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•• Colectivul C.C.D.Colectivul C.C.D.
•• Director prof. Director prof. dr. dr. M arin TudorM arin Tudor
•• Serviciul resurse, informare, documentare, consultanServiciul resurse, informare, documentare, consultanttaa::

Compartimentul programe 1 post profesor metodist:Compartimentul programe 1 post profesor metodist:
Prof. Prof. drddrd. . LucicaLucica AbabeiAbabei

Compartimentul documentare, informare:Compartimentul documentare, informare:
 Informatician M ihai Informatic ian M ihai DancescuDancescu

•• Serviciul financiar administrativ:Serviciul financiar administrativ:
••Administrator financiarAdministrator financiar M ariana M ariana StaicuStaicu

Baza materialaBaza materiala
C.C.D. Giurgiu funcC.C.D. Giurgiu func ttioneaza ioneaza îîn prezent n prezent îîn fostul internat al n fostul internat al 

Colegiului N aColegiului N attional ional „„Ion M aiorescuIon M aiorescu””, la adresa Str. N. , la adresa Str. N. DrocDroc BarcianBarcian
nr. 8. Spanr. 8. Spatt iile pe care le avem iile pe care le avem îîn uz cuprind:n uz cuprind:  doua sali de seminar doua sali de seminar , d, doua oua 
laboratoare de informaticalaboratoare de informatica, b, b iblioteca cu sala de lectura iblioteca cu sala de lectura ss i un birou.i un birou.

Dotarea materiala a CDotarea materiala a C .C.D. .C.D. este buna este buna ssi corespunde i corespunde 
standardelor standardelor îîn domeniu. Institun domeniu. Instituttia deia dettine:ine:

••Laboratoare de informatica cu o reLaboratoare de informatica cu o re ttea de 20 calculatoare;ea de 20 calculatoare;
••12 12 laplap--topuritopuri;;
••Proiectoare ultram oderne cu intrare de pe calculator, video sau Proiectoare ultram oderne cu intrare de pe calculator, video sau TV;TV;
••Imprim ante Laser A3 Imprim ante Laser A3 ssi A4;i A4;
••PloterPloter A1A1
••Imprim ante Imprim ante JetJet--ColorColor A4 A4 ssi A3i A3 ;;
••M onitor cu plasmaM onitor cu plasma
••Scanere;Scanere;
••Video Video -- RecorderRecorder;;
••Camera video digitalaCamera video digitala;;
••Copiator A3 perforCopiator A3 performant;mant;
••Fax;Fax;
••BibliotecaBiblioteca

ooFond de carte Fond de carte 2644026440 volume;volume;
ooColecColecttii de publicaii de publicattii;ii;
ooPeste 150 softPeste 150 soft--uri educauri educattionale (dicionale (dic ttionare, ionare, 
enciclopedii, enciclopedii, atlasuriatlasuri, c, cursuri de limbi straineursuri de limbi straine , , 
antologii de texte, jocuri didactice, alte lecantologii de texte, jocuri didactice, alte lec ttii ii ss i i 
programe educaprograme educattionale);ionale);
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Casete video Casete video ssi audioi audio
EdituraEditura..

Activitatea Casei Corpului Didactic Activitatea Casei Corpului Didactic îînseamna mai mult nseamna mai mult 
decât programul de activitate!decât programul de activitate!

Ea este o provocare continua la descoperireEa este o provocare continua la descoperire. La . La 
descoperirea noului descoperirea noului ssi a valorii, i a valorii, îîn afara noastran afara noastra, , îîn ceilaln ceilaltti i ssi 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 ssi unitai unitattilor de ilor de 
îînvanvattamântamânt::

Tehnoredactare Tehnoredactare ssi imprimare lucrarii imprimare lucrari
Realizare materiale pentru cabinetele Realizare materiale pentru cabinetele sscolarecolare
Logistica prezentarii Logistica prezentarii ssi susi susttinerii activitainerii activitattilor didactice, ilor didactice, 
metodice metodice ssi i sstiintiinttificeifice
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 sscolarecolare
ÎÎnregistrari videonregistrari video, proiec, proiecttii de la/pii de la/pentru activitaentru activitatti didacticei didactice
Realizarea de fotografii digitaleRealizarea de fotografii digitale
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Denumirea programului: Evaluarea şi asigurarea calităţii în 
unităţile şcolare 

 
I CRITERII CURRICULARE 

 
Tipul de program: program prioritar MECTS 
Public- ţintă vizat: Responsabili/ membri ai CEAC -2 persoane; 
Justificare: În contextul aplicării Legii privind calitatea,  este necesară  cunoaşterea metodelor şi 
procedeelor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei. 
Durata: 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 II an şcolar 2010-2011 
 
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: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24  
Costuri estimate – 2700 RON 
2400 RON pentru cheltuieli de personal 
300 RON pentru cheltuieli materiale 
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Denumirea programului: MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 
 
I. CRITERII CURRICULARE 

 
Tipul de program: program tematică propusă de  MECTS 
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. al II-lea an şcolar 2010-2011 
 
 Modalităţi de evaluare 
 Chestionare, portofoliu individual 
 
II RESURSE UMANE 
Profesor metodist CCD  – Lucica  Ababei 
Prof.  – Cristina Anghel 

 
III. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24x 1=24 ore 
Costuri estimate –1288,4 RON 

998,4 RON pentru cheltuieli de personal 
300 RON pentru cheltuieli materiale  
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Denumirea programului: MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
 

Tipul de program: program prioritar  MECTS 
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 2010-2011 
Modalităţi de evaluare 

- chestionarul 
- produse de grup 
- portofoliu individual 

 
 
 II. RESURSE UMANE 

Profesor – Dumitra 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 –1288,4 RON 

998,4 RON pentru cheltuieli de personal 
300 RON pentru cheltuieli materiale  
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Denumirea programului : Utilizarea instrumentelor e-learning în activitatea 
didactică 

