x 1=24 ore 
 Costuri estimate – 1298,4 RON 
  998,4RON pentru cheltuieli de personal 
  300 RON pentru cheltuieli materiale 
 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
 
 
 
 
Denumirea programului:  „Activităţi de comunicare în ora de limbă 
franceză / engleză 
 
I CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program prioritar MECT 
 
Public- ţintă vizat: profesori de limba franceză / engleză, nivel preuniversitar; 
 
Justificare: Programul se adreseaza profesorilor de limba franceză, nivel preunivarsitar şi are drept 
obiective : 
- Familiarizarea  cu  principiile si tehnicile de lucru, specifice predării comunicative a  limbii 
franceze. 
-   Elaborarea de fişe de lucru şi activităţi pentru ora de limbă franceză pornind de la suporturi 
autentice variate. 
 
Durata:24 ore  
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat 
I. UExploatarea documentului autentic în ora de limbă francezăU: (24.10.2008/31.10.2008 - 8 ore) 

a) L`image fixe – Vitrac 
    Le récit : localisation dans le temps et dans l`espace. Imparfait / passé composé, présent,   
    futur. 
    Mémorisation et dictée d`un poème : ``Avant la terre était grise`` de Marie-Laure Chalaron, 
    Grammaire des premiers temps 1, PUG. 
    Exposé : passage de la phonie à la graphie, notions de faute et d`erreur. Pédagogie de l`erreur.   
    Évaluation d`une production d`élève : l`histoire de Vitrac.   
b)L`exploitation d`une chanson : ``Il y a `` de Jean-Jacques Goldmann   
   Activité de sensibilisation et de repérage : accès au sens.Discrimination de phonèmes, passage de 

la phonie  à la graphie. 
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    Exposé : qu`est-ce que la compréhension orale?  
    Conceptualisation grammaticale : les déterminants. Prise en compte de la langue 1. 
   Activités de transfert : production écrites à partir de matrices de textes inspirées des poèmes ``Il y 

a`` de Guillaume Apollinaire et de ``Le droit, le devoir de vivre`` de Paul Éluard sur une idée de 
Paola Bertocchini et Edvige Costanzo, Productions écrites, Hachettes. 

c) Activité de sensibilisation : Compréhension écrite, production orale. L`importance de la 
ponctuation et des connecteurs. Support : le puzzle, M. Robin. 

d) L`expoitation du journal en classe de langue. En petit groupe, élaboration d`une fiche  
d`expoitation pour un article de presse. 

 
UII. Techniques d`animation de classes :U ( vacances du mois de février – 16 ore) 
1. Comment alterner les compétences réceptives et productives 
2. Comment varier les canaux d`information et d`expression 
3. Comment diversifier le rythme à l`intérieur d`une leçon 
4. En quel moment de la classe introduire des activités ludiques et des moments de compétition ; la 

découverte d`un grand nombre de jeux : 
a) jeux d`écoute et de répétition ; 
b) jeux de communication et de coopération ; 
c) jeux-surprise qui déclenchent la motivation et l`intérêt 
d) jeux-détente qui installent la concentration et l`attention 
e) jeux qui font bouger et rêver 
f) jeux à somme nulle (Air-Terre-Feu / Moto – Vélo – Auto) 
Exposé : l`expression orale, l`importance des canevas dans les jeux de rôle.L`improvisation, ça se 
dirige….Tout le monde n`est pas créatif ou n`a pas forcément de l`imagination, encore moins en 
langue étrangère. 

 
Curriculum-ul programului 

 
Scop: Creşterea calităţii şi eficienţei activităţii didactice 
Obiective : 
-o bună înţelegere a relaţiei dintre documentele de proiectare didactică pe de o parte şi activitatea la 
clasa pe de altă parte; 
-o proiectare didactica logică şi asigurând progresia didactică, o proiectare-instrument de lucru; 
-participare activă la activităţile de atelier; 
-adoptarea, de catre cursanţi, a unor metode variate de predare a limbii franceze 
Competenţe: 
  Abilitarea grupului ţintă pentru a utiliza metode moderne şi alternative în predarea limbilor străine 
Calendarul programului: semestrul I, an şcolar 2008 - 2009 
Modalităţi de evaluare 
 chestionar aplicat cursanţilor la sfârşitul zilei 
 Chestionar  la încheierea  stagiului 
  Portofoliul cursantului 
 
II .RESURSE UMANE: 
formator naţional, profesor de limba franceză, Grad I (prof. Steliana Clejanu);  
 metodist limba engleză, profesor grad I (prof. Dana Căpăţînă) 
 
III.CRITERII ECONOMICE: 
 Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi 
 Nr. ore de formare:- 24 x 2=48 ore 
 Costuri estimate – 2596,8 RON 
  1996,8 RON pentru cheltuieli de personal 
  600 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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Denumirea programului: Iniţiere în limba engleză 
 
 CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program:program prioritar MECT 
 
Public ţintă vizat: Educatoare,învăţători,profesori de orice specialitate. Cursul se adresează 
persoanelor care nu au studiat limba engleză în şcoală  sau care au cunoştinţe vagi şi nesistematizate 
de limba engleză.  
 
