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•• Colectivul C.C.D.Colectivul C.C.D.
•• Director prof. Director prof. drddrd. . LucicaLucica VioricaViorica AbabeiAbabei
•• Serviciul resurse, informare, documentare, consultanServiciul resurse, informare, documentare, consultanţţăă::

Compartimentul programe Compartimentul programe 22 postposturiuri profesor metodist:profesor metodist:
Prof. Prof. îînvnv.. primar primar Elena SimonElena Simon
Prof.  Prof.  DumitraDumitra BalanBalan
Prof. Prof. IonelIonel NeaguNeagu

Compartimentul documentare, informare:Compartimentul documentare, informare:
Informatician Mihai Informatician Mihai DăncescuDăncescu
Bibliotecar Florica SimaBibliotecar Florica Sima

•• Serviciul financiar administrativ:Serviciul financiar administrativ:
••Administrator financiarAdministrator financiar Mariana Mariana StaicuStaicu

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;
••14 14 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 Fond de carte 227000 volume;7000 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
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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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 
 Semestrul al II-lea, an şcolar 2011-2012 
 
 Modalităţi de evaluare 
 Chestionare, portofoliu individual 
 
II RESURSE UMANE 
Profesor metodist CCD  – Elena Simon  
Profesor metodist CCD  – Dumitra Balan 

 
III. CRITERII ECONOMICE  

Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 x 1=24 ore 
Costuri estimate –1300 RON 
1000 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 2011-2012 
Modalităţi de evaluare 

- chestionarul 
- produse de grup 
- portofoliu individual 

 
II. RESURSE UMANE 

Profesor metodist – Dumitra Balan 
 

III. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare: - 24 x 1=24 ore 
Costuri estimate –1300 RON 
1000 RON pentru cheltuieli de personal 
  300 RON pentru cheltuieli materiale  
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 Denumirea programului: FORMAREA METODIŞTILOR 
 
I.CRITERII CURRICULARE 
Tipul de program: program prioritar MECTS 
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 
Semestrul  al II lea al anului şcolar 2011-2012, 3 zile x 8 ore pentru fiecare grupă 
II RESURSE UMANE 

- inspector şcolar perfecţionare şi formare continuă - profesor Georgeta Stănescu 
 
III. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare: - 24 x 1=24 ore 
Costuri estimate –1300 RON 
1000 RON pentru cheltuieli de personal 
  300 RON pentru cheltuieli materiale  
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Denumirea programului : Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale 
 

I.CRITERII CURRICULARE 
Tipul de program: program prioritar MECTS 
Public-ţintă: Educatoare , institutori , profesori 
Justificare:  Cursurile sunt utile cadrelor didactice care doresc să-şi accesibilizeze conţinuturile 
învăţării şi să înţeleagă particularităţile elevilor care prezintă deficite la nivelul 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 
dezvoltarea competenţelor 
emoţionale şi sociale  

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

 
 120 min 
 
 
 
 100 min 
 
 
 
 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 
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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 

 
Timp estimativ alocat: 24  ore  din care: 12  ore prezentări teoretice,  9 ore aplicaţii practice 
                                                 3 ore evaluare  
    Semestrul al II-lea, an  şcolar 2011-2012 
 
II Resurse umane   
Psihopedagog -  Mihaela Leocă  
Psihopedagog – Ingrid Reitmer 
 
 
III. CRITERII ECONOMICE: 
 Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
 Nr. ore de formare:- 24 x 1=24 ore 
 Costuri estimate: 1300 RON 
  1000 RON pentru cheltuieli de personal 
    300 RON pentru cheltuieli materiale  
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Denumirea programului: Abordări moderne în psihologia copilului  
 

