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• Colectivul C.C.D.
• Director Prof. Dumitra Balan
• Serviciul resurse, informare, documentare, consultanţ
consultanţă:
Compartimentul programe 2 posturi
posturi profesor metodist:
Prof. dr. Lucica Viorica Ababei
Prof. Mădălina Opriş
Oprişan – ½ normă
Prof. Adriana Creţ
Creţu – ½ normă
Compartimentul documentare, informare:
Informatician Mihai Dăncescu
Bibliotecar Florica Sima
• Serviciul financiar administrativ:
•Administrator financiar Mariana Staicu

Baza materială
C.C.D. Giurgiu funcţ
funcţionează în prezent în fostul internat al
Colegiului Naţ
Naţional „Ion Maiorescu”
Maiorescu”, la adresa Str. N. Droc Barcian
nr. 8. Spaţ
Spaţiile pe care le avem în uz cuprind: două săli de seminar,
seminar, două
două
laboratoare de informatică şi un birou.
Dotarea materială a C.C.D.
C.C.D. este bună şi corespunde
standardelor în domeniu. Instituţ
Instituţia deţ
deţine:
•Laboratoare de informatică cu o reţ
reţea de 20 calculatoare;
•14 laplap-topuri;
topuri;
•Proiectoare ultramoderne cu intrare de pe calculator, video sau TV;
•Imprimante Laser A3 şi A4;
•Ploter A1
•Imprimante JetJet-Color A4 şi A3;
A3;
•Monitor cu plasmă
•Scanere;
•Video - Recorder;
Recorder;
•Cameră video digitală;
digitală;
•Copiator A3 performant;
•Fax;

•Casete video şi audio
•Editură.
Editură.
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Activitatea Casei Corpului Didactic înseamnă mai mult
decât programul de activitate!
Ea este o provocare continuă la descoperire. La
descoperirea noului şi a valorii, în afara noastră, în ceilalţi şi mai
ales în noi. Ea este descoperire, stimulare, promovare.
Alte servicii oferite cadrelor didactice şi unităţilor de
învăţământ:
Tehnoredactare şi imprimare lucrări
Realizare materiale pentru cabinetele şcolare
Logistica prezentării şi susţinerii activităţilor didactice,
metodice şi ştiinţifice
Organizare de seminarii, mape, pliante în cadrul unor
proiecte aflate în derulare
Acces la INTERNET
Laminare, îndosariere
Multiplicare
Consiliere pentru editarea de reviste şcolare
Înregistrări video, proiecţii de la/pentru activităţi didactice
Realizarea de fotografii digitale
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Denumirea programului
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ÎN SISTEM DESCENTRALIZAT LLE
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
Public-ţintă vizat: personal cu funcţii de conducere: directori, membri 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 de 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;
 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: an şcolar 2014 - 2015
Modalităţi de evaluare: Portofoliu
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE:
Formatori: Petrescu Ionelia Firuţa, Neagu Ionel, Renţea Virginia, Dan Luminiţa
III.CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 3 grupe de câte 25 de cursanţi
Nr. ore de formare:- (32 + 6 ore evaluare )
Costuri proiect – 7125 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 7125 RON/75 cursanţi /38ore = 2,50 RON
Coordonator metodist: prof. dr. Ababei Lucica
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Denumirea programului
MANAGEMENTUL PROIECTULUI

I.CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
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 de ore
Planificarea pe stagii:
Noţiuni de bază în managementul unui proiect – 2 ore;
Fazele unui proiect - 2 ore
Conducerea proiectului – 4 ore
Activităţile unui proiect – 6 ore
Bugetul de cheltuieli – 4 ore
Evaluarea proiectului - 2 ore
Proiecte etwinning - 4 ore
Curriculum-ul programului
Scop: Cunoaşterea noţiunilor de bază necesare scrierii şi derulării unui proiect (Comenius, Leonardo,
Regio, POS DRU, etwinning).
Obiective:
- Să conştientizeze faptul că fiecare şcoală trebuie să 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.
- Dezvoltarea proiectelor în spaţii virtuale pe platforma europeana a şcolilor.
- Atragerea unor surse de finanţare europene.
Calendarul programului: an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare: chestionarul, produse de grup, portofoliu individual
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE
- director CCD – prof. Dumitra Balan
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program – 1500 RON
Costul estimat/oră/cursant 1500/25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/oră/cursant
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra
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Denumirea programului:
PROGRAMUL ERASMUS + PROIECTE EDUCAŢIONALE CU FINANŢARE EUROPEANĂ

I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program tematică propusă de MEN
Public-ţintă: Responsabilii cu programele europene şi consilierii educativi din unităţile şcolare ale
judeţului Giurgiu.
Justificare: Programul vine în întâmpinarea nevoilor de formare a cadrelor didactice cu privire la
programul ERASMUS + . Responsabilii cu programele europene şi consilierii educativi din şcoli
sunt persoane care stimulează participarea cadrelor didactice în derularea proiectelor.
Durată: 24 de ore de formare
Planificarea pe stagii:
1. Scopul programelor de finanţare Erasmus+ – 4 ore
2. Analiza de nevoi a instituţiilor de învăţământ – 4 ore
3. Programele de finanţare pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar – 8ore
4. Scrierea aplicaţiilor – 6ore
5. Evaluare – 2ore
Curiculum
Scop: Familiarizarea cadrelor didactice cu noile programe de finanţare europeană Erasmus+ în vederea
creşterii numărului de proiecte în judeţul Giurgiu.
Obiective:
- Să realizeze corelarea analizei de nevoi cu oferta de programe de finanţare europeană şi
identificarea oportunităţilor de accesare a fondurilor.
- Să furnizeze tehnici de lucru privind: proiectarea, organizarea, evaluarea şi
monitorizarea unui proiect.
- Să identifice modul de căutare a partenerilor şi a organizaţiilor care oferă programe de
formare.
Activităţi
Activităţi de informare despre program, completarea aplicaţiei online, lucrul în echipă.
Competenţe: Dobândirea abilităţilor de a opera cu instrumente specifice în domeniul accesării
fondurilor nerambursabile.
Calendarul Programului
Sem. I şi al II-lea an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare
Chestionare, portofoliu individual
II RESURSE UMANE
- director CCD – prof. Dumitra Balan
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare:- 24 ore
Costuri program –3000 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 3000 /50 cursanţi/24ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra
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Denumirea programului:
CURS PENTRU RESPONSABILII CU FORMAREA CONTINUĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program tematic propus de MEN
Public-ţintă: Responsabilii cu formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic din unităţile
şcolare ale judeţului Giurgiu.
Justificare: Acest program este necesar pentru a asigura creşterea participării cadrelor didactice la
programele de formare derulate de CCD Giurgiu şi alţi furnizori de formare. Responsabilii cu formarea
continuă din şcoli sunt persoane care trebuie să stimuleze cadrele didactice pentru dezvoltarea
profesională. Casa Corpului Didactic Giurgiu doreşte dezvoltarea unei relaţii de parteneriat eficient cu
comunitatea şcolară şi instituţiile implicate în formarea profesională.
Durată: 24 de ore de formare
Planificarea pe stagii:
1. Prezentarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor şi metodologiei formării continue a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar– 6 ore
2. Examenele de obţinere a gradelor didactice: definitivat, gradul II, gradul I– 8 ore
3. Realizarea portofoliului responsabilului cu formarea continuă – 8 ore
4. Evaluare-2 ore
Curiculum
Scop: Dezvoltarea competenţelor specifice pentru cadrele didactice cu statut de responsabili cu
formarea continuă din unităţile şcolare din judeţul Giurgiu, conform standardelor profesionale.
Obiective:
- Asigurarea promovării ofertei de programe a CCD Giurgiu şi a altor furnizori de formarea
profesională.
- Asigurarea respectării legislaţiei specifice formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar
- Realizarea unei comunicări eficiente între cadrele didactice şi responsabilul cu formarea
continuă.
Activităţi
Activitate în plen, conversaţia, dezbatere, studiu de caz.
Competenţe: Dobândirea de abilităţi necesare activităţii specifice de formare continuă.
Calendarul Programului
Sem. I şi al II-lea, an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare
Fişe de evaluare, portofoliu individual
II RESURSE UMANE
metodist CCD – prof. dr. Lucica Viorica Ababei
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare:- 24 ore
Costuri program –3000 RON
Costul estimat/oră/cursant 3000/50 cursanţi/24ore = 2,5 RON/oră/cursant
Coordonator metodist: prof. dr. Ababei Lucica
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Denumirea programului:
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program tematică propusă de MEN
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 2014-2015
Modalităţi de evaluare
Chestionare, portofoliu individual
II RESURSE UMANE
metodist CCD – prof. dr. Lucica Viorica Ababei
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/oră/cursant 1500/25 cursanţi/24 ore= 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra
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Denumirea programului
MANAGEMENTUL EXCURSIILOR ŞI TABERELOR
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
Public ţintă vizat: educatoare, învăţători, profesori
Justificare:
Cursul va constitui un punct de sprijin pentru cadrele didactice de a stabili în mod obiectiv o
activitate opţională. Managementul excursiilor şi taberelor este o educaţie prin şi pentru valori, care
poate prinde forme concrete de realizare, la diferite nivele de şcolaritate, livrând conţinuturi
informaţionale în modalitate interdisciplinară.
Durata: 24 de ore
Planificarea pe stagii/Module tematice/Timp alocat:
CONŢINUTURI
Etapele realizării unui proiect de excursie sau tabără
Proiectarea traseului, a obiectivelor de vizitat şi a laturii economice în concordanţă cu
posibilităţile financiare al grupului
Organizarea excursiilor şi taberelor tematice în funcţie de specificul vârstei participanţilor
Locul şi rolul cadrului didactic în abordarea şi motivarea elevilor de a participa la
activităţile propuse
Evaluare