Justificare: 
 Având în vedere  integrarea României în Uniunea Europeană cursul îşi propune să acţioneze 
în vederea alinierii la 'acquis'-ul comunitar, pentru continua creştere a  pregătirii profesionale inţiale 
şi continue, pe tot parcursul vieţii. 
 Luând în considerare multitudinea de programe educaţionale europene care pot contribui la 
dezvoltarea profesională a personalului  din învăţământ, necesitatea dezvoltării competenţelor 
lingvistice este  de actualitate.Utilizarea Internetului  pentru derularea unor asemenea parteneriate 
cere deasemenea cunoştinte de limba engleză.Majoritatea personalului didactic care nu iniţiază 
parteneriate la nivel european  sau care nu aplică pentru mobilităţi individuale motivează acest fapt 
prin lipsa cunoştinţelor de limbă sau nesiguranţa în ceea ce priveşte cunoştintele pe care le posedă . 
Durata: 24 ore  
 
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat 
 
Formule de adresare, de salut, de prezentare 1 oră 
Numerale ordinale şi cardinale 
Lunile anului 
Zilele săptămânii 
Exprimarea datei/anilor 
Exprimarea orei 

3 ore 

Alfabetul 1 oră 
Membrii familiei/profesii  
Descrierea persoanelor /obiectelor înconjurătoare 

2 ore 

Orientare şi localizare 2 ore 
Activităţi zilnice 2 ore 
Activităţi în desfăşurare în momentul vorbirii 2 ore 
Oferte,acceptarea şi refuzul acestora 1 oră 
Evenimente trecute 3 ore 
Consolidare  6 ore 
Evaluare 1 oră 
 Total 24 ore 
 
Curriculum-ul programului 
 
Scop: Participanţii vor asimila conceptele şi noţiunile de bază în vederea utilizării corecte şi 
coerente a limbii engleze la nivel elementar,conform Cadrului european comun de referinţă pentru 
limbile străine al Consiliului Europei: 
A1 Elementar - Capacitate elementară de a comunica şi de a schimba informaţii simple dintr-un 
domeniu previzibil. 
A2 Elementar avansat - Capacitatea de a utiliza o informaţie directă şi simplă şi de a se exprima 
într-un context cunoscut.  
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Obiective: 
 Formarea şi aprofundarea celor patru abilităţi necesare în studiul unei limbi străine:  
- înţelegerea unui mesaj oral simplu  
- transmiterea unui mesaj oral coerent   
- înţelegerea unui text scris simplu 
- redactarea unui text coerent simplu 
- formarea unui vocabular minimal şi a unei baze gramaticale care să permită acumularea unor 
structuri mai complexe  
- utilizarea corectă a elementelor gramaticale şi a formulelor introductive  
- generarea de contexte proprii pornind de la structurile învăţate  
- prezentarea diferenţelor esenţiale de citire, pronunţie, accent între limba română şi limba engleză  
  
Activităţi: 
 Programul de iniţiere în limba engleză combină metodele tradiţionale de predare  cu 
metodele moderne : munca independentă,în perechi  şi în echipă, audierea de casete audio  cu 
vorbitori nativi de limba engleză,utilizarea Internetului –site-uri de învăţare şi exersare a limbii 
engleze.  
 Metodele de predare sunt interactive, cu accent pe crearea de exemple proprii în care 
participantul utilizează corect noţiunile însuşite:  
 - Explicaţia; ascultarea  
 - Pronunţia; demonstraţia  
 - Ascultarea;conversaţia; repetiţia  
 - Exerciţii de pronunţie,  citire,  scriere; dictarea; descrierea  
 - Enunţuri exemplificative  
 - Exerciţii aplicative  
 - Folosirea noţiunilor însuşite în exemple proprii  
 - Munca independentă ,în perechi şi în echipă  
 - Jocul de rol 
 