1..CRITERII CURRICULARE 
 

Tipul de  program: stagiu de formare avizat MECTS 
Public-ţintă vizat: educatoare, învăţători, institutori, profesori 
Justificare (necesitate, utilitate): În contextul legislativ creat de  Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, dar şi al pedagogiei europene centrate pe copil şi pe dezvoltarea armonioasă şi integrală a 
personalităţii acestuia, se impune ca toţi actorii sociali implicaţi în educaţia formală să-şi dezvolte 
competenţe psihologice de cunoaştere, caracterizare, interpretare şi consiliere a copilului/ elevului. 
Cursul se constituie într-un set de bune practici izvorâte din noile abordări ale psihologiei copilului 
şi  răspunde nevoilor cadrelor didactice de a eficientiza procesul de învăţare a elevilor, îndiferent de 
vârsta lor şcolară. Vor fi descrise şi explicate într-o manieră accesibilă şi aplicată principalele 
conduite ale copilului: conduita senzorioperceptivă, conduita motorie, conduita intelectuală, 
conduita verbală, conduita afectivă şi cea socială, precum şi restructurările în planul dezvoltării 
personalităţii. La solicitarea participanţilor, cursul se poate reduce la anumite module vizând cu 
predilecţie  vârstele copiilor/ elevilor pe care aceştia îi educă. 
Durată (nr. total de ore de formare): 24 ore 
Planificarea pe stagii: 

 Dezvoltarea copilului în spaţiu şi timp - 2 ore 
 Metodele psihologiei copilului - 3 ore 
 Copilul în primul an de viaţă şi antepreşcolarul - 3 ore 
 Preşcolarul - 4 ore 
 Şcolarul mic - 4 ore 
 Şcolarul mijlociu (puberul) - 4 ore 
 Şcolarul mare (adolescentul) - 4 ore 

 
Curriculum-ul programului  
Scop: 

 Conştientizarea cadrelor didactice asupra necesităţii cunoaşterii psihologice a copilului la 
diferitele vârste şcolare; 

 Aplicarea noţiunilor de psihologia copilului în practica şcolară pentru o mai bună organizare 
a activităţilor de predare-învăţare- evaluare; 

 Consilierea psiho-educaţională a  copilului în vederea dezvoltării armonioase şi integrale a 
personalităţii acestuia;  

Obiective: 
 Să descrie modul în care contextele istorice au influenţat percepţia asupra dezvoltării 

copilului; 
 Să compare cele mai folosite metode în studiul psihologiei copilului, prin analiza punctelor 

tari şi a limitelor; 
 Să caracterizeze principalele conduite şi achiziţii psihocomportamentale ale fiecărei vârste, 

precum şi restructurările în planul dezvoltării personalităţii copilului; 
 Să organizeze cunoaşterea, consilierea şi asistarea dezvoltării personalităţii copilului; 
 Să aplice metode, tehnici şi instrumente de cunoaştere şi caracterizare a profilului de vârstă 

şi individual al dezvoltării copilului; 
 Să gestioneze în cunoştinţă de cauză situaţiile de învăţare, precum şi cele de criză 

educaţională; 
 Să conceapă şi să realizeze programe educaţionale diferenţiate în funcţie de nevoile de 

învăţare ale copiilor. 
 
Activităţi: expunere, studii de caz, workshopuri, exerciţii creative, harta conceptelor, prezentări 

Power-Point, discuţii etice, proiecte individuale şi de grup, demonstraţii. 
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Calendarul programului: vacanţa de iarnă/ semestrul al II lea al anului şcolar 2011- 2012,  

3 zile x 8 ore  
Modalităţi de evaluare a cursanţilor: evaluare continuă, autoevaluare, evaluare finală prin 

portofoliu cuprinzând: hărţi mentale, proiecte, fişe de caracterizare psihopedagogică, 
instrumente de cunoaştere  psihopedagogică, studii de caz, produse ale activităţilor practice 
individuale şi de grup. 