NR.
ORE
6
6
5
5

2
Curriculum-ul programului
Scop: Valorificarea simţului responsabilităţii cadrelor didactice, promovarea unor calităţi europene în
rândul acestora, care au la bază atitudini şi comportamente democratice de ordin managerial.
Obiectivele cursului:
 Însuşirea unor cunoştinţe, abilităţi şi comportamente de bază în învăţarea eficientă a unor
abilităţi practice în condiţii de cooperare;
 Familiarizarea cadrelor didactice cu unele tehnici şi procedee elementare specifice activităţilor
manageriale;
 Dezvoltarea la cursanţi a gândirii critice, creative pentru a rezolva reacţiile elevilor cu
manifestări excentrice, ieşite din comun;
 Dobândirea deprinderilor de a calcula şi derula o excursie sau o tabără de la proiectare până la
finalizare.
Activităţi: activitate în plen, lucru pe echipe, conversaţie, dezbatere, proiecţii PPT
Competenţe dezvoltarea capacităţii de proiectare, organizare şi derulare a excursiilor şi a taberelor de
către cadrele didactice.
Calendarul programului: an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare: Portofoliu
Certificare: adeverinţă CCD Giurgiu
II. RESURSE UMANE
Prof. Georgeta Neagu
Prof. Ionel Neagu
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupa de 25 de cursanţi
Număr ore de formare: 24
Costuri proiect: 1500 RON
Cost estimat/ora/cursant: 1500/25 cursanţi/24 ore= 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator metodist: prof. Oprişan Mădălina
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Denumirea programului
FORMAREA METODIŞTILOR
I.CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
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 de ore
Planificarea pe stagii/ module
- Prezentarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor şi metodologiei formării continue a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar – 6 ore
- Examenele de definitivat, gradul II , gradul I – 8 ore
- Realizarea portofoliului responsabilului cu formarea continuă -8 ore
- Evaluare – 2 ore
Curriculum-ul programului
Scop: Dezvoltarea competenţelor specifice pentru cadrelor didactice cu statut de responsabili cu
formarea continuă din unităţilor şcolare din judeţul Giurgiu, conform standardelor profesionale.
Obiective
- să asigure promovarea Ofertei de formare continuă a CCD Giurgiu şi a altor furnizori de
formare;
- să asigure respectarea legislaţiei specifice formării continue;
- să fie capabili să consilieze cadrele didactice vederea dezvoltării personale.
Activităţi: activitate în plen, lucru pe echipe, conversaţie, dezbatere, proiecţii PPT.
Competenţe: Abilitarea responsabililor cu formarea continuă pentru a promova necesitatea formării
continue.
Modalităţi de evaluare a cursanţilor: - produse de grup, fişe de evaluare, portofoliu individual
Calendarul programului: Semestrul I şi al II-lea al anului şcolar 2014-2015, 3 zile x 8 ore pentru
fiecare grupă
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE
- inspector specialitate - prof. Letiţia Iancu
- inspector specialitate - prof. Georgeta Stănescu
- metodist CCD - prof. dr. Lucica Viorica Ababei
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program – 1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator metodist: prof. dr. Ababei Lucica
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Denumirea programului
PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN EDUCAŢIE LLE
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
Public-ţintă vizat: personal cu funcţii de conducere: inspectori, directori, membri CA, responsabili
catedre/comisii metodice, cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Program elaborat şi necesar în contextul aplicării OM 5144 din 26 septembrie 2013 privind
aprobarea strategiei anticorupţie în educaţie.
Durata: 30 de ore
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat:
Modul 1 - Legislaţie – 8 ore
 Organizarea generală a sistemului de învăţământ
 Aplicarea legislaţiei în domeniul educaţiei
 Conduita personalului didactic. Norme deontologice aplicabile personalului din sistemul
de învăţământ
 Drepturile şi obligaţiile personalului didactic şi personalului didactic auxiliar
Modul 2 Managementul activităţilor de învăţământ – 10 ore
 Managementul activităţilor didactice din perspectiva prevenirii actelor de corupţie
 Cunoaşterea sistemică a managementului unităţii de învăţământ, în cadrul general al
fenomenelor anticorupţie
 Abilităţi manageriale necesare prevenirii actelor de corupţie
 Cunoaşterea documentelor manageriale, în vederea diminuării riscului apariţiei
fenomenelor de corupţie
Modul 3 Comunicare organizaţională - 8 ore
 Rolul comunicării în combaterea corupţiei din educaţie
 Comunicarea şi cooperarea la nivelul instituţiilor împotriva corupţiei
 Educaţia anticorupţie. Integritate, transparenţă şi interes public
 Strategii şi mijloace de comunicare în prevenirea corupţiei în educaţie
 Comunicarea pentru formarea unei culturi anticorupţie în educaţie
Evaluare – 4 ore
Curriculum-ul programului
Scop: Informarea şi responsabilizarea resursei umane care lucrează în domeniul educaţiei cu privire la
legislaţia din domeniu, managementul activităţilor de învăţământ şi formarea unei culturi anticorupţie.
Obiective:
 Să formeze la cadrele didactice abilităţi şi competenţe manageriale în vederea respectării
deontologiei profesionale, a aplicării politicilor şi strategiilor educaţionale în materie de prevenţie a
actelor de corupţie din unităţilor de învăţământ;
 Cunoaşterea legislaţiei din domeniul educaţiei;
 Necesitatea adoptării de Coduri etice la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
 Creşterea transparenţei în serviciile publice din domeniul învăţământului;
 Cunoaşterea strategiilor de comunicare pentru evitarea fenomenului corupţiei;
 Formarea unei culturi anticorupţie.
Activităţi: activităţi frontale, activităţi pe grupe, brainstorming, studiu de caz,
chestionare
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exerciţii practice,

Competenţe:
 capacitatea de a utiliza legislaţia în vigoare, codurile de etică, regulamentele organizaţiei şi
caracteristicile individului în vederea prevenirii corupţiei;
 capacitatea de a comunica profesionist şi gestionarea relaţiilor cu partenerii educaţionali;
 capacitatea de a dezvolta şi aplica spiritul civic prin care fiecare persoană să participe în mod
eficient şi constructiv la viaţa socială şi profesională;
Calendarul programului: an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare: Portofoliu
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE:
Formatori: prof.dr. Ababei Lucica Viorica, prof. Rîureanu Carmen
III. CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de câte 25 de cursanţi
Nr. ore de formare:- (26 + 4 ore evaluare )
Costuri proiect – 3700 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 3750 RON /50 cursanţi /30 ore = 2,5 RON
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra

Denumirea programului
ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE DE CĂTRE ORGANIZAŢIILE
ŞCOLARE
UNITĂŢILE ŞCOLARE
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
Public-ţintă vizat: Programul de formare se adresează cu precădere cadrelor didactice care sunt
membri ai Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) sau pot fi cadre didactice care
intenţionează sa devină membrii ai acestei comisii. - 50 persoane împărţite în 2 grupe;
Justificare: Evoluţiile recente de la nivel naţional şi internaţional au scos în evidenţă necesitatea
construirii unui sistem naţional de management şi de asigurare a calităţii. Simpla creştere cantitativă,
„extensivă”, a ofertei educaţionale nu mai poate satisface nevoile unei societăţi a cunoaşterii. Oamenii
cer, tot mai insistent calitatea – indiferent dacă este vorba de produse sau servicii–educaţia fiind unul
dintre acestea. În acest context, este necesară cunoaşterea metodelor şi procedeelor de monitorizare şi
evaluare a calităţii educaţiei de către fiecare organizaţie şcolară, ca principal furnizor de servicii
educaţionale.
Durata: 24 de ore
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat
- Definirea calităţii în educaţie; Concepte asociate calităţii în educaţie;Legislaţie specifică;
Managementul calităţii - 6 ore
- Actorii educaţionali; Autoevaluarea; Rolul CEAC – 8 ore
- Metodologia asigurării calităţii: componente, procese, domenii, criterii, indicatori de
performanţă; Standarde – 10 ore
Curriculum-ul programului
Scop: formarea de competenţe pentru a implementa strategia de evaluare a calităţii
Obiective:
O1:Să definească noţiunea de calitate prin note specifice activităţii educative;
O2: Să cunoască legislaţia privind calitatea şi principiile acesteia;
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O3:Să cunoască şi să definească toate componentele sistemului naţional de management şi de
asigurare a calităţii
O4: Să cunoască etapele specifice proceselor interne şi externe de asigurare a calităţii precum şi
cine, când şi cum le realizează
O5: Să aplice metodologia asigurării calităţii
O6: Să proiecteze, planifice, implementeze, monitorizeze, evalueze activităţile de asigurare şi
evaluare a calităţii (Planul operaţional al CEAC, Raportul Anual de Evaluare Internă, Planul de
Îmbunătăţire)
Activităţi: activităţi pe grupe şi în perechi, brainstorming, studiu de caz, aplicarea de chestionare
Competenţe :
C1 - Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei privind asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar;
C2 - Cunoaşterea metodologiei de asigurare a calităţii şi a metodologiei de constituire a CEAC;
C3 - Identificarea şi elaborarea documentelor de lucru ale comisiei;
C4 - Cunoaşterea standardelor naţionale privind asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar;
C5 - Abilitarea cadrelor didactice pentru operarea cu indicatorii şi descriptorii de performanţă;
C6 - Întocmirea, conform prevederilor legislative, a Planului operaţional al CEAC, Raportului
Anual de Evaluare Internă şi a Planului de Îmbunătăţire).
Calendarul programului: anul şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare: Evaluare pe parcurs, portofoliu cu documente CEAC.
Certificare: adeverinţă Casa Corpului Didactic
II . RESURSE UMANE:
Formator consilier ARACIP - Profesor –Bălan Floarea, Colegiul Naţional “Ion Maiorescu”, Giurgiu
Formator consilier ARACIP - Profesor –Paraschiv Liliana, Colegiul Naţional “Ion Maiorescu”,
Giurgiu
Inspector Dinaci Daniela – ISJ Giurgiu
III.CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program: 3000 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 3000 /50 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra

Denumirea programului
REPERE PSIHOPEDAGOGICE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT
PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR PREI LITERATURII ROMÂNE
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: stagiu de formare avizat MEN
Public-ţintă vizat: cadre didactice debutante din învăţământul preprimar
Justificare: 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, indiferent de vârsta lor şcolară. Vor fi descrise şi explicate
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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: 40 de ore
Planificarea pe stagii:
1. Domeniul Limbă şi comunicare – 8 ore
2. Domeniul Ştiinţe – 7 ore
3. Domeniul Om şi societate – 7 ore
4. Domeniul Psihomotric – 7 ore
5. Domeniul Estetic şi creativ – 7 ore
6. Evaluare - 4 ore
Curriculum-ul programului
Scop: Programa pentru obţinerea definitivatului are ca scop corelarea şi actualizarea conţinutului
didacticii specialităţii cu noile achiziţii din pedagogie, psihologie şi didactică în vederea perfecţionării
continue a cadrelor didactice, în aşa fel încât, calitatea prestaţiei didactice a acestora să corespundă
standardului ocupaţional specific.
 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:
 aprofundarea cunoştinţelor de bază din specialitate (pedagogie şi psihologie preşcolară, metodica
predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, literatura pentru copii) şi aplicarea
acestora în contexte variate;
 actualizarea cunoştinţelor de metodică a specialităţii;
 cultivarea creativităţii individuale şi de grup în procesul didactic;
 orientarea pregătirii pe dimensiunea socio-educaţională şi managerială.
Activităţi: expunere, studii de caz, workshopuri, exerciţii creative, harta conceptelor, prezentări
Power-Point, discuţii etice, proiecte individuale şi de grup, demonstraţii.
Calendarul programului: an şcolar 2014- 2015
 24 de ore formare directă
 10 ore mentorare
 6 ore formare la distanţă
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.
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE
- Mentor - Profesor pentru învăţămâtul preşcolar - Elena Cezar
- Profesor pentru învăţămâtul preşcolar - Ciobanu Monica Gabriela
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 40 ore
Costuri program –2500 RON/grupă
Costul estimat/ oră/ cursant 2500 RON/ 25 cursanţi / 40 ore = 2,5 RON
Coordonator metodist: prof. Oprişan Mădălina
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Denumirea programului
REPERE PSIHOPEDAGOGICE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI
DE DEFINITIVAT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMARŞI LITERATURII ROMÂNE
I.CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: formare continuă
Public-ţintă: cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar primar
Justificare: Perfecţionarea pregătirii metodice a învăţătorilor şi profesorilor pentru învăţământul
primar în scopul susţinerii examenului de acordare a definitivării în învăţământ prin cursuri şi activităţi
aplicative, respectiv seminarii, laboratoare, în domeniile specialităţii, didacticii specialităţii şi
pedagogiei şi psihologiei educaţiei, în concordanţă cu programele disciplinelor pe baza cărora se
desfăşoară examenul.
Durată: 40 de ore
Planificarea pe stagii:
Modulul I- Metodica predării limbii şi literaturii române – 12 ore
Modulul II – Metodica predării matematicii - 12 ore
Modulul III – Pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei – 12 ore
Evaluare-4 ore
Curriculum-ul programului
Scop: dezvoltarea profesională a cadrelor didactice înscrise la examenul de acordare a definitivării în
învăţământ
Obiective:
- să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi
psihopedagogie;
- să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul
educaţiei (stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea
noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc.);
Competenţe formate:
1. Competenţe psihopedagogice
2. Competenţe didactico-metodologice
3. Competenţe de comunicare şi relaţionare
4. Competenţe de organizare şi conducere a clasei de elevi
5. Competenţe de evaluare a activităţii didactice şi a diferitelor situaţii educative
6. Competenţe reflective, critice (metacognitive) şi de inovare a practicilor educaţionale
7. Competenţe de iniţiere şi promovare a parteneriatului şcoală-comunitate locală
8. Competenţe de promovare a valorilor europene
Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice,
evaluarea finală a cursului.
Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a cadrelor didactice înscrise la examenul de acordare a
definitivării în învăţământ
Modalităţi de evaluare: colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare PowerPoint/ portofoliu,
feedback.
Certificare: adeverinţă CCD
Calendarul programului: an şcolar 2014-2015
II. RESURSE UMANE
Mentor – profesor pentru învăţământul primar Boboc Florin
Profesor pentru învăţământul primar —Oprişan Mariana Mădălina
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare 40 ore
Costuri program –2500 RON/grupă
Costul estimat/ oră/ cursant 2500 RON/ 25 cursanţi / 40 ore = 2,5 RON
Coordonator metodist: prof. Oprişan Mariana Mădălina
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Denumirea programului
REPERE PSIHOPEDAGOGICE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI
DE DEFINITIVAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
I.CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: formare continuă
Public-ţintă: cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar gimnazial
Justificare: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorilor în scopul susţinerii examenului de
acordare a definitivării în învăţământ prin cursuri şi activităţi aplicative, seminarii, în domeniile
specialităţii, didactica specialităţii, pedagogiei şi psihologiei educaţiei, în concordanţă cu programele
disciplinelor pe baza cărora se desfăşoară examenul de definitivat.
Durată: 40 de ore
Planificarea pe stagii
Modulul I - Metodica predării disciplinei predate – 24 ore
Modulul II – Pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei – 12 ore
Evaluare - 4 ore
Curriculum-ul programului
Scop: dezvoltarea profesională a cadrelor didactice înscrise la examenul de acordare a definitivării în
învăţământ
Obiective:
- să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică
şi psihopedagogie;
- să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul
educaţiei (stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative,
aplicarea noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc.);
Competenţe formate:
1. Competenţe psihopedagogice
2. Competenţe didactico-metodologice
3. Competenţe de comunicare şi relaţionare
4. Competenţe de organizare şi conducere a clasei de elevi
5. Competenţe de evaluare a activităţii didactice şi a diferitelor situaţii educative
6. Competenţe reflective, critice (metacognitive) şi de inovare a practicilor educaţionale
7. Competenţe de iniţiere şi promovare a parteneriatului şcoală-comunitate locală
8. Competenţe de promovare a valorilor europene
Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice,
evaluarea finală a cursului.
Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a cadrelor didactice înscrise la examenul de acordare a
definitivării în învăţământ
Modalităţi de evaluare: colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare PowerPoint/ portofoliu,
feedback.
Certificare: adeverinţă CCD
Calendarul programului: an şcolar 2014-2015
II. RESURSE UMANE
Inspector Ene Nicoleta – disciplina Limba şi literatura română
Inspector Iancu Letiţia – limbi străine
Mentor – profesor Marin Romica –disciplina Geografie
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi/disciplină
Nr. ore de formare: 40 ore/disciplină
Costuri program –5000 RON/grupă
Costul estimat/ oră/ cursant 5000 RON/ 50 cursanţi / 40 ore = 2,5 RON
Coordonator metodist: prof. dr. Ababei Lucica
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Denumirea programului
ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
PENTRU CLASA PREGĂTITOARE
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Giurgiu
Justificare: Program elaborat şi necesar pentru abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa
pregătitoare în anul şcolar 2014-2015 în vederea implementării Noului Curriculum la clasa
pregătitoare.
Durata: 16 ore de ore
Planificarea pe module tematice-timp alocat
Nr.crt.