Competenţe: 
 - implicarea personalului didactic cu cunoştinte de limba engleză nivel elementar (nivelul 
A1 sau A2) capabil să derulereze parteneriate la nivel european 
 - personal didactic cu o bază de cunoştinţe de limba engleză care îşi poate îmbogăţi 
competenţele de limbă studiind pentru un nivel superior 
Calendarul programului: 
 Programul va fi parcurs în 4 sesiuni de câte 6 ore în semestrul I si al II-lea 
  
Modalităţi de evaluare 
 - test grilă  
 - chestionar  
 - autoevaluare 
 
II .RESURSE UMANE: 
 Prof. Păgilă Camelia, specializarea engleză – română 
 
 III.CRITERII ECONOMICE: 
 
Număr de cursanţi planificaţi -25 persoane /grupă x 2 grupe=50 cursanţi 
Nr de ore/zile formare-6 ore/ 4zile x 2 grupe= 48ore 
Costuri estimate – 2596,8 RON 

1996,8 RON pentru cheltuieli de personal 
600 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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 MODERN ŞI ALTERNATIV ÎN PREDAREA CULTURII CIVICE  
 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
 
Public-ţintă: Profesorii care predau cultura civică la gimnaziu, institutori, educatori, consilieri 
educativi 
 
Justificare: Metodele moderne, inovative de predare a culturii civice facilitează însuşirea de către 
elevi a valorilor democratice, formarea lor ca viitori cetăţeni. 
 
Durată: 24  ore de formare 
Planificarea pe stagii: 
 Identificarea problemelor – 3 ore 
 Selectarea problemei de studiu - 3 ore  
 Culegerea de informaţii şi organizarea acestora- 6 ore 
 Elaborarea portofoliului cu soluţii posibile şi planuri  de acţiune - 6 ore  
 Prezentarea portofoliului – 4 ore 
 Reflecţii – 2 ore 
 
  Curriculum-ul programului 
Scop: Cunoaşterea şi aplicarea unor metode care îi implică direct  pe elevi în procesul de învăţare, 
prin alegerea şi rezolvarea unei probleme a clasei sau a unei probleme de politică publică din 
comunitate. 
 
Obiective 
 La finalul programului de formare, participanţii: 

• vor cunoaşte aceste metode alternative de predare 
• vor fi familiarizaţi cu etapele de parcurgere a acestora 
• îi vor putea ajuta pe elevi să identifice problemele din clasă sau din comunitate 
• vor deprinde tehnici de stimulare a interesului elevilor pentru participarea la viaţa socială şi 

exersarea calităţii de cetăţean 
 
Activităţi: Lucrul în echipă, asalt de idei, studiu de caz. 
Competenţe: Abilitarea grupului ţintă pentru a utiliza metode moderne şi alternative în predarea 
acestei discipline 
Calendarul Programului: în perioada vacanţelor şcolare, week-end, zi metodică 
Modalităţi de evaluare: Portofoliu de evaluare 
 
II. RESURSE UMANE 
Formator – prof. gr. I  Floarea Bălan 
Inspector activitate educativă - Ildiko Andras; 
   
III. CRITERII ECONOMICE 
 Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
 Nr. ore de formare:- 24 x 1=24 ore 
 Costuri estimate – 1298,4 RON 
  998,4RON pentru cheltuieli de personal 
  300 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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UPROGRAME DEDICATE PERSONALULUI 
UDIDACTIC AUXILIARU 

 
 
Denumirea programului: Noutăţi legislative. Întocmirea documentelor 
de secretariat şi arhivă 
 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public-ţintă: secretari din şcoli  
Justificare: Modificările frecvente ale legislaţiei şcolare şi financiare precum şi ambiguitatea unor 
documente care necesită modalităţi de aplicare a legislaţiei specifice.  
Durată: 24  ore de formare 
Planificarea pe stagii: 
•  Activitatea de secretariat  14 ore 
• Arhivarea documentelor     9 ore 
• Evaluare  1 oră 

  
 Curriculum-ul programului 
 
Scop: Stăpânirea informaţiei cu privire la activitatea de secretariat , cunoaşterea atribuţiilor ce revin 
secretarilor de şcoli în vederea creării condiţiilor optimr pentru eficientiyarea activităţii manageriale 
specifice. 
Obiective 

- Organizarea activităţii de secretariat pe principii ergonomice şi de eficienţă. 
- Stăpânirea tehnicilor de aplicare în practică a legislaţiei în domeniu 

Activităţi: activităţi practice. 
Competenţe:  
Abilitarea secretarilor de şcoli pentru activitatea de secretariat şi arhivarea documentelor 
Calendarul Programului 
Semestrul al II-lea, an şcolar 2008 - 2009 
Modalităţi de evaluare 
Chestionare. 
 