  
     1.CRITERII CURRICULARE 

 
Tipul de program : Stagiu de formare 
 
Public ţintă : cadre didactice de diferite specialităţi cu abilităţi de utilizare TIC 
 
Justificare :  
Învăţământul virtual oferă noi oportunităţi de instruire şi comunicare, devenind tot mai popular 
datorită avantajelor oferite de particularităţile sale. 
Deasemenea instrumentele web 2.0 dau posibilitatea oricărui profesor să planifice şi să construiască 
proiecte de colaborare pe web. 
Programul de formare reprezintă demultiplicarea cunoştinţelor dobândite în urma  activităţii de 
formare continuă, realizată printr-un program de mobilitate Comenius şi îşi propune să prezinte 
cadrelor didactice instrumente de tip e-learning care pot fi folosite în activitatea didactică sau în 
proiectele de colaborare. În cadrul programului de formare cadrele didactice îţi pot dezvolta abilităţi 
de a utiliza instrumente web 2.0. 
 
Durata : 24 de ore, sem II  
 
Planificarea pe stagii: 

 Definiţii şi concepte generale despre e-Learning 
 Resurse informaţionale în învăţământ : e-books 
 Evenimente e-Learning în direct, interactivitate şi testare, evaluari on-line  
 Utilizarea instrumentelor de testare Hot-Potatoes 
 Instrumente de învăţare prin colaborare ( forumuri, wiki, bloguri) 
 Iniţiere în utilizarea platformei Moodle ( setări, editare de informaţii, creare de teste) 

 
Curriculum-ul programului 
Scop: Dezvoltarea competenţelor digitale şi a abilităţilor de utilizare a TIC pentru folosirea efectivă 
a tehnologiei în sprijinul predării şi învăţării. 
Obiective: 

 Iniţierea cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor e-Learning 
 Promovarea utilizării tehnologiilor web 2.0 în cadrul activităţii didactice 
 Dezvoltarea capacităţii de a identifica situaţii în care este indicată utilizarea TIC 

 
Activităţi : exerciţii practice de utilizare a instrumentelor e-Learning, prin explorarea şi exploatarea 
acestora. 
 
Rezultate: dezvoltarea priceperii de a aplica noile tehnologii în activitatea de căutare şi prelucrare a 
informaţiei. Dezvoltarea competenţelor de a utiliza eficient aplicaţii de soft. 
 
II RESURSE UMANE 
Resurse umane: prof. Cristina Anghel 
 
III. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare: - 24 x 1=24 ore 
Costuri estimate –1288,4 RON 

998,4 RON pentru cheltuieli de personal 
300 RON pentru cheltuieli materiale 
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Denumirea programului : Elaborarea si evaluarea proiectelor pentru susţinerea 
examenelor de competente profesionale nivel II si Nivel III de calificare in anul 
şcolar 2010-2011 

 
1.CRITERII CURRICULARE 

Tipul programului: Program propus spre avizare MECTS 
Public-ţintă vizat : profesori coordonatori de proiect şi profesori evaluatori  ai competentelor 
profesionale 
Justificare :  
Realizarea proiectului, are ca scop activitatea specifică, în funcţie de tema proiectului, a unităţilor de 
competente tehnice generale, a unităţilor de competente tehnice specializate si a celor cheie, absolut 
necesare pentru demonstrarea, în situaţii 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 învăţământul 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 certificare 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 admişi. 

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.  

 
Calendarul stagiului 
Decembrie –ianuarie 2010-2011 
 
Modalităţi de evaluare a cursanţilor 
Metodele de evaluare cum sunt: autoevaluarea, observarea directă, întrebări orale, testul scris, 
executarea unei lucrări/produs, proiectul, simularea sau demonstraţia structurată, rapoarte din partea 
altor persoane, portofoliul de lucrări realizate anterior evaluării si realizarea unui ghid de elaborare 
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si evaluare proiect, etc. sunt alese, pentru fiecare competentă în parte, în funcţie 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  

 
 
 

 

Denumirea programului : Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale 
 

Scop: Să familiarizeze cadrele didactice cu strategii eficiente de lucru care să le permită să vină în 

sprijinul  nevoilor de învăţare ale elevilor care prezintă deficite la nivelul competenţelor emoţionale 

şi sociale . 

I. Obiective:  

 Să construiască climatul şi spaţiul educaţional care favorizează dezvoltarea cognitivă a 

elevilor 

 Să crească elevilor capacitatea de adaptare la cerinţele şcolare 

 Să utilizeze proceduri eficiente care să faciliteze adaptarea la situaţiile stresante 

 Să utilizeze metode corectiv-terapeutice care stimulează menţinerea şi gestionarea eficientă 

a relaţiilor afective 

 Să ajute la dezvoltarea abilităţilor inter- şi intrapersonale care să le faciliteze atingerea 

succesului 

Denumirea temelor Structura temelor Timp alocat 

Competenţele emoţionale 
 
 
 
Competenţele sociale  
 
 
 
Factori de risc pentru 

 generalităţi  
(definiţie; tipuri de competenţe emoţionale; exemple de 
competenţe; experienţierea şi exprimarea emoţiilor; 
înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor; reglarea 
emoţională ) 

 generalităţi  
( definiţie; tipuri de competenţe sociale; abilităţi 
interpersonale; abilităţi intrapersonale 
                       

 
 120 min 
 
 
 
 
 100 min 
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dezvoltarea competenţelor 
emoţionale şi sociale  

 factori intrapersonali ( 
temperamentul, teoria minţii, dezvoltarea 
limbajului ) 
 factori interpersonali (familia, 
şcoala) 

        
 Concluzii  
 Evaluare  ( chestionar ) 

 
 
 60  min 
 
  60 min 
 
 
 20  min 
 15  min 

 

 

  Abordare  

 Optimizarea relaţiilor dintre adulţi 

(gestionarea eficientă a emoţiilor şi 

managementul stresului, comunicarea 

eficientă, managementul conflictului/ 

rezolvarea de probleme şi luarea 

deciziilor, studiu de caz ) 