Modulul

Nr. ore

1
2
3

Pr Proiectare
St Strategii (desfăşurare de proces)
EvEvaluare

2
12
2

Curriculum-ul programului
Scop: Dezvoltarea de competenţe specifice pentru cadrelor didactice care vor preda la clasa
pregătitoare în anul şcolar 2014-2015.
Competente vizate
- competenţe de planificare şi proiectare a demersului didactic;
- competenţe de management al procesului de predare-învăţare specific clasei pregătitoare;
- competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii;
- competenţe de evaluare.
Calendarul programului: an şcolar 2014 - 2015
Modalităţi de evaluare:
- proiecte, portofolii
II. RESURSE UMANE:
- Neagu Ionel, Nidelea Mariana, Simion Anişoara
3. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 6 grupe de câte 25 de cursanţi
Nr. ore de formare:16 x 6 =96
Costuri proiect –5500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 5500 RON /138 cursanţi /16 ore = 2,5 RON
Certificare: adeverinţă CCD
Coordonator: metodist, prof. dr. Ababei Lucica Viorica

18

Denumirea programului:
METODE MODERNE ÎN PREDAREA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE
I.CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: formare continuă
Public-ţintă: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal
Justificare: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română, în scopul
sporirii eficienţei lecţiei, prin formarea de competenţe ce presupun aşezarea elevului în centrul
activităţii didactice, astfel încât aceasta să fie clară şi atractivă pentru elevi din punct de vedere
metodic şi corectă din punct de vedere ştiinţific
Durată: 24 ore de formare
Planificarea pe stagii:
- Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al limbii române – 4 ore;
- Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învăţarea limbii române – 4 ore;
- Metode şi procedee folosite în procesul de predare învăţare al literaturii române – 4 ore;
- Metode de dezvoltare a creativităţii specifice literaturii române – 4 ore;
- Rolul exemplelor în predare-învăţare – 3 ore;
- Metode şi instrumente evaluative – 3 ore;
- Evaluarea cursului – 2 ore.
Curriculum-ul programului
Scop: Abilitatea cadrelor didactice care predau limba şi literatura română în scopul creării de scenarii
didactice moderne, care vizează integrarea momentelor de învăţare analitică în secvenţe sintetice
ample; utilizarea eficientă de către profesori a metodelor de diferenţiere a instruirii; conceperea,
aplicarea şi evaluarea de proiecte educaţionale inovative, destinate să contribuie la îmbunătăţirea
performanţelor învăţării elevilor.
Obiective:
- să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi
psihopedagogie;
- să selecteze metode optime în vederea formării gândirii critice;
- să dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării adiacente reformei în cadrul
educaţiei (stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea
noului sistem de evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc.);
- să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare a limbii şi literaturii
române înţelegând necesitatea folosirii acestora;
- să selecteze metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului învăţării;
Competenţe formate:
- proiectarea conţinuturilor instructiv – educative în conformitate cu obiectivele precizate şi
metodele moderne prezentate;
- proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ, ca act de comunicare;
- dezvoltarea deprinderii de muncă în echipă;
- dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu elevii;
- organizarea activităţilor instructiv-educative, în funcţie de stilurile de învăţare;
- valorizarea învăţării prin cooperare versus învăţarea tradiţională;
- utilizarea unor mijloace moderne (laptop, video-proiector, flipchart etc.) în derularea procesului
instructiv-educativ.
Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice,
evaluarea finală a cursului.
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Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română în scopul
sporirii eficienţei lecţiei de specialitate.
Modalităţi de evaluare: colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare PowerPoint/ portofoliu,
feedback.
Certificare: adeverinţă CCD Giurgiu
Calendarul Programului
- an şcolar 2014-2015
II. RESURSE UMANE
Prof. Ionel Neagu
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra

Denumirea programului:
METODE MODERNE DE PREDARE A ŞTIINŢELOR
CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
Public- ţintă vizat: profesori de fizică, biologie şi chimie de gimnaziu;
Justificare: Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din gimnaziu prin prisma
formării şi dezvoltării la elevi a competenţelor cheie de ştiinţe şi tehnologii.
Durata:24 ore
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat
1. Tehnici şi metode de dezvoltare a competenţelor cheie în domeniul ştiinţelor – 8 ore
2. Tehnici de comunicare eficientă în domeniul ştiinţelor – 8 ore
3. Folosirea instrumentelor Google în educaţie – 8 ore
Curriculum-ul programului
Scop: Creşterea calităţii educaţiei la nivel de furnizor prin dezvoltarea abilităţilor profesorilor de
fizică, chimie şi biologie de a forma competenţe cheie în domeniul ştiinţelor.

Competenţe
- utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale/ de grup,
scopului şi tipului lecţiei la ştiinţe.
- aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor/ auxiliarelor didactice în
procesul de învăţare la ştiinţe,
- proiectarea evaluării (forme, tipuri)
- însuşirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare
Activităţi: prelegerea, munca în echipă şi individuală, activităţi practice, portofolii tematice
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Calendarul programului:
semestrul al II lea, an şcolar 2014 - 2015
Modalităţi de evaluare
- produse individuale
- produse de grup
- evaluarea portofoliilor
II. RESURSE UMANE:
Metodist CCD - prof. dr. Lucica Viorica Ababei
III. CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: metodist CCD, prof. dr. Ababei Lucica

Denumirea programului:
FIZICA ÎN CONTEXTUL PROBLEMATICII ACTUALE DE MEDIU
I CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
Public- ţintă vizat: profesori de fizică de gimnaziu şi liceu;
Justificare: Formarea continuă reprezintă un drept şi o obligaţie pentru toate cadrele didactice,
constituind un obiectiv prioritar al asigurării calităţii învăţământului, o condiţie a succesului reformei
în educaţie.
Formarea elevilor în spiritul respectării mediului, a utilizării juducioase a resurselor este o cauză
vitală, fundamentală a existenţei naţionale şi trebuie să devină cât mai urgent un deziderat al activităţii
fiecăruia dintre noi.
Durata: 24 ore
Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat
- Introducere in problematica actuală de mediu: încălzirea globală, poluarea, găurile de ozon,
aerosoli, limitarea resurselor de apă, energie, hrană. - 5ore
- Efectul de seră, efectul aerosolilor asupra climatului, despre sunphotometru, determinarea
dimensiunilor aerosolilor prin simulări şi culegere de date - 5 ore
- Metode de investigare a atmosferei principiul LIDAR, DOAS exemple 5 ore
- Surse de poluare (evoluţia unor poluanţi în mediu, echilibrul de ozon troposferic) 5 ore
- Întocmirea unui portofoliu al profesorului şi unul al elevului pe baza temelor date la fiecare curs,
dezbatere,
- Realizarea unui proiect de programa pentru un CDS la nivel de gimnaziu şi unul la nivel de liceu
- Evaluarea portofoliilor - 4 ore
Curriculum-ul programului
Scop: Cursul îşi propune să aducă în atenţie problemele actuale de mediu, implicaţiile lor pe termen
lung, şi sensibilizarea elevilor prin orele de fizică şi CDS pe problematica de mediu în ceea ce priveşte
resursele şi factorii poluanţi.
Obiective:
La sfarsitul cursului cadrele didactice vor fi capabile să:
- dezvolte capacităţi de a întelege şi transmite problemele actuale de mediu
- dezvolte capacităţi de elaborare de proiecte pe domeniul tematic
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- 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:
prof. dr. Luminiţa Filip
III. CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra

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.
De asemenea 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. al II-lea.
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.
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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 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: metodist CCD, prof. dr. Ababei Lucica

Denumirea programului
FORMAREA COMPETENŢELOR CHEIE LA ELEVI
1.
CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
Public ţintă vizat: învăţători, profesori
Justificare:
De-a lungul timpului, progresul ştiinţelor a determinat intensificarea preocupărilor pentru regruparea
domeniilor cunoaşterii. Un element definitoriu în progresul cunoaşterii îl constituie abordarea
interdisciplinară care a trasat de-a lungul timpului una din marile axe ale cunoaşterii. În vederea
pregătirii copiilor pentru a face faţă cu succes provocărilor lumii contemporane, şcoala trebuie să pună
accentul pe formarea la aceştia de competenţe, atitudini transversale şi transferabile.
Durata: 24 de ore
Planificarea pe stagii/Module tematice/Timp alocat:
CONŢINUTURI
NR. ORE
1. Interdisciplinaritate
2. Treptele integrării curriculare
3. Profil de competenţe al cadrului didactic
4. Fundamente psihopedagogice ale integrarii curriculare
5. Curriculum învăţământ primar şi formarea competenţelor cheie
6. Principii şi etape de elaborare a curriculumului în viziune interdisciplinară
7. Construcţia curriculumului
8. Managementul clasei
9. Strategii didactice
10. Metoda proiectelor
11. Evaluarea învăţării
12. Evaluare
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Curriculum-ul programului
Scop: Îmbunătăţirea accesului si a participării cadrelor didactice la oportunităţi de formare continuă în
vederea susţinerii formării de competenţe cheie prin organizarea interdisciplinară a ofertelor de
învăţare.
Obiectivele cursului:
 Reactualizarea şi sistematizarea cunoştinţelor cursanţilor privitoare la abordarea
interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie;
 Documentarea, analiza şi evidenţierea opiniilor critic – constructive ale formabililor cu privire
la orientările moderne şi tendinţele inovatoare, teoretice şi practice contemporane din
spaţiul naţional şi european în domeniul organizării interdisciplinare a ofertelor de formare;
 Formarea unor abilităţi de a reorganiza procesul de predare – învăţare - evaluare în
vederea abordării interdisciplinare a curriculumului;
 Analiza critic - constructivă a principalelor documente reglatorii adoptate de Ministerul
Educaţiei şi de alte instituţii de specialitate, de alţi factori de decizie, privind proiectarea,
organizarea şi evaluarea curriculumului);
Activităţi: activitate în plen, lucru pe echipe, conversaţie, dezbatere, proiecţii PPT
Competenţe: Aplicarea unor algoritmi de abordare/ proiectare/ interpretare a unor documente de
lucru pentru optimizarea practicilor educaţionale curente din perspectiva organizării interdisciplinare a
ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la elevi.
Calendarul programului: an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare: Portofoliu
Certificare: adeverinţă CCD Giurgiu
II.
RESURSE UMANE
Formator: prof. Neagu Ionel

III.