II. RESURSE UMANE 
 Viorica Cristea – referent ISJ Giurgiu 
             Lucian Copoiu Jurist ISJ 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
 Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 20 de cursanţi 
 Nr. ore de formare:- 24 x 2=48ore 
 Costul programului – 2596,8 RON 
  1996,8 RON pentru cheltuieli de personal 
  600 RON pentru cheltuieli materiale 
 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,705 RON 
  
 

                         
 



 46

Denumirea programului: Întocmirea documentelor de sinteză – 
bilanţul contabil 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public-ţintă: contabili din şcoli  
Justificare: Din anul 2007 şcolile din judeţul Giurgiu au devenit ordonatori terţiari de credite. Din 
acest motiv a fost înfiinţat compartimentul financiar-contabil, cu noi angajaţi..  
Durată: 24  ore de formare 
Planificarea pe stagii: 
•  Bilanţul contabil. Aplicaţii practice-completarea formularului de bilanţ, contul de profit şi 

pierderi, fluxurile de trezorerie, celelalte anexe ale bilanţului contabil – 4 ore 
• Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Întocmire şi depunerea situaţiilor financiare anuale specifice instituţiilor publice 2 ore 
• Planul de Conturi - 3 ore 
• Modul de determinare a salariilor în învăţământul preuniversitar. Determinarea salariului de 

bază, sporuri şi indemnizaţii la salariul de bază, calculul contribuţiilor datorate de angajat şi 
angajator la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat. Depunerea declaraţiilor lunare a 
obligaţiilor de plată ale angajaţilor (pensii, somaj, sănătate) – 5 ore 

• Achiziţii publice prin mijloace electronice. Principii, proceduri şi reguli de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice 4 ore 

• Întocmirea situaţiilor lunare: fundamentarea necesarului de credite pentru plata salariilor şi 
materialelor, monitorizarea cheltuielilor de personal, execuţia de casă a bugetului de stat, 
întocmirea balanţei lunare - închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli, stabilirea 
profitului/pierderii-  4 ore 

•  Evaluare – 2 ore 
 Curriculum-ul programului 
Scop: Întocmirea unitară a situaţiilor financiare în învăţământul preuniversitar 
Obiective 

- Insuşirea noţiunilor specifice contabilităţii instituţiilor publice. 
- Formarea deprinderilor de  utilizare a programelor şi  formularelor electronice pentru 

raportarea cheltuielilor pe surse de finanţare. 
Activităţi: Lucrul în echipă. 
Competenţe:  
Participanţii vor utiliza programe şi formulare electronice pentru raportarea cheltuielilor pe surse de 
finanţare 
Calendarul Programului 
Semestrul al II-lea, 2 week-end-uri, 4 zile x 6 ore 
Modalităţi de evaluare 
Portofoliu, teme pentru acasă. 
 
II. RESURSE UMANE 
 Contabil şef  Inspectoratul Şcolar Jud. Giurgiu – Constanţa Mihai 
 Contabil şef Casa Corpului Didactic  Giurgiu – Mariana Staicu 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
 Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi 
 Nr. ore de formare:- 24 x 2=48 ore 
 Costuri estimate – 2596,8 RON 
  1996,8 RON pentru cheltuieli de personal 
  600 RON pentru cheltuieli materiale 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant – 2,164 RON 
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Denumirea programului: TIC pentru personal didactic auxiliar şi 
nedidactic 
 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
Tipul de program: program propus spre avizare MECT 
Public-ţintă: personal auxiliar şi nedidactic  
Justificare: Modernizarea învământului şi adaptarea lui  la cerinţele societăţii dominate de 
informatizare şi dependenţa de informaţii, impun instruire corespunzătoare  
Durată: 40 ore de formare 
Planificarea pe stagii: 
• Concepte de bază în TIC – 4 ore 
• Utilizarea computerului şi oganizarea fişierelor 5 ore 
• Procesare text - 10 ore 
• Calcul tabelar -10 ore 
• Prezentări - 5 ore 
• Informaţie şi comunicare -5 ore 
•  Evaluare – 1 oră 

  
 Curriculum-ul programului 
 
Scop: Abilitarea personalului auxiliar şi nedidactic pentru utilizarea calculatorului în activitatea 
zilnică 
Obiective 

• Utilizarea calculatorului  - sistemul de operare Windows 
• Însuşirea unor elemente de procesare text şi grafică 
• Iniţiere în lucru cu calculul tabelar şi realizarea unei prezentări 
• Abilitarea pentru lucrul cu softuri educaţionale 
• Familiarizarea cursanţilor cu navigarea pe internet 

Activităţi: activitate practică. 
Competenţe:  
Formarea de deprinderi necesare pentru utilizarea calculatorului şi a mijloacelor multimedia 
Calendarul Programului 
Vacanţa de iarnă 
Modalităţi de evaluare 
Teste teoretice şi practice. 
 