 Optimizarea relaţiei educator-copil 

(strategii de disciplinare, strategii de 

dezvoltare a competenţelor emoţionale şi 

sociale în relaţia educator-copil, studiu de 

caz) 

* evaluare  

 

 

120 min 

 

 

 

 

180 min 

 

 

 

 

25 min 

 

Activităţi pentru 

dezvoltarea şi optimizarea 

competenţelor emoţionale 

 

 

 

Activităţi pentru 

dezvoltarea şi optimizarea 

competenţelor sociale 

 

 

 

Anexe  

 

*  Trăirea şi exprimarea emoţiilor 
          ( activităţi şi jocuri pentru conştientizarea şi 
exprimarea emoţiilor) 
*  Înţelegerea şi exprimarea emoţiilor  
          ( activităţi şi jocuri pentru recunoaşterea şi 
etichetarea corectă a emoţiilor ) 
* Reglarea emoţională 
          ( activităţi şi jocuri pentru identificarea 
consecinţelor emoţiilor, recunoaşterea emoţiilor şi 
reglarea emoţională ) 
 
* Competenţe sociale interpersonale  
   ( activităţi şi jocuri pentru relaţionare socială, rezolvare 
de probleme sociale ) 
* Competenţe sociale intrapersonale  
   ( activităţi pentru cooperare prin joc, toleranţă la 
frustrare şi dezvoltarea comportamentelor prosociale ) 
 
 

 Elaborarea de materiale necesare 
lucrului  

 ( exemple de materiale şi fişe de lucru – anexe ) 
 Evaluare                                            
 Evaluare finală  

 

  
300 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
  60  min 
 
 
90 min 
10 min 
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Timp estimativ alocat: 24  ore  din care: 12  ore prezentări teoretice,  9 ore aplicaţii practice 

                                                 3 ore evaluare  

    Semestrul al II-lea, 2011 

 

II Resurse umane 
   

Psihopedagog -  Mihaela Leocă  

 

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  
 
 

Denumirea programului: Strategii de intervenţie in educaţia persoanelor 
cu CES CTULUI 
 
1..CRITERII CURRICULARE 
 

Tipul de  program: stagiu de formare derulat prin CCD 
 
Public-ţintă vizat:  profesori   debutanţi de orice specialitate,  ce predau la ciclul primar si 
gimnazial, care lucrează cu copii cu CES , cât şi părinţi ai copiilor cu CES care doresc să se implice 
în  activitatea educativă a copiilor. 
 
Justificare (necesitate, utilitate): Cursurile sunt   utile pentru cadrele didactice care lucrează cu 
copii cu CES  şi doresc să-şi  accesibilizeze  conţinuturile, să înţeleagă particularităţile de 
dezvoltare psio-fizică a copiilor cu CES şi să  identifice strategii de lucru optime  la clasă. 
 
Durată (nr. total de ore de formare): 16 ore 
 
Curriculum-ul programului : 
Modalităţi  de investigare si strategii de intervenţie in educaţia copiilor cu CES ( Curriculum special 
/ special integrat) 
 
Scop: Formarea cadrelor didactice debutante nebeneficiare a Modulului de psiho-pedagogie 

Specială şi fără informaţii despre curriculum-ul special  si special integrat. 
 
Obiective: 
- însuşirea noţiunilor de curriculum special si special integrat 
-familiarizarea cu  modalităţile  de lucru diferenţiate  
-întocmirea de PIP-uri si studii de caz utile in activitatea didactica 
-însuşirea de metode  şi tehnici specifice  lucrului la  clasa cu elevii cu CES 
-Implicarea părinţilor prin parteneriate  in activitatea la clasă a elevilor  
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Activităţi:  
Activităţile vor fi derulate concret pe cele 6 teme propuse in cadrul celor 2 zile de formare.   
1. Modalităţi  de investigare si strategii de intervenţie in educaţia copiilor cu CES 
2.Strategii psio-pedagogice de optimizare a învăţării in clasă la copii cu CES 
3.Metode de terapie centrate pe familie 
4.Elemente specifice comunicării la copii cu CES 
5. Tulburări de limbaj. Obstacole in dezvoltarea umana 
6.Rolul factorilor non-cognitivi in eficienta învăţării 
 
 
Planificarea modulelor tematice: 
 
 15 ianuarie 
1.Modalitati  de investigare si strategii de intervenţie in educaţia copiilor cu CES 
2.Strategii psiho-pedagogice de optimizare a învăţării in clasa la copii cu CES 
3.Metode de terapie centrate pe familie 
 
16 ianuarie 
1.Elemente specifice comunicării la copii cu CES  
2. Tulburări de limbaj. Obstacole in dezvoltarea umana. 
3.Rolul factorilor non-cognitivi in eficienta învăţării 
 
Calendarul programului: 
-15-16 ianuarie  2011, orele 8,30-16,30 
 
Modalităţi de evaluare a cursanţilor: 
Intocmirea unui portofoliu ce va conţine : 
-Studiu de caz  
- Fisa de lucru  
-Plan de intervenţie personalizat 
 
2. RESURSE UMANE   
 Prof. Carmen Rîureanu  si Prof. Boghină Letiţia  
  
3. CRITERII ECONOMICE 
- Nr. de cursanţi planificaţi:- 1 grupă de 25 cadre didactice si părinţi 
 
- Nr. ore de formare: 16 
- Costuri estimate:  
 

998,4 RON pentru cheltuieli de personal 
 300 RON pentru cheltuieli materiale  
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Denumirea programului: Depistarea copiilor cu adhd şi metode de lucru 
pentru corectarea deficitului de atenţie 

 
 
I CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program propus spre avizare MECTS 
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 2010-2011 
Modalităţi de evaluare 
 - auto evaluare  
 - chestionare 

  - produse de grup 
 
II .RESURSE UMANE: 
 