CRITERII ECONOMICE

Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra

Denumirea programului
METODELE PREDĂRII ISTORIEI LOCALE
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
Public ţintă vizat: învăţători, profesori
Justificare:
Prin acest curs, cadrele didactice vor lua parte la dezvoltarea progresivă a competenţelor esenţiale ale
elevilor din ciclul primar şi gimnazial în domeniul comunicării orale şi scrise, permiţând cunoaşterea
şi conştientizarea apartenenţei lor la spaţiul cultural şi istoric în care trăiesc, prin cunoaşterea
specificului local al contextului naţional şi universal mai larg, oferind în acelaşi timp o punte spre
interculturalitate. Cursul reprezintă o ofertă de cunoaştere flexibilă, posibilă de adaptat condiţiilor
concrete ale oricărei comunităţi.
Durata: 24 de ore
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Planificarea pe stagii/Module tematice/Timp alocat:
CONŢINUTURI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abordări teoretice şi practice cu privire la istoria locală
Identificarea varietăţilor culturale specifice spaţiului regional
Elementele predării istoriei locale în programele educaţionale existente
Locul predării istoriei locale în curriculum naţional
Conexiuni interdisciplinare şi elemente în redactarea unei discipline opţionale
Evaluare

NR.
ORE
4
4
4
5
5
2

Curriculum-ul programului
Scop: Formarea cadrelor didactice de a dobândi deprinderi de investigare şi orientare prin activităţi
care au ca punct de pornire contactul direct cu faptul studiat-descoperirea.
Obiectivele cursului:
 analiza modului în care metodele folosite permit apropierea elevilor de disciplinele şcolare
care îi ajută să înţeleagă importanţa patrimoniului istoric şi cultural local;
 punerea în valoare a cunoştinţelor acumulate într-o manieră interdisciplinară ;
 organizarea de activităţi interactive.
Activităţi: activitate în plen, lucru pe echipe, conversaţie, dezbatere, proiecţii PPT
Competenţe: formarea capacităţilor de înţelegere a faptelor şi fenomenelor caracteristice mediului
geografic înconjurător, în procesul dezvoltării sale istorice.
Calendarul programului: an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare: Portofoliu
Certificare: adeverinţă CCD Giurgiu
II. RESURSE UMANE
Formator: prof. Georgeta Neagu
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: metodist CCD, prof. Oprişan Mădălina

Denumirea programului
EDUCAŢIA MUZEALĂ
I.
CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
Public ţintă vizat: educatoare, învăţători, profesori
Justificare:
Într-un context în care educaţia este disponibilizată la nivelul atâtor factori, a vorbi despre
pedagogie muzeală devine o provocare nu numai teoretică, dar şi expresia unei oportunităţi de
conturare a unor practici eficiente de ordin formativ, care să completeze ceea ce se realizează prin
intermediul activităţilor şcolare curente. Aceasta, mai ales că educaţia formală tinde să-şi subsumeze,
tot mai explicit, trasee şi contexte noi de învăţare, cum sunt sala de expoziţie, muzeul, aşezămintele
cultural-istorice de toate felurile (a se vedea ce se întâmplă săptămâna numită „Să ştii mai multe, să fii
mai bun!”). Nu mai vorbim de faptul că şi o serie de alte instituţii, în mod independent, dezvoltă sau se
bazează şi pe programe educative în beneficiul lor şi al comunităţii întregi.
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Cursul porneşte de la ideea că în contextul educaţiei de azi, muzeul devine locul ideal pentru
învăţarea transcurriculară, trans-disciplinară şi interdisciplinară. Muzeul oferă experienţe de tip
cognitiv, şi astfel permite o conştientizare rapidă a patrimoniului cultural local, naţional sau universal,
o înţelegere estetică şi ştiinţifică.
Durata: 24 de ore
Planificarea pe stagii/Module tematice/Timp alocat:
CONŢINUTURI
NR.
ORE
Colaborarea şcoală-muzeu ca proces interactiv între cele două instituţii educative.
5
Întărirea colaborării ajută schimbul de experienţă al pregătirii continue a specialiştilor
din cele două domenii.
Particularităţile învăţării în muzeu. Învăţarea în muzeu trebuie să fie centrată pe elevul
6
vizitator şi să fie activă.
Având în vedere faptul că ofertele de programe ale muzeelor sunt din ce în ce mai vaste
5
şi interdisciplinare, se prezintă necesitatea corelării programelor şcolare cu ofertele
educative ale muzeelor.
Avantajele şi limitele învăţării în muzeu.
6
Necesitatea parteneriatelor. Se prezintă necesitatea generării unui cadru legal şi a unui
parteneriat durabil între şcoală şi muzeu.
Oferta educaţională alternativă a muzeelor este aplicată în mod curent pe plan european.
Evaluare
2
Curriculum-ul programului
Scop: Utilizarea muzeului ca resursă educativă în cadrul procesului de predare-învăţare.
Obiectivele cursului:
 să analizeze modul în care metodele folosite permit apropierea elevilor de disciplinele şcolare
care îi ajută să înţeleagă importanţa patrimoniului istoric şi cultural local;
 să promoveze patrimoniul ca resursă educaţională;
 să pună în valoare patrimoniul muzeului într-o manieră interdisciplinară;
 să organizeze activităţi interactive, cu accentul pe elevul vizitator care are un ritm propriu şi îşi
poate forma şi valorifica abilităţile proprii:
 să privească educaţia muzeală ca un proces de colaborare între cele două instituţii.
Activităţi: activitate în plen, lucru pe echipe, conversaţie, dezbatere, proiecţii PPT
Competenţe:
Astăzi când utilizarea metodelor interactive în dezvoltarea competenţelor a devenit prioritară, întărirea
colaborării dintre instituţiile şcolare şi cele muzeale este necesară.
Calendarul programului: an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare: Portofoliu
Certificare: adeverinţă CCD Giurgiu
II.
RESURSE UMANE
Prof. Georgeta Neagu
III.
CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: metodist CCD, prof. dr. Ababei Lucica
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Denumirea programului:
EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program tematic propus de MEN
Public-ţintă: cadre didactice din învăţământul preprimar.
Justificare: Promovarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ca priorităţi în cadrul
activităţilor didactice şi realizarea imediată de proiecte comune şcoală – familie - comunitate pe teme
ecologice ar trebui să fie o prioritate a timpului nostru, cu atât mai mult cu cât presiunile asupra
mediului se manifestă de foarte mult timp şi din toate domeniile economice.
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:
 Realităţi şi perspective privind protecţia mediului - 4 ore
 Managementul proiectelor de mediu în organizaţia şcolară - 8 ore
 Educaţia pentru mediu prin activităţi extracurriculare – 8 ore
Întocmirea de programe pentru disciplinele opţionale
Studiul mediului prin activităţi de teren
Activităţi extracurriculare şi voluntariat
 Evaluare - 4 ore
Curriculum-ul programului
Scop: Formarea şi conştientizarea competenţelor generale şi specifice la cadrele didactice din
învăţământul preprimar, urmărind rezultate de tip ameliorativ în activitatea didactică, precum şi de tip
inovator în dezvoltarea unor competenţe noi prin fundamentarea ştiinţifică a educaţiei pentru mediu.
Obiective:
- Conştientizarea efectelor schimbărilor globale ale climei şi a necesităţii de a ocroti resursele naturale.
- Însuşirea normelor de comportament adecvate pentru păstrarea şi ocrotirea mediul
- Formarea unei atitudini critice faţă de cei care încalcă normele şi legile ecologice
- Implicarea directă şi responsabilă în activităţi ce au drept scop protejarea mediului înconjurător

Competenţe :
- manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional
- formarea capacităţii de adaptare rapidă la schimbările din mediu şi necesitatea educării
comportamentului în funcţie de aceste schimbări
- valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor
- asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic pentru o educaţie ecologică eficientă
- colaborarea cu comunitatea în scopul realizării parteneriatului în educaţie
Calendarul programului: an şcolar 2014 – 2015.
Modalităţi de evaluare
Chestionare, portofoliu individual
Aprecierea portofoliului şi a susţinerii portofoliului se realizează prin calificative (excelent, foarte
bune, bine, suficient, insuficient).
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II RESURSE UMANE
Metodist CCD – prof. învăţământ primar Mădălina Oprişan
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra

Denumirea programului
PREDAREA HOLOCAUSTULUI

REPTURILE REFUGIAŢILOR)
I CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program propus spre avizare MEN
Public-ţintă vizat: Profesori de istorie care doresc să predea un curs opţional pe această temă, dar şi
cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să abordeze tema în orele de consiliere sau
în activităţi extracurriculare
Justificare: Holocaustul a fost un eveniment de cumpănă pentru istoria umanităţii care a pus sub
semnul întrebării înseşi fundamentele civilizaţiei . Studierea acestuia îi ajută pe elevi să reflecteze
asupra uzului şi abuzului de putere, rolului şi responsabilităţii indivizilor, organizaţiilor şi naţiunilor
atunci când acestea sunt confruntate cu violarea drepturilor omului, facilitează conştientizarea
potenţialului de genocid din lumea actuală; îi ajută să înţeleagă consecinţele extreme ale prejudecăţilor,
discriminării, rasismului, antisemitismului, raţionamentelor bazate pe stereotipii; oferă contextul
favorabil explorării pericolului de a rămâne indiferent; le favorizează înţelegerea modului în care o
combinaţie de factori au contribuit la dezintegrarea valorilor democratice; conştientizează că apărarea
democraţiei este responsabilitatea cetăţenilor. Iată câteva dintre motivele care trebuie să determine
profesorii de istorie, dar şi pe alte cadre didactice să abordeze această tematică în cadrul unor
opţionale, ore de consiliere sau activităţi extracurriculare.
Durata: 24 ore
Planificarea pe stagii/ Module tematice-timp alocat
- De ce să predăm despre Holocaust? – 2 ore
- Ce să predăm despre Holocaust?- 8 ore
- Cum să predăm despre Holocaust?- 10ore
- România şi Holocaustul - 2 ore
- Evaluare – 2 ore
Curriculum-ul programului
Scop: Abilitarea cadrelor didactice în vederea predării – învăţării - evaluării Holocaustului
Obiective:
- Definirea Holocaustului.
- Contextualizarea evoluţiei poporului evreu în istorie.
- Înţelegerea contextului internaţional şi a cauzelor care au generat Holocaustul.
- Exersarea predării Holocaustului folosind diferite metode, mijloace didactice şi resurse
documentare
Activităţi:
- Studii de caz
- Jocul de rol
- Lucrul pe grupe sau în perechi
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Competenţe:
- utilizarea unor strategii didactice menite să le faciliteze elevilor înţelegerea adecvată a acestui
fenomen
- abilitarea pentru a folosi în cadrul procesului didactic resurse variate în vederea formării la
elevi a atitudinilor de respect şi toleranţă faţă de celălalt, a capacităţii de a trăi într-un mediu
intercultural
Calendarul programului: semestrul II
Modalităţi de evaluare
- Observarea directă
- Portofoliul
II . RESURSE UMANE:
- formator judeţean - prof. Floarea Bălan
III.CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Certificare: adeverinţă CCD
Coordonator metodist: prof. Creţu Adriana

Denumirea programului
ŞAHUL ÎN ŞCOALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: Program Naţional Opţional
Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificare: Este bine cunoscută deosebita valoare educativ-formativă a jocului de şah, motiv pentru
care în multe ţări ale lumii şahul se predă în şcoli. Rostul acestei activităţi de învăţare este să ofere
elevilor posibilitatea de a acorda o parte din timpul lor unei adevărate recreaţii intelectuale jucând şah,
creându-se totodată o solidă bază de selecţie din acei pe care pasiunea şi talentul îi îndreaptă către
performanţă. Pornind de la complexitatea unuia dintre cele mai vechi jocuri şi, în acelaşi timp, un sport
modern, precum şi de la ideea stimulării gândirii elevilor se poate spune ca acest joc al regilor, şahul,
îşi are un rol bine definit in cadrul disciplinelor opţionale, completând şi înfrumuseţând aria curriculară
Educaţie Fizică şi Sport. Proiectul pilot este derulat pe baza unor manuale pentru studiul şahului în
şcoli, realizat de către prof. Marian Dominte (antrenor, maestru al sportului) şi prof. Silvia Carmen
Diaconu (antrenor - candidat de maestru). Şahul urmează să fie introdus în sistemul de învăţământ din
Uniunea Europeană, după ce Parlamentul European a aprobat Declaraţia scrisă nr.50/2012, declaraţie
în care sunt specificate avantajele introducerii studiului şahului în şcoli, învăţarea jocului de şah pe
baza unei programe concepute ca un instrument de lucru eficient, cu ajutorul unei metodologii proprii,
de la simplu la complex. Studiul şahului le dezvoltă copiilor capacitatea de a socializa, îi disciplinează,
îi învaţă să lucreze în echipă. Şahul contribuie la formarea unor capacităţi intelectuale deosebite bazate
pe: raţionament, logică, independenţă în gândire, putere de argumentare şi interpretare, credibilitate. Sa considerat, de asemenea, că ajută la formarea unor puternice trăsături de personalitate: atitudini,
comportamente, conduite, opinii.
Durata: 25 ore
Planificarea pe module tematice-timp alocat
Curriculum: definiţii, componente, tipuri de curriculum 1oră
Regulamentul jocului de şah 2ore
Obiectivarea conţinuturilor în documentele şcolare (structura unui curs de şah) 2ore
Şahul în Curriculum-ul la decizia şcolii (programele de şah pe 3 nivele) 3 ore
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Proiectare didactică în funcţie de psihologia elevului jucător de şah (pregătirea psihologică, tehnicile
de lucru la tablă - antrenamentul practic - abordarea şi judecarea poziţiilor, prospectarea şi elaborarea
planurilor de joc, jocul bazat pe curse) 7 ore
Programa şcolară de opţional – elaborare 7ore
Evaluare 3ore
Competente vizate
- competenţe de planificare şi proiectare a demersului didactic;
- competenţe de management al procesului de predare-învăţare specific clasei pregătitoare;
- competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii;
- competenţe de evaluare.
Calendarul programului: sem. al II-lea
Modalităţi de evaluare:
- proiecte, portofolii
II. RESURSE UMANE:
Antrenor formator Federaţia Română de Şah
3. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de câte 25 de cursanţi
Nr. ore de formare:25 x 2 =50
Costuri proiect – 2352 RON
Costul estimat/ oră/ cursant - 1,88 RON
Certificare: adeverinţă CCD
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra

Denumirea programului
Educaţia părinţilor – EDUCAŢI AŞA!
I.CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
Public-ţintă: Educatoare
Justificare: Programul EDUCAŢI AŞA vizează formarea educatoarelor pentru a deveni formatori de
părinţi
Scop: Formarea şi dezvoltarea de abilităţi de comunicare şi atitudini comportamentale la părinţi, în
vederea optimizării performanţelor copiilor şi a integrării lor şcolare.
Obiective:
- Identificarea şi exersarea de calităţi implicate în dezvoltarea relaţiilor interpersonale
- Identificarea pârghiilor privind modul de abordare a relaţiei părinţi – şcoală şi utilizarea lor în
vederea îmbunătăţirii acestei relaţii
Activităţi:
- Acordarea atenţiei – aprecierea
- Stabilirea limitelor
- A spune NU şi a interzice
- Ignorarea
- Izolarea
- Pedepsirea
Competenţe:
- utilizarea unor strategii didactice menite să le faciliteze elevilor înţelegerea adecvată a acestui
fenomen
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-

abilitarea pentru a folosi în cadrul procesului didactic resurse variate în vederea formării la
elevi a atitudinilor de respect şi toleranţă faţă de celălalt, a capacităţii de a trăi într-un mediu
intercultural
Calendarul programului: semestrul II
Modalităţi de evaluare
- Observarea directă
- Activităţi cu părinţii
- Portofoliul
II . RESURSE UMANE:
- formator judeţean – Gherman Valentina, Gaghii Adriana
III.CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Certificare: adeverinţă CCD
Coordonator metodist: prof. Creţu Adriana

Denumirea programului
DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR EMOŢIONALE ŞI SOCIALE
I.CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program prioritar MEN
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.
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
Competenţele emoţionale

Competenţele sociale

Factori de risc pentru
dezvoltarea competenţelor
emoţionale şi sociale

Structura temelor
 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 )
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Timp alocat
120 min

100 min
60 min
60 min
20 min
15 min

Abordare

Activităţi pentru
dezvoltarea şi optimizarea
competenţelor emoţionale

Activităţi pentru
dezvoltarea şi optimizarea
competenţelor sociale

Anexe

 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
* 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 )

120 min

180 min

25 min
300 min

* 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)

180 min

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

60 min
90 min
10 min

Timp estimativ alocat: - 24 ore din care: 12 ore prezentări teoretice, 9 ore aplicaţii practice
3 ore evaluare
Calendarul programului: - an şcolar 2014-2015
Certificare: adeverinţă CCD
II. Resurse umane
Psihopedagog - Mihaela Leocă
Profesor psiholog - Cristina Ciurumelea
III. CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: metodist CCD, prof. Creţu Adriana
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Denumirea programului
ABORDĂRI MODERNE ÎN PSIHOLOGIA COPILULUI MANAGEMENTUL PROIECTUL
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: stagiu de formare avizat MEN
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, indiferent 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: 24 de 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.
Calendarul programului: an şcolar 2013- 2014, 3 zile x 8 ore
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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.
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE
- prof. Mariana Gemescu
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: metodist CCD, prof. Creţu Adriana