 
2. RESURSE UMANE  
  Profesor Mariana Gemescu 
  
3. CRITERII ECONOMICE 
- Nr. de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 cadre didactice 
- Nr. ore de formare: 24 ore 
- Costuri estimate: 1300 RON 
1000 RON pentru cheltuieli de personal 
  300 RON pentru cheltuieli materiale 
 
 
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 
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Calendarul programului: Semestrul al II –lea an şcolar 2011-2012 
Modalităţi de evaluare 
 - autoevaluare  
 - chestionare 

  - produse de grup 
 
II .RESURSE UMANE: 
 Psihopedagog -  Mihaela Leocă  

Psihopedagog – Ingrid Reitmer 
 
III.CRITERII ECONOMICE: 
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:- 24 ore 
Costuri estimate – 1300 RON 

1000 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  
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 
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- 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, an şcolar 2011- 2012,  bilunar, sâmbăta, orele 9-14 

Modalităţi de evaluare 
 - produse individuale 
 - produse de grup 
 - evaluarea portofoliilor 

II .RESURSE UMANE: 
 Profesor  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 – 1300 RON 
  1000 RON pentru cheltuieli de personal 
    300 RON pentru cheltuieli materiale 
 
          

Denumirea programului: Management educaţional în sistem 
descentralizat LLE 

 
I CRITERII CURRICULARE 

 
Tipul de program: program prioritar MECTS 
Public-ţintă vizat: personal cu funcţii de conducere: directori, membrii CA, responsabili 
catedre/comisii metodice 
Justificare: Program elaborat şi necesar  în contextul aplicării Legii nr. 1/2011 şi a actelor 
normative subsecvente noii legi. 
Durata: 38 ore  
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat: 

 Management educaţional în sistem descentralizat – 8 ore 
 Modele şi teorii despre leadership – 8 ore 
 Comunicare organizaţională  - 8 ore 
 Integritate şi transparenţă – 8 ore 

  Evaluare – 6 ore 
 
Curriculum-ul programului 
Scop: Îmbunătăţirea calităţii managementului educaţional din învăţământul preuniversitar prin 
revizuirea politicii în domeniu şi formarea competenţelor manageriale specifice categoriilor 
profesionale implicate pentru asigurarea unei mai bune adaptări a educaţiei şi formării profesionale 
iniţiale la nevoile pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere. 
 
Obiective:  

  Elaborarea unui proiect strategic de dezvoltare instituţională a organizaţiei de provenienţă, 
pornind de la diagnoză şi fundamentarea ştiinţifică a misiunii, viziunii şi ţintelor strategice; 
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 Corelarea responsabilităţilor consiliului de administraţie cu elementele definitorii ale 
managementului educaţional strategic; 

 Diferenţierea stilurilor de leadership şi a stilurilor de abordare a conflictelor în funcţie de 
natura lor, personalitatea  indivizilor; 

 Aplicarea metodelor de comunicare în context inter şi intra-organizaţional, în vederea 
fluidizării şi eficientizării comunicării; 

 Selectarea  modului de comunicare cu mass-media şi  aplicarea acestuia în contexte diferite; 
 Identificarea principalelor dispoziţii şi mecanisme legale privind asigurarea integrităţii şi 

transparenţei în activitatea serviciilor din sectorul preuniversitar. 
 
Activităţi: 
activităţi frontale, activităţi pe grupe, brainstorming, studiu de caz,  exerciţii practice, chestionare 
 
Competenţe : 
- adecvarea strategiei de dezvoltare instituţională la  specificul descentralizării; 
- formarea unui comportament profesional profesionist şi gestionarea relaţiilor cu partenerii 
educaţionali; 
- utilizarea comunicării manageriale etice în corelare cu reglementările guvernamentale, codurile de 
etică, regulamentele organizaţiei şi caracteristicile individului; 
 
Calendarul programului: 
Semestrul al II lea, an şcolar 2011-2012 
Modalităţi de evaluare 
Portofoliu 
Certificare: adeverinţă CCD 
 
II. RESURSE UMANE: 
Formatori: Petrescu Ionelia Firuţa 
                  Neagu Ionel 
                  Renţea Virginia 
                  Niculae Nicoleta 
                  Dan Luminiţa  
 
III.CRITERII ECONOMICE: 

Număr de cursanţi planificaţi: 3 grupe de câte 25 de cursanţi 
Nr. ore de formare:-  (32 +  6 ore evaluare ) X 3 = 114 ore 