 Psihopedagog Mihaela Leocă 
 
III.CRITERII ECONOMICE: 
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 ore 
Costuri estimate – 1298,4 RON 

998.4 RON pentru cheltuieli de personal 
300 RON pentru cheltuieli materiale 
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Denumirea programului: Iniţiere în cariera didactică - 1 
 

I. CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program propus spre avizare MECTS 
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, septembrie-octombrie, an şcolar 2010-2011 
 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. Zimnicaru Monica 
 
 III. CRITERII ECONOMICE 
 
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 ore 
Costuri estimate – 1298,4 RON 

998.4 RON pentru cheltuieli de personal 
300 RON pentru cheltuieli materiale 
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Denumirea programului: Iniţiere în cariera didactică -2 
 
I.CRITERII CURRICULARE 

 
I CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de  program: stagiu de formare avizat MECTS 
 
Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar  debutante, în curs de calificare, 
necalificate. 
 
Justificare (necesitate, utilitate):  
- Conform Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind 
competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, profilul de formare 
european presupune formarea la elevi, alături de competenţa de comunicare în limbi străine, şi 
sensibilizarea şi exprimarea culturală 
     Structurarea acestor competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme 
educaţionale şi vizează atât unele domenii „academice”, precum şi aspecte inter- şi 
transdisciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curriculare. 
  Acest lucru presupune din partea cadrelor didactice o pregătire corespunzătoare de specialitate, nu 
numai din punct de vedere lingvistic, ci şi al unei minime culturi generale, capacitatea de a 
relaţiona, informa şi explica sisteme de atitudini şi valori cultural-artistice. 
  S-a constatat, atât în urma activităţii de inspecţie şcolară, cât şi din rezultatele obţinute la 
concursuri/testări/examene, că în acest domeniu există serioase carenţe în pregătirea cadrelor 
didactice şi a candidaţilor. 
 
Durată (nr. total de ore de formare): 24 ore de formare 
 
Scop:  
      - pregătirea  cadrelor didactice (completarea pregătirii) cu un pachet minimal sistematizat de 

informaţii de literatură şi civilizaţie franceză / francofonă, utile atât pentru pregătirea personală 
în vederea prezentării la concursuri/testări/examene pentru ocuparea posturilor didactice, cât şi 
pentru formarea / informarea corespunzătoare a elevilor. 

Obiective: 
- ameliorarea bagajului minimal de cunoştinţe în domeniu; 
- obţinerea de rezultate mai bune la concursuri/testări/examene, în vederea ocupării posturilor 

didactice, a stabilizării la catedră, a formării în specialitate; 
- creşterea nivelului procesului de predare-învăţare-evaluare a limbii franceze; 
- facilizarea familiarizării elevilor cu valori culturale ale spaţiului francofon. 

 
Activităţi: expunere, atelier de lucru, dezbatere  
 
Planificarea modulelor tematice: 

1. curente literare, valori culturale reprezentative: 4 ore  
2. reprezentanţi: 8 ore 
3. „literatura şcolară” (orientări, reprezentanţi, recomandări bibliografice): 4 ore 
4. exploatarea pedagogică a textului literar: 8 ore 
 

Calendarul programului: 3 zile în vacanţa intersemestrială ( 1 – 7 februarie 2011) 
 
Modalităţi de evaluare a cursanţilor: produse de grup,  portofoliu personal (tablou sinoptic al 

literaturii franceze; proiect didactic; redactare la alegere dintr-o listă de subiecte posibile/din 
anii anteriori) 
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2. RESURSE UMANE: inspector şcolar de specialitate, prof. gr. I  Mariana Sandu  
  
3. CRITERII ECONOMICE 
- Nr. de cursanţi planificaţi: 20 
- Nr. ore de formare: 24 
- Costuri estimate: 
 
998,4RON pentru cheltuieli de personal 
300 RON pentru cheltuieli materiale 
 
 
 

Denumirea programului – Iniţiere în cariera didactică - 3 
 
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 
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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 2010-2011, 3 zile x 8 ore 
Modalităţi de evaluare a cursanţilor: 
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 
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 ore 
Costuri estimate – 1298,4 RON 

998.4 RON pentru cheltuieli de personal 
300 RON pentru cheltuieli materiale 

 
 
 
 
 
Denumirea programului: Fizica în contextul problematicii actuale de 
mediu 
 
 
I CRITERII CURRICULARE 
 
Tipul de program: program prioritar MECTS 
 
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  
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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 

 
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 
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PROGRAME DEDICATE PERSONALULUI 

DIDACTIC AUXILIAR 
 
 
 
Denumirea programului: Întocmirea documentelor de sinteză – 
bilanţul contabil 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
Tipul de program: program propus spre avizare MECTS 
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 – Mariana Staicu 
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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 
 
Denumirea programului: TIC pentru personal didactic auxiliar şi 
nedidactic 
 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
Tipul de program: program propus spre avizare MECTS 
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 
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PRIORITARE, PROPUSE ŞI 
FURNIZATE DE CCD ŞI DE 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Tehnici informaTehnici informattionale computerizate pentru personalul ionale computerizate pentru personalul 

din din îînvanvattamântul preuniversitaramântul preuniversitar
(curs acreditat cu nr.(curs acreditat cu nr.117 117 –– 229.07.20089.07.2008))

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

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Costuri de aprox. Costuri de aprox. 4.0004.000 RON/gruRON/grupapa, din fondurile de , din fondurile de 
perfecperfecttionareionare

••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

LucicaLucica AbabeiAbabei••Responsabil Responsabil 
de programde program

Laboratorul informatica al CCDLaboratorul informatica al CCD••Locul Locul 

LucicaLucica AbabeiAbabei,, ,, MihaiMihai DDancescuancescu, , IonelaIonela RotaruRotaru••FormatoriFormatori

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

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Toate categoriile de personal didactic Toate categoriile de personal didactic ssi didactic auxiliar i didactic auxiliar 
22 grupe planificate, a câte 2grupe planificate, a câte 200 participanparticipanttii

••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

An An sscolar: colar: îîn cursuri de dupa amiaza pentru educatoare n cursuri de dupa amiaza pentru educatoare ssi i 
îînvanvattatori atori ssi i îîn zilele de weekn zilele de week--end end ssi vacani vacanttele ele sscolare, pentru colare, pentru 
celelalte categoriicelelalte categorii

••Orizont de Orizont de 
timptimp

••Concepte de baza Concepte de baza îîn TIC; Utilizarea computerului n TIC; Utilizarea computerului ssi i 
organizarea fiorganizarea fissierelor; Procesare de text; Calcul tabelar; Baze ierelor; Procesare de text; Calcul tabelar; Baze 
de date; de date; PrezentariPrezentari; Informa; Informattie ie ssi comunicare.i comunicare.