Denumirea programului

CONSILIEREA ÎN CARIERĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program propus pentru acreditare
Public-ţintă vizat: profesori , părinţi, elevi de liceu şi gimnaziu an terminal
Justificare (necesitate, utilitate): O societate care tinde să se dezvolte armonios trebuie să ia în
considerare şi să susţină activitatea de orientare a carierei, ţinând cont de necesitatea acesteia, oferind
tuturor posibilitatea de a primi servicii gratuite, consolidând baza de pregătire profesională a celor care
lucrează în acest domeniu, oferind posibilităţi de creare a unei baze materiale fără de care activitatea
nu se poate desfăşura în condiţii optime
Durată: 35 de ore, 3 ore fiecare modul + 8 ore activitate practică
Planificarea pe stagii:
1. Autocunoastere
- Termini şi definiţii de lucru:
- Imaginea de sine
- Stima de sine
- Aptitudinile
- Motivatia
- Competente
- Interese
- Valori
- Personalitate
- Aplicatii practice
2. Sunt un bun comunicator?
- Conceptul de comunicare
- Specificul comunicarii la adolescent
- Blocaje in comunicare
- Optimizarea comunicării
- Comunicarea asertivă
3. Decizia de carieră
- Modalitati de explorare în carieră
- Clasificarea ocupaţiilor
- Standardele ocupaţionale
- Etape în procesul decizional
- Dificultatea de alua o decizie
- Stiluri decizionale
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- Tehnici de cautare a unui loc de munca
- Aplicatii
4. Inteligenta emotionala si cariera
- Inteligenţa emotională- cheia succesului in viaţă
- De ce şi cum să devin cel mai bun?
5. Lucrul in echipa si networking
- Ce este echipa?
- Comportamentul in echipa
- Dezvoltarea retelei personale si a echipei
- Aplicaţii
6. Explorez piaţa muncii
- Piaţa muncii în schimbare
- Surse şi modalităţi de informare
- Aplicaţii
7. Antreprenoriat şi afaceri
- Paşii iniţierii şi dezvoltării unei afaceri
- Planul de afaceri
- Aplicaţii
8. Promovarea personală în carieră
- Scrisoarea de prezentare (de intenţie sau de motivaţie)
- Sugestii pentru redactarea unei scrisori de prezentare
- CV-ul instrument de marketing
- Modele de CV
- Interviul
- Intrebări frecvente la angajare
9. Bune practice în domeniul consilierii carierei
Curriculum-ul programului
Scop:
- Consilierea în carieră se adresează deopotrivă elevilor, care fac primele alegeri legate de
viitorul lor profesional, şi persoanelor adulte, care doresc să îşi dezvolte cariera sau să se
orienteze spre o nouă profesie.
- În cadrul procesului de consiliere în carieră sunt investigate, pe de o parte, resursele şi
aspiraţiile personale (caracteristici individuale, nivelul de educaţie, experienţa acumulată,
obiectivele de carieră), pe de altă parte, oportunităţile existente în mediu (oferta de educaţie
şi/sau formare profesională, apariţia de noi ocupaţii, soluţii flexibile de angajare).
- Aşadar, consilierea în carieră are ca scop compatibilizarea resurselor şi aspiraţiilor personale cu
oportunităţile mediului socio-economic.
Obiective:
 Autocunoaştere – identificarea şi înţelegerea caracteristicilor personale relevante pentru
orientarea în carieră (cunoaşterea intereselor, abilităţilor, valorilor, caracteristicilor de
personalitate şi conturarea profilului vocaţional)
 Explorarea lumii ocupaţiilor – acumularea de informaţii referitoare la ocupaţii (caracteristicile
ocupaţiilor şi dinamica lor pe piaţa muncii)
 Explorarea alternativelor de carieră – luarea deciziilor cu privire la carieră (identificarea,
explorarea şi evaluarea alternativelor, având ca rezultat: alegerea unei ocupaţii, alegerea unui
traseu educaţional)
 Planificarea carierei – implementarea deciziilor (stabilirea scopului şi obiectivelor de carieră pe
termen scurt şi mediu, elaborarea şi implementarea unui plan de acţiune) şi, în timp,
reevaluarea acestora
 Tendinţele actuale în consilierea carierei pun accent pe necesitatea formării şi dezvoltării
abilităţilor de management al carierei încă din timpul anilor de şcoală. Astfel, prin programele
de educaţie pentru carieră, elevii îşi însuşesc primele noţiuni legate de: promovarea personală,
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strategiile de căutare a unui loc de muncă, identificarea surselor de satisfacţie profesională,
învăţarea permanentă, îmbinarea optimă a vieţii profesionale cu viaţa de familie etc.
Activităţi: expunere, studii de caz, workshopuri, exerciţii creative, harta conceptelor, prezentări
Power-Point, discuţii etice, proiecte individuale şi de grup, demonstraţii.
Calendarul programului: an şcolar 2014- 2015
Modalităţi de evaluare a cursanţilor:
- autoevaluare
- chestionare
- fise de lucru
- produse de grup
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE
Prof.logoped, psiholog clinician principal – Carmen Rîureanu
Prof.psiho-pedagog Carmen Neacşu
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 35 ore
Costuri program –2187 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 2187 /25 cursanţi/35 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: metodist CCD, prof. Creţu Adriana

Denumire program:
Consiliere şi Orientare
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 consilia cu succes clasele de elevi, propunem acest curs care vizează formarea, îmbunătăţirea
abilităţilor şi atitudinilor necesare pentru a dezvolta în rândul celor consiliaţi succesul personal,
profesional şi organizaţional.
Durată: 24 ore de formare
Planificarea pe stagii:
Curriculum-ul programului
Consiliere şi orientare educaţională - 4 ore
Dezvoltarea personală a elevilor - 3 ore
Comunicare eficientă - 4 ore
Inteligenta emoţională şi creativitate - 3 ore
Construirea şi dezvoltarea echipei în organizaţia şcolară - 5 ore
Pregătirea pentru succesul în carieră - 4 ore
Evaluare – 1 oră
Scop:
Formarea şi îmbunătăţirea abilităţilor consiliere şi orientare şcolară.
Obiective
- Să utilizeze metode şi tehnici creative cu specific pentru consiliere
- Să utilizeze metode şi tehnici de autocontrol psihocomportamental
- Să realizeze proiecte comune şcoală - familie – comunitate, pe probleme educative
Activităţi
Lucrul în echipă, asalt de idei, algoritmul.
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Calendarul Programului
- an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare
- chestionarul
- produse de grup
- portofoliu individual
II. RESURSE UMANE
Profesor formator – Renţea Virginia
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra

Denumirea programului
ABORDAREA COMPORTAMENTELOR INADECVATE LA ŞCOLARUL MIC
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: formare continuă
Grup ţintă: cadrele didactice din învăţământul preşcolar
Justificare: cursurile sunt utile cadrelor didactice din învăţământul preşcolar pentru a înţelege
particularităţile celor mici şi a alege cele mai potrivite abordări în munca cu preşcolarii. Ultimii ani neau adus pe băncile grădiniţelor şi ale şcolilor, copii ce prezintă diferite comportamente generate de
lipsa părinţilor din imediata apropiere ( părinţi plecaţi la muncă în străinătate, familii destrămate,
părinţi cu program încărcat, părinţi violenţi, părinţi hiperprotectivi ori pur şi simplu părinţii ,,absenţi ,,
deşi sunt prezenţi fizic în viaţa copiilor lor). Aceste comportamente iau forma unui fals răsfăţ, a
retragerii în sine, a inabilităţilor motrice, precum şi a deficitului de atenţie şi concentrare. Nefiind
abordaţi într-o manieră corectă şi în cunoştinţă de cauză, aceşti copii vor deveni candidaţi la insuccesul
şi abandonul şcolar.
Durata: 24 de ore
Planificare module:
1. expunerea teoretică a particularităţilor preşcolarului – 4 ore
2. familiarizarea cu potenţialele pertubări în dezvoltarea celor mici – 6 ore
3. prezentarea şi aplicarea metodelor de cunoaşterea preşcolarului – 6 ore
4. metode de lucru specifice – 8 ore
Scop: să familiarizeze cadrele didactice cu strategii moderne şi eficiente de lucru care să le permită
cunoaşterea preşcolarului şi abordarea eficientă în funcţie de problematica apărută.
Obiective:
- să se familarizeze cu tipurile de pertubări în dezvoltarea preşcolarului
- să aplice noţiunile prezentate pentru a-i ajuta pe elevi să se integreze eficient în cadrul grupului
- să le cultive şi dezvolte celor mici încrederea în forţele proprii
Activităţi: expunere teoretică, studii de caz, exerciţii creative, lucru în echipă, demonstraţii, workshop-uri
Calendarul programului: an şcolar 2014-2015
Evaluare: evaluare continuă, proiecte de grup, portofoliu individual
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE
Profesor consilier psiholog Ciurumelea Cristina
Profesor consilier psiholog Leocă Mihaela
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III . CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: metodist CCD, prof. Creţu Adriana