      Costuri estimate – 6185 RON 
  4762 RON pentru cheltuieli de personal 
  1423 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 

-  Însuşirea 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, an şcolar 2011 – 2012, 2 week-end-uri, 4 zile x 6 ore 
Modalităţi de evaluare 
Portofoliu, teme pentru acasă. 
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II. RESURSE UMANE 
Contabil şef  Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu – Mariana Staicu 
 
     III. CRITERII ECONOMICE 
 Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupa de 25 de cursanţi 
 Nr. ore de formare:- 24 x 1=24 ore 
 Costuri estimate – 1300 RON 
  1000 RON pentru cheltuieli de personal 
    300 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 învăţământului 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: Semestrul al II lea, an şcolar 2011-2012 
Modalităţi de evaluare:  Teste teoretice şi practice 
II. RESURSE UMANE 
 Formator judeţean – profesor drd. Lucica Viorica 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 –2170 RON 
            1670 RON pentru cheltuieli de personal 
   500 RON pentru cheltuieli materiale 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Tehnici informaTehnici informattionale computerizate pentru ionale computerizate pentru 
personalul din personalul 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 teorie , 30 ore 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 perfec, din fondurile de perfecttionareionare••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

LucicaLucica AbabeiAbabei••Responsabil de Responsabil de 
programprogram

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 timpOrizont de timp

••Concepte de baza Concepte de baza îîn TIC; Utilizarea computerului n TIC; Utilizarea computerului ssi organizarea i organizarea 
fifissierelor; Procesare de text; Calcul tabelar; Baze de date; ierelor; Procesare de text; Calcul tabelar; Baze 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 societaele societattii ii 
dominate de informatizare dominate de informatizare ssi dependenta de informai dependenta de informattii impun ii impun 
instruire corespunzatoareinstruire 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 Responsabil 
de programde program

Laboratorul de informatica CCD Laboratorul de informatica CCD ssi laboratoarele de informatica ale Gri laboratoarele de informatica ale Gr.. SScc. . ““Ion Ion 
BarbuBarbu””

••Locul Locul 

AbabeiAbabei LucicaLucica, , DancescuDancescu Mihai, Mihai, RotaruRotaru IonelaIonela, Anghel Doru, Anghel Doru••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

11 Octombrie 2010 Octombrie 2010 –– 30 septembrie  201330 septembrie  2013••Orizont de Orizont de 
timptimp

--ECDLECDL; ; Proiectarea Proiectarea ssi implementarea curriculumi implementarea curriculum--ului centrat pe ului centrat pe competencompeten??ee;;
Managementul organizaManagementul organizattional ional ssi de grupi de grup; ; Strategii de Strategii 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 comunita ti 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 de ii dominate de 
informatizare informatizare ssi dependenta de informai dependenta de informattii impun instruire corespunzatoareii impun instruire corespunzatoare

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
RReettea multiea multi--regionalregionala de formare profesionala a a de 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 Responsabil 
de programde program

CCDCCD••Locul Locul 
AbabeiAbabei LucicaLucica••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
15 cadre didactice15 cadre didactice

••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

1Octombrie 2011 1Octombrie 2011 –– februarie  2012februarie  2012••Orizont de Orizont de 
timptimp

1 grupa ECDL 1 grupa ECDL –– 40 ore40 ore••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

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

••Obiective Obiective 

Facilitarea accesului femeilor la o piaFacilitarea accesului femeilor la o piattaa a muncii coeziva muncii coezivaa ssi i 
incluzivincluzivaa..