••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

••UtilizareaUtilizarea calculatoruluicalculatorului –– sistemulsistemul de de operareoperare WINDOWSWINDOWS
••ÎÎnsunsussiirearea unorunor elementeelemente de de procesareprocesare text text ssi i graficgraficaa
••IniInittiereaierea in in lucrullucrul cu cu calculcalcul tabelartabelar ssi i realizarearealizarea uneiunei
prezentprezentaariri
••AbilitareaAbilitarea pentrupentru lucrullucrul cu softcu soft--uriuri educaeducattionaleionale
••FamiliarizareaFamiliarizarea cursancursanttilorilor cu cu navigareanavigarea pepe InternetInternet

••Obiective Obiective 

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

••ScopScop

••Modernizarea Modernizarea îînvanvattamântului amântului ssi adaptarea lui la cerini adaptarea lui la cerinttele ele 
societasocietattii dominate de informatizare ii dominate de informatizare ssi dependenta de i dependenta de 
informainformattii impun instruire corespunzatoareii impun instruire corespunzatoare

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
InstruireaInstruirea îîn societatea cunoan societatea cunoassteriiterii

POSDRU/3/1.3/S/7 (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 practica individuala ore practica individuala••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Din fonduri Din fonduri europeneeuropene••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

AbabeiAbabei LucicaLucica••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

Laboratorul de informatica CCD Laboratorul de informatica CCD ssi laboratorul de informatica a Grupului i laboratorul de informatica a Grupului 
SScolar colar MihaileMihailesstiti

••Locul Locul 

AbabeiAbabei LucicaLucica••FormatoriFormatori

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Atestate de formare 25 Atestate de formare 25 creditecredite

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Toate categoriile de personal didacticToate categoriile de personal didactic
4 grupe planificate, a câte 14 grupe planificate, a câte 155 participanparticipanttii

••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

Octombrie 2010 Octombrie 2010 –– mai 2011mai 2011••Orizont de timpOrizont de timp

Ce inseamna o instruire eficienta?
Planificarea unei unitati de învatare din perspectiva învatarii centrate pe elev. 
Cum gândim învatarea bazata pe proiect?
Stabilirea conexiunilor. Cum ne conectam la resursele virtuale?
Cum se vede învatarea din perspectiva elevului?
Evaluarea proiectelor elevilor. Cum stim ce stie elevul?
Cum pot fi ajutati elevii pentru a se adapta la lucrul în grup, pe proiecte? 
Cum se construieste un portofoliu?

••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

Instruirea si certificarea a 3000 de formatori  - Master Teacher la nivel 
National prin implementarea cursului Intel-Teach – Instruirea în 
societatea cunoasterii

••Obiective Obiective 

Integrarea tehnologiei în activitatile didactice pentru a facilita învatarea prin 
metode active  (metoda proiectului)
Metoda proiectului – metoda activa de predare.

••ScopScop

••Modernizarea Modernizarea îînvanvattamântului amântului ssi adaptarea lui la cerini adaptarea lui la cerinttele societaele societattii dominate ii dominate 
de informatizare de informatizare ssi dependenta de informai dependenta de informattii impun instruire corespunzatoareii impun instruire corespunzatoare

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
““PPROGRAM DE FORMARE INOVATIV ROGRAM DE FORMARE INOVATIV –– CARIERA DE SUCCES  CARIERA DE SUCCES ÎÎNN
ÎÎNVANVATTAMÂAMÂNNTULTUL PREUNIVERSITARPREUNIVERSITAR ””POSDRU/87/1.3/S/63666POSDRU/87/1.3/S/63666

••Cursuri de formareCursuri de formare••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Din fonduri Din fonduri europeneeuropene••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

AbabeiAbabei LucicaLucica••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

Laboratorul de informatica CCD Laboratorul de informatica CCD ssi laboratorul de informatica a Grupului i laboratorul de informatica a Grupului SScolar colar 
MihaileMihailesstiti

••Locul Locul 

AbabeiAbabei LucicaLucica, , DancescuDancescu Mihai, Mihai, RotaruRotaru IonelaIonela••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
800 cadre didactice800 cadre didactice

••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

1Octombrie 2010 1Octombrie 2010 –– 30 septembrie  201330 septembrie  2013••Orizont de timpOrizont de timp

--ECDLECDL
--ProiectareaProiectarea ssi implementarea curriculumi implementarea curriculum--ului centrat pe ului centrat pe competencompeten??ee;;
--ManagementulManagementul organizaorganizatt ional ional ss i de grupi de grup
--StrategiiStrategii de de îînvanvattare activa are activa îîn n educaeduca??iaia formala  formala ??ii informala informala

••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

O.1. Dezvoltarea unui program multiregional inovativ de formare bazat pe resurse 
digitale pentru perfectionarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice din 
învatamântul preuniversitar din regiunile S-Muntenia si    S-V Oltenia.
O.2.Dezvoltarea unui program multiregional inovativ de formare bazat pe resurse
digitale pentru perfectionarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice din 
invatamântul preuniversitar din regiunile S-Muntenia si S-VOltenia
O.3 Consolidarea competentelor profesionale a 2000 de cadre didactice prin 
participarea la un program multiregional de formare continua în domenii prioritare de 
reforma în educatie
O.4 Dezvoltarea unei comunitati on-line de formare continua a cadrelor didactice

••Obiective Obiective 

Îmbunatatirea accesului si a participarii cadrelor didactice din învatamântul 
preuniversitar din regiunile S-Muntenia si S-V Oltenia, la oportunitati de 
formare în domenii prioritare de reforma în educatie (TIC, abilitare 
curriculara si psihopedagogica), prin intermediul unui program multiregional 
de formare continua inovativ, bazat pe resurse digitale si prin initierea 
sustenabila a instrumentelor managementului programelor de formare 
continua..