II. RESURSE UMANE 
 Formator judeţean – prof. Lucica Ababei 
 
III. CRITERII ECONOMICE 
 Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
 Nr. ore de formare:- 40 x 1=40 ore 
 Costuri estimate – 1964 RON 
  1664RON pentru cheltuieli de personal 
  300 RON pentru cheltuieli materiale 
 

Cost estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant –1,964 RON 


	Costuri estimate – 5193,6RON
	I.CRITERII CURRICULARE
	Competenţe:
	Abilitarea profesorilor metodişti pentru efectuarea inspecţi

	Sem. I,  4 zile x 6 ore

	I. CRITERII CURRICULARE
	Activităţi
	Competenţe : Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi de manage

	Sem I. şi al Sem. al II-lea an şcolar 2008-2009
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 2596,8 RON


	I.CRITERII CURRICULARE
	Sem I şi Sem. al II-lea an şcolar 2008-2009
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 2596,8 RON
	Costuri estimate – 1298,4 RON
	Costuri estimate



	I..CRITERII CURRICULARE
	Portofoliul personal de implementare a programului, conţinân

	proiect privind modul de organizare adoptat pentru colectivu
	o aplicaţie a temelor dezvoltate la curs, alta decât cele pr
	I.CRITERII CURRICULARE
	Activităţi
	Formatori judeţeni: Corina Staicu, Genoveva Cherana, Ştefana
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 2596,8 RON


	I. CRITERII CURRICULARE
	Activităţi: Lucrul în echipă, brainstorming, problematizarea
	Competenţe:
	Schimbarea stilului de predare a cadrelor didactice.
	Acordarea egalităţii de şanse tuturor elevilor clasei.

	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 2596,8 RON
	Costuri estimate – 2596,8 RON



	1..CRITERII CURRICULARE
	Portofoliul personal de implementare a programului, conţinân

	proiect privind modul de aplicare a conceptelor specifice EC
	Un proiect didactic cu descrierea modului de aplicare a unei
	Costuri estimate – 1298,4 RON

	I.CRITERII CURRICULARE
	Activităţi
	Formator judeţean – ed. Cherana  Genoveva,
	Metodist – ed. Elena Cezar
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 1298,4 RON


	I.CRITERII CURRICULARE
	Activităţi
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 3595,2


	I. CRITERII CURRICULARE
	II. RESURSE UMANE
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 2596,8 RON


	I.CRITERII CURRICULARE
	II. RESURSE UMANE
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 2596,8 RON


	I.CRITERII CURRICULARE
	II. RESURSE UMANE
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 1298,4 RON


	1..CRITERII CURRICULARE
	Planificarea calendaristică anuală şi semestrială
	Proiectarea unităţilor de învăţare pe semestrul I
	Costuri estimate – 1340 RON
	Costuri estimate – 1298,4 RON
	Costuri estimate – 1298,4 RON



	Denumirea programului: Fizica în contextul problematicii act
	Costuri estimate – 1298,4 RON

	Denumirea programului:  „Activităţi de comunicare în ora de 
	Costuri estimate – 2596,8 RON
	Costuri estimate – 2596,8 RON


	I.CRITERII CURRICULARE
	Activităţi: Lucrul în echipă, asalt de idei, studiu de caz.
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 1298,4 RON


	I.CRITERII CURRICULARE
	Viorica Cristea – referent ISJ Giurgiu
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costul programului – 2596,8 RON


	I.CRITERII CURRICULARE
	Contabil şef  Inspectoratul Şcolar Jud. Giurgiu – Constanţa 
	Contabil şef Casa Corpului Didactic  Giurgiu – Mariana Staic
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 2596,8 RON


	I.CRITERII CURRICULARE
	Formator judeţean – prof. Lucica Ababei
	III. CRITERII ECONOMICE
	Costuri estimate – 1964 RON