••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 informai dependenta de informattii ii 
impun instruire corespunzatoareimpun instruire corespunzatoare

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Management educational

curs acreditat

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

Taxa de participare la curs fiind program de categoria a Taxa de participare la curs fiind program de categoria a 
IIII--aa

••FinanFinanttare/ are/ 
estimareestimare

BalanBalan DumitraDumitra••Responsabil Responsabil 
de programde program

Casa Corpului Didactic GiurgiuCasa Corpului Didactic Giurgiu••Locul Locul 
PetrescuPetrescu FiruFiruttaa, Ionel , Ionel NeaguNeagu••FormatoriFormatori

Atestat de formareAtestat de formare••Evaluare/ Evaluare/ 
certificarecertificare

Cadre didactice din judeCadre didactice din judett••Grup Grup ttintainta/ / 
nrnr planificaplanificattii

Sem I Sem I ssi Sem al IIi Sem al II--lealea••Orizont de Orizont de 
timptimp

Program de formare 2 module: 60 de crediteProgram de formare 2 module: 60 de credite
Modulul II Modulul II ““Management educaManagement educattionalional”” -- 30 credite 30 credite 
Modulul III Modulul III ““Comunicare Comunicare ssi curriculumi curriculum”” -- 30 credite 30 credite 

••TematicaTematica/ / 
activitactivitaattii

••Dezvoltarea abilitaDezvoltarea abilitattilor de ilor de leadershipleadership
••Dezvoltarea competenDezvoltarea competenttelor de comunicare eficientaelor de comunicare eficienta
••Dezvoltarea competenDezvoltarea competenttelor managerialeelor manageriale

••Obiective Obiective 

••Formarea cadrelor didactice  Formarea cadrelor didactice  îîn vederea realizarii unui n vederea realizarii unui 
management de calitate management de calitate îîn institun instituttiile pe care le conduc.iile pe care le conduc.

••ScopScop

Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri 
acreditate, CCD a acreditate, CCD a îîncheiat protocol de colaborare cu ncheiat protocol de colaborare cu 
FundaFundattia Academica ia Academica ““AlumniAlumni”” a Colegiului Naa Colegiului Nattional ional 
““Mircea cel BatrânMircea cel Batrân”” ConstanConstantta,  care a acreditat a,  care a acreditat îîn locan locattia ia 
CCD Giurgiu acest curs.CCD Giurgiu acest curs.

••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, ale iei incluzive, ale 
educaeducattiei 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 combaterea i combaterea 
marginalizarii marginalizarii ssi excluziunii sociale i excluziunii sociale ssi pentru dezvoltarea unui i pentru dezvoltarea unui 
mecanism de mecanism de îîmbunatambunatattire a accesului la o educaire a accesului la o educattie de calitateie de calitate

••ScopScop

••Programul PHARE 2004 spriProgramul PHARE 2004 sprijina procesul de aderare a României jina procesul de aderare a României 
la UE, la UE, îîn vederea asigurarii accesului deplin la educan vederea asigurarii accesului deplin la educattie al tuturor ie al tuturor 
copiilor, indiferent de mediul social, cultural, geografic sau ecopiilor, indiferent de mediul social, cultural, geografic sau etnic al tnic al 
acestoraacestora

••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

Simon ElenaSimon Elena••Responsabil Responsabil 
de programde program

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 2012Luna mai 2012••Orizont de Orizont de 
timptimp

--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 acn proiectarea unor acttiuni iuni 
didactice, didactice, îîn condin condittiile de transformare a raporturilor dintre educator iile de transformare a raporturilor dintre educator ssi elev.i elev.
Creativitatea a devenit obiectul unor acCreativitatea a devenit obiectul unor acttiuni planificate, priuni planificate, prin care ea se in care ea se 
dezvolta dezvolta îîn mod deosebit.n mod deosebit.

••Justificare Justificare 
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TitlulTitlul programuluiprogramului::
Festival concurs de muzica corala pentru preFestival concurs de muzica corala pentru presscolari colari 

ssi eli eleevi ai claselor Ivi ai claselor I--IVIV
GLASURI CRISTALINE ediGLASURI CRISTALINE edittia a VIia a VI--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

BalanBalan DumitraDumitra••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 i 
primarprimar

••Grup Grup ttintainta/ / nrnr
planificaplanificattii

Luna aprilie 2012Luna aprilie 2012••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 

 
 
 
 
  
 
 