••ScopScop

••Modernizarea Modernizarea îînvanvattamântului amântului ssi adaptarea lui la cerini adaptarea lui la cerinttele societaele societattii dominate ii dominate 
de informatizare de informatizare ssi dependenta de informai dependenta de informattii impun instruire corespunzatoareii impun instruire corespunzatoare

••Justificare Justificare 
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ReRettea multiea multi--regionalregionala dea de formare profesionala a formare profesionala a 
femeilor pentru o societate incluziva femeilor pentru o societate incluziva ssi i coezivacoeziva --

POSDRU/POSDRU/997/7/66.3/S/6.3/S/622422466

••Cursuri de formareCursuri de formare••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Din fonduri Din fonduri europeneeuropene••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

AbabeiAbabei LucicaLucica••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

CCDCCD••Locul Locul 

AbabeiAbabei LucicaLucica, , Balan FloareaBalan Floarea, , PagilaPagila Camelia, Camelia, ZimnicaruZimnicaru MonicaMonica••FormatoriFormatori

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Certificate de formare  eliberate de MMSSES Certificate de formare  eliberate de MMSSES ssi MECTSi MECTS

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Femei angajateFemei angajate
160 cadre didactice160 cadre didactice

••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

1Octombrie 2010 1Octombrie 2010 –– februarie  2012februarie  2012••Orizont de timpOrizont de timp

1 grupa ECDL – 40 ore, 
6 grupe engleza – 40 ore 
1 grupa manager proiect – 60 ore

••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

- infiintarea, intr-o perioada de 2 ani, a unei retele multi-regionale de formare 
profesionala a 1680 de femei, din 4 regiuni de dezvoltare ale Romaniei;
- asigurarea, intr-o perioada de 2 ani, a accesului egal la ocupare si la construirea unei 
cariere profesionale pentru 1680 de femei - angajate si somere – din 9 judete in 
vederea crearii unei piete a muncii incluzive ;
- formarea profesionala a 1680 de femei, intr-o perioada de 2 ani, in vederea cresterii 
abilitatilor si calificarilor acestora pentru adaptarea la o societate durabila bazata pe 
cunoastere.

••Obiective Obiective 

Facilitarea accesului femeilor la o piata a muncii coeziva si incluziva.••ScopScop

••Modernizarea Modernizarea îînvanvattamântului amântului ssi adaptarea lui la cerini adaptarea lui la cerinttele societaele societattii dominate ii dominate 
de informatizare de informatizare ssi dependenta de informai dependenta de informattii impun instruire corespunzatoareii impun instruire corespunzatoare

••Justificare Justificare 
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Profesionalizarea carierei didactice in educaProfesionalizarea carierei didactice in educattie ie 
fizica fizica ssi sport din perspectiva formarii continuei sport din perspectiva formarii continue

POSDRU/19/1.3/G/13096POSDRU/19/1.3/G/13096

••Fiecare program va avea un conFiecare program va avea un con ttinut structurat pe 60 de ore, echivalente a 15 inut structurat pe 60 de ore, echivalente a 15 

credite profesionalecredite profesionale

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Fonduri Fonduri europeneeuropene••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

AbabeiAbabei LucicaLucica••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

CCD CCD ssi sala de sport a Colegiului Nai sala de sport a Colegiului Nattional ional ““Ion MaiorescuIon Maiorescu”” GiurgiuGiurgiu••Locul Locul 

Formatori acreditaFormatori acreditatti de la ANEFS i de la ANEFS ssi i localilocali-- AbabeiAbabei LucicaLucica ssii SoneaSonea MarianaMariana••FormatoriFormatori

Portofoliu de evaluarePortofoliu de evaluare
Atestate de formare 15 crediteAtestate de formare 15 credite

••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

ProfesoriProfesori de de educaeducattie fizicaie fizica
4 grupe planificate, a câte 25 participan4 grupe planificate, a câte 25 participan ttii

••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

Noiembrie 2010 Noiembrie 2010 –– iunie 2011iunie 2011••Orizont de timpOrizont de timp

Educatie fizica in invatamantul primar - fundamente practico-metodice 
Activitati sportive extracurricu lare  
Aplicatii ale tehnologiei informatiei si comunicarii (TIC) in predarea 
educatiei fizice si sportului
Metode si mijloace de refacere a capacitatii de efort
Mentorat in educatie fizica si sport

••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

dobândirea de competente suplimentare pentru predarea educatiei fizice în 
învatamântul primar;

modernizarea metodologiei de predare a educatiei fizice prin fo losirea 
mijloacelor ICT;

dobândirea de competente privind organizarea si desfasurarea activitatilor 
sportive, competitionale si necompetitionale;

îndrumarea activitatii profesorilor debutanti, prin activitati de mentorat.

••Obiective Obiective 

Proiectul urmareste sa asigure sa asigure un inalt nivel de profesionalizare al carierei 
didactice prin cresterea relevantei formarii continue a profesorilor de educatie fizica si 
antrenorilor .

••ScopScop

Proiectu l is i propune sa contribuie la dezvoltarea carierei didaProiectu l is i propune sa contribuie la dezvoltarea carierei didactice in ctice in 
domeniul educatiei fizice s i sportuluidomeniul educatiei fizice s i sportului

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

(program acreditat)(program acreditat)

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

Buget perfecBuget perfecttionareionare••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

AbabeiAbabei LucicaLucica••Responsabil Responsabil 
de programde program

CCD CCD ssi CDI i CDI BolintinBolintin ValeVale••Locul Locul 

SStefania tefania FieraruFieraru, Corina Grigore, , Corina Grigore, GenovevaGenoveva CheranaCherana, Gabriela , Gabriela 
SingureanuSingureanu, Corina , Corina GheorghiuGheorghiu, Adrian Nichita, Lucia , Adrian Nichita, Lucia MihailaMihaila

••FormatoriFormatori

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

Toate categoriile de cadre didacticeToate categoriile de cadre didactice
DouaDoua grupgrupe a 25 participane a 25 participanttii

••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

An An sscolarcolar••Orizont de Orizont de 
timptimp

--EducaEducattie incluzivaie incluziva
--Metodologia pentru educaMetodologia pentru educattia incluzivaia incluziva
--SScoala incluziva coala incluziva îîn comunitaten comunitate
--Practicile incluzivePracticile incluzive

••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

••Familiarizarea cu principiile de baza ale educaFamiliarizarea cu principiile de baza ale educattiei incluzive, iei incluzive, 
ale educaale educattiei persoanelor cu nevoi speciale iei persoanelor cu nevoi speciale ssi ale segregariii ale segregarii

••Obiective Obiective 

••Implementarea strategiei Implementarea strategiei M.Ed.CM.Ed.C. pentru prevenirea . pentru prevenirea ssi i 
combaterea marginalizarii combaterea marginalizarii ssi excluziunii sociale i excluziunii sociale ssi pentru i pentru 
dezvoltarea unui mecanism de dezvoltarea unui mecanism de îîmbunatambunatattire a accesului la o ire a accesului la o 
educaeducattie de calitateie de calitate

••ScopScop

••Programul PHARE 2004 spriProgramul PHARE 2004 sprijina procesul de aderare a jina procesul de aderare a 
României la UE, României la UE, îîn vederea asigurarii accesului deplin la n vederea asigurarii accesului deplin la 
educaeducattie 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 didacticaCreativitate didactica

••Simpozion interjudeSimpozion interjudetteanean••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Buget propriu C.C.D Buget propriu C.C.D ssi contribui contributtia participania participanttilorilor••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

AbabeiAbabei LucicaLucica••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

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

Nu este cazulNu este cazul••FormatoriFormatori

ExpoziExpozittie cu lucrari ie cu lucrari ssi 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 judett ssi invitai invitatti din judei din judettele vecineele vecine••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

Luna mai 2011Luna mai 2011••Orizont de timpOrizont de timp

--SusSusttinerea lucrarilor pe urmatoarele secinerea lucrarilor pe urmatoarele secttiuni:iuni:
EducaEducattie pentru toie pentru totti: accesibilizare, individualizare, personalizare, i: accesibilizare, individualizare, personalizare, 
incluziune incluziune 
Proiecte europene cu finanProiecte europene cu finanttare nerambursabilaare nerambursabila
Management educaManagement educattional ional 
ActivitaActivitatti creative i creative îîn orele de n orele de sstiintiinttee
ActivitaActivitatti creative i creative îîn cadrul disciplinelor umanisten cadrul disciplinelor umaniste
Consiliere Consiliere ssi orientarei orientare

••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

••FFacilitarea acilitarea ssi dezvoltarea poteni dezvoltarea potenttialului creativ ialului creativ îîn n sscoalacoala
••CCreresstereaterea eficieneficientteiei profesionaleprofesionale
••MManifestareaanifestarea uneiunei atitudiniatitudini pozitivepozitive fafatta de a de îînvanvattareaarea de tip de tip creativcreativ

••Obiective Obiective 

••Motivarea cadrelor didactice pentru o activitatea competenta Motivarea cadrelor didactice pentru o activitatea competenta ssi creativai creativa••ScopScop

FuncFuncttia psihopedagogica a creativitaia psihopedagogica a creativitattii este determinata de modul de ii este determinata de modul de 
comportare a personalitacomportare a personalitattii creatoare, ii creatoare, angajata angajata îîn proiectarea unor n proiectarea unor 
acacttiuni didactice, iuni didactice, îîn condin condittiile de transformare a raporturilor dintre iile de transformare a raporturilor dintre 
educator educator ssi elev.i elev. Creativitatea a devenit obiectul unor acCreativitatea a devenit obiectul unor acttiuni planificate, iuni planificate, 
prin care ea se dezvolta prin care ea se dezvolta îîn mod deosebit.n mod deosebit.

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
SSarbatoareaarbatoarea îînvierii prin ochi de copilnvierii prin ochi de copil

••Concurs judeConcurs judettean de creaean de creattie plasticaie plastica••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Buget propriu C.C.D.Buget propriu C.C.D.••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

AbabeiAbabei LucicaLucica••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

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

Nu este cazulNu este cazul••FormatoriFormatori

Diplome de participare C.C.D.Diplome de participare C.C.D.••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

elevi din elevi din îînvanvattamântul preamântul presscolar colar ssi primar din judei primar din judettul Giurgiuul Giurgiu
••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

Luna aprilie 2011Luna aprilie 2011••Orizont de timpOrizont de timp

--SusSusttinerea lucrarilor pe urmatoarele secinerea lucrarilor pe urmatoarele secttiuni:iuni:
1.Pictu1.Picturara
2. Desen2. Desen
3. Colaj3. Colaj

••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

--descoperireadescoperirea ssi valorizarea obiceiurilor i valorizarea obiceiurilor ssi tradii tradittiilor pascale;iilor pascale;
-- dezvoltarea dezvoltarea ssi stimularea expresivitai stimularea expresivitattii ii ssi creativitai creativitattii ii 

elevilor;elevilor;
-- cultivarea sensibilita cultivarea sensibilitattii artistice a elevilor;ii artistice a elevilor;
-- descoperirea descoperirea ssi dezvoltarea aptitudinilor plastice;i dezvoltarea aptitudinilor plastice;
-- valorificarea experienvalorificarea experienttei pozitive a cadrelor didactice ei pozitive a cadrelor didactice 

îîn abordarea educan abordarea educattiei artisticoiei artistico--plastice.plastice.

••Obiective Obiective 

••Motivarea cadrelor didactice pentru o activitatea competenta Motivarea cadrelor didactice pentru o activitatea competenta ssi creativai creativa••ScopScop

Sarbatorirea Sarbatorirea ÎÎnvierii Domnului este mult anvierii Domnului este mult assteptata de copiiteptata de copii, o, odata data 
cu ea se instaleaza definitiv primavara cu ea se instaleaza definitiv primavara îîn vian viatta a ssi i îîn sufletele n sufletele 
noastre. Fiecarnoastre. Fiecare elev sarbatoree elev sarbatoresste aceasta minunata sarbatoare te aceasta minunata sarbatoare 
îîmpreuna cu familia mpreuna cu familia îîn funcn functtie de obiceiurile ie de obiceiurile ssi tradii tradittiile transmise iile transmise 
din generadin generattie ie îîn generan generattie. Oare cum se ie. Oare cum se îîntamplantampla acest lucru acest lucru? ? Sa Sa 
îîncercam sa descoperim ncercam sa descoperim îîmpreuna prin intermediul limbajului mpreuna prin intermediul limbajului 
plastic.plastic. ..

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Concurs de matematica Concurs de matematica ssi simpozion i simpozion 

interjudeinterjudettean ean ““Elena Elena BadilaBadila””

••Simpozion interjudeSimpozion interjudetteanean
••Concurs interjudeConcurs interjudettean ean îînscris nscris îîn calendarul nan calendarul nattionalional

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Buget propriu C.C.D Buget propriu C.C.D ss i contribui contributtia participania participanttilorilor••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

LucicaLucica AbabeiAbabei••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

SScoala Nr. 7 Giurgiucoala Nr. 7 Giurgiu••Locul Locul 

Nu este cazulNu este cazul••FormatoriFormatori

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 jude tt ss i invitai invitatti din judei din judettele vecineele vecine••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

Luna aprilie 2011Luna aprilie 2011••Orizont de timpOrizont de timp

--SusSus ttinerea lucrarilorinerea lucrarilor
--Concursul  elevilorConcursul  elevilor

••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

••CreCressterea performanterea performanttei elevilor ei elevilor îîn domeniul matematiciin domeniul matematicii
••Atragerea unui numar mare de judeAtragerea unui numar mare de judette la acest concurse la acest concurs
••Promovarea matematicii ca Promovarea matematicii ca ss tiintiinttaa

••Obiective Obiective 

••Motivarea Motivarea elevilorelevilor ss i a cadrelor didactice  pentru  matematicai a cadrelor didactice  pentru  matematica••ScopScop

SScoala nr. 7 Giurgiu a inicoala nr. 7 Giurgiu a inittiat acest concurs iat acest concurs ss i simpozion i simpozion îîn memoria n memoria 
doamnei profesor Elena doamnei profesor Elena BadilaBadila, un nume care a , un nume care a ss tiut sa tiut sa îîss i faca renume i faca renume 
prin muncaprin munca, m, modestie, cinsteodestie, cinste, , daruire daruire ss i rabdarei rabdare. . 

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Festival de muzica corala pentru preFestival de muzica corala pentru presscolari colari ssi eli eleevi vi 

ai claselor Iai claselor I--IVIV
GLASURI CRISTALINE ediGLASURI CRISTALINE edittia a Via a V--aa

••FestivalFestival
••Masa rotundaMasa rotunda

••Forma de Forma de 
realizarerealizare

Buget propriu C.C.D Buget propriu C.C.D ssi contribui contributtia participania participanttilorilor••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

Mihai Mihai DancescuDancescu••Responsabil Responsabil 
de programde program

Centrul Cultural Centrul Cultural ““Ion Ion VineaVinea”” GiurgiuGiurgiu••Locul Locul 

Nu este cazulNu este cazul••FormatoriFormatori

Diplome de participare C.C.D.Diplome de participare C.C.D.••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Cadre didactice din judeCadre didactice din judett care lucreaza  care lucreaza îîn n îînvanvattamântul preamântul presscolar colar 
ssi primari primar

••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

Luna aprilie 2011Luna aprilie 2011••Orizont de Orizont de 
timptimp

--Programul festivaluluiProgramul festivalului••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

••Dezvoltarea capacitaDezvoltarea capacitattilor interpretative vocale al copiilorilor interpretative vocale al copiilor
••Familiarizarea cu creaFamiliarizarea cu creattiile muzicale coraleiile muzicale corale
••Pastrarea unei tradiPastrarea unei tradittii privind corurile de copii ii privind corurile de copii îîn juden judettul Giurgiuul Giurgiu
••Atragerea unui numar mare de formaAtragerea unui numar mare de formattii coraleii corale

••Obiective Obiective 

••Stimularea activitaStimularea activitattii grupurilor corale la nivelul ii grupurilor corale la nivelul îînvanvattamântului amântului 
prepresscolar colar ssi primari primar

••ScopScop

   Festivalul se adreseaza tuturor educatorilor    Festivalul se adreseaza tuturor educatorilor ssi i îînvanvattatorilor din atorilor din 
judejudettul Giurgiu.ul Giurgiu.
MuzicaMuzica--limbajul universal contribuie la apropierea dintre oameni, limbajul universal contribuie la apropierea dintre oameni, 
dintre  nadintre  nattiuni, configurând acea personalitate pentru care iuni, configurând acea personalitate pentru care 
comunicarea artistica este esencomunicarea artistica este esenttiala iala ssi definitorie.  i definitorie.  

••Justificare Justificare 