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 MEN
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 de 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: an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare: - autoevaluare, chestionare, produse de grup
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE:
- Prof. Carmen Rîureanu
- Prof. Spînu Cristian
III. CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 2x24 ore
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Costuri program –3000 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 3000 /50 cursanţi/48 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra
Denumirea programului
CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: Formare continuă
Grup - ţintă: Cadre didactice din ciclul gimnazial şi liceal
Justificare: În contextul pedagogiei moderne centrate pe elev, urmărind ca dezvoltarea pe toate
palierele ei să fie una armonioasă se impune dezvoltarea unor competenţe psihologice în ceea ce
priveşte cunoaşterea şi susţinerea elevului. Preadolescenţa şi adolescenţa reprezintă o perioadă
sensibilă în care se conturează, dezvoltă şi definitivează personalitatea astfel cursul îşi propune să
aducă elemente de noutate în ceea ce priveşte abordarea didactică a acestui segment de vârstă totodată
se bazează pe aplicaţii practice.
Durata: 24 de ore
Planificare module:
I. Autocunoaşterea şi Intercunoaşterea preadolescenţilor şi adolescenţilor - 8 ore
II. Strategii moderne de predare-învăţare. Motivaţia pentru învăţare - 8 ore
III. Paşi spre carieră - 8 ore
Scop:
 Educarea nonviolentă şi autentică în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii a elevului.
 Aplicarea unor elemente moderne de psihopedagogie pentru îmbunătăţirea sistemului de predare –
învăţare– evaluare astfel încât elevul să nu perceapă şcoala ca pe o corvoadă ci ca pe o bucurie.

Obiective:
 Să gestioneze situaţiile de învăţare raportându – se la stilul de învăţare ale elevilor
 Să - şi însuşească principalele achiziţii psihocomportamentale în preadolescenţă şi adolescenţă
 Să - şi diversifice metodele de lucru.
Activităţi:
 Exerciţii de spargere a gheţii, jocuri de rol.
 Prezentare PPT
 Demonstraţii, discuţii etice.
 Studii de caz.
Evaluare:
 Continuă
 Produsele activităţii individuale şi de grup
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE:
- Prof consilier şcolar: Silvia Boboc
- Prof consilier şcolar: Andrada Vasile
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: metodist CCD, prof. dr. Ababei Lucica
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Denumirea programului:
PSIHOLOGIA COPILULUI – PERSPECTIVE ACTUALE
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: stagiu de formare avizat MEN
Public-ţintă vizat: educatoare, învăţători, institutori, profesori
Justificare (necesitate, utilitate): Prezentul curs izvorăşte din necesitatea cadrelor didactice
de a eficientiza procesul de învăţare al copiilor (antepreşcolari, şcolari mici, până la
adolescenţi), iar în acest context se impune dezvoltarea competenţelor psihologice de
cunoştere aprofundată a caracteristicilor de dezvoltare a personalităţii copilului / elevului.
Cursul oferă o viziune contemporană din perspectiva noilor abordări ale psihologiei copilului
explicând 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.
Alături de dezvoltarea pe coordonatele de vârstă, cursul cuprinde şi o abordare secvenţială pe
procese, acolo unde perioada de vârstă o impune, atingând si tematica moralităţii, a gândirii şi
inteligenţei, a procesului de învăţare.
Durată: 24 de ore
Planificarea pe stagii:
 Copilul – personalitate unica - 2 ore
 Metodele psihologiei copilului - 3 ore
 Copilul 0-3 ani - 3 ore
 Preşcolarul - 4 ore
 Şcolarul mic - 4 ore
 Şcolarul mijlociu (puberul) - 4 ore
 Şcolarul mare (adolescentul) - 4 ore
Curriculum-ul programului
Scop: Cunoaşterea psihologică a copilului la diferitele vârste ante/pre/şcolare in vederea
aplicarii noţiunilor de psihologia copilului în practica şcolară;
Obiective:
 Să cunoască 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 descrie schimbările şi să descopere cauzele schimbărilor în dezvoltarea 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 criză educaţională;
 Să conceapă şi să realizeze programe educaţionale diferenţiate în funcţie de nevoile de
învăţare ale copiilor.
 Să consilieze psiho-educaţional copilul în vederea dezvoltării armonioase şi integrale a
personalităţii acestuia;
Activităţi: expunere, studii de caz, workshopuri, exerciţii creative, harta conceptelor,
prezentări Power-Point, discuţii etice, proiecte individuale şi de grup, demonstraţii.
Calendarul programului: an şcolar 2014- 2015, 3 zile x 8 ore
Modalităţi de evaluare a cursanţilor: autoevaluare, evaluare continuă, evaluare finală ce va
cuprinde un portofoliu: proiecte, instrumente de cunoaştere psihopedagogică, studii de caz.
Certificare: adeverinţă CCD
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II. RESURSE UMANE
 metodist CCD - psiholog Adriana Cretu
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program – 1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: metodist CCD, prof. Creţu Adriana

Denumirea programului:
EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ
I. CRTERII CURRICULARE
Tipul de program: stagiu de formare
Public-ţintă: profesori diriginţi, consilieri educativi, profesori din catedra de socio-umane
Justificare: prin acest curs ne propunem să aducem mai aproape de cadrele didactice instrumente
utile în clasă astfel încât materia să devină atractivă, interesantă şi accesibilă elevilor.
Scop: scopul final al acestui curs este acela de a ”ghida”, ”sprijini” cadrele didactice în aşi dezvolta
atitudini, abilităţi şi cunoştinţe în ceea ce priveşte comportamentul antreprenorial.
Durata: 24 de ore
Planificare module:
Modulul I. Anteprenoriatul.
- Ce este anteprenoriatul?
- Cine este anteprenorul?
- Atitudini, cunoştinţe şi aptitudini anteprenoriale.
- Stimularea activităţii anteprenoriale.
Modulul II. Trecerea din planul ideatic în planul practic.
- De la idee – la afacere
Modulul III. Metode de predare a educaţiei anteprenoriale.
- Concepte specifice educaţiei anteprenoriale.
- Cunoştinţe specifice educaţiei anteprenoriale aplicate în situaţii carcateristice economiei de
piaţă.
- Metode activ-participative (moderne) de predare a disciplinei Educaţie anteprenorială.
Activităţi: Lucrul individual şi în echipă, dezbaterea, joc de rol, studiul de caz.
Calendarul programului: anul şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare: exerciţiu practic: alcătuirea pe grupe al unui plan de afaceri
Certificare: adeverinţă CCD
II RESURSE UMANE:
- Prof cons. şcolar, Silvia Boboc
- Prof cons. şcolar, Andrada Vasile
III.CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 x 1=24 ore
Cost estimat proiect: 1080 RON
Cost estimat / ora / cursant – 1,8RON
Certificare: adeverinţă CCD
Coordonator metodist: prof. Oprişan Mădălina
41

Denumirea programului:
DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN UE-

CAZ PE
DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI ŞI
I CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program propus spre avizare MEN
Public-ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (educatori, învăţători/institutori,
profesori de diferite specialităţi))
Justificare: Într-o Uniune Europeană (UE) fără frontiere, din ce în ce mai mulţi oameni trăiesc,
muncesc, studiază şi au afaceri în alte ţări. Uniunea le facilitează cetăţenilor exercitarea drepturilor
care le revin prin crearea unui cadru veritabil de respectare a acestora. Copiii şi tinerii, viitorii cetăţeni
ai UE, trebuie să cunoască drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să ceară garantarea şi
respectarea lor; în acelaşi timp trebuie să cunoasă şi responsabilităţile care le revin. Cadrele didactice
care lucrează cu copii şi tineri în cadrul diferitelor cicluri de învăţământ şi care au misiunea de a-i
educa, trebuie să aibă, ele înseşi, competenţe în acest sens.
Durata: 24 ore
Planificarea pe stagii/ Module tematice-timp alocat
- Incursiune în istoria drepturilor omului – 4 ore
- Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 4 ore
- Documente internaţionale care garantează drepturile omului. Carta drepturilor fundamentale a
UE – 6 ore
- Respectarea drepturilor omului/copilului şi asigurarea relaţiei dintre drepturi şi
- responsabilităţi – 4 ore
- Nondiscriminarea şi interculturalitatea – principii de bază în relaţia cetăţeanului român cu orice
persoană – 4 ore
- Evaluare – 2 ore
Curriculum-ul programului
Scop:
Informarea şi abilitarea cadrelor didactice în vederea predării –învăţării-evaluării optime a
drepturilor omului
Obiective:
- Informarea cu privire la legislaţia internaţională,europeană şi naţională relevantă în domeniu.
- Exersarea în practică a diferitelor metode de predare-învăţare, formare de atitudini în ceea ce
priveşte cunoaşterea şi respectarea drepturilor omunui
- Promovarea relaţiilor democratice, nediscriminatorii între membrii comunităţii şcolare, care
include elevi, profesori, conducerea şcolii, părinţi.
Activităţi:
- Analiza de conţinut
- Jocul de rol
- Studiul de caz
Competenţe:
- Aplicarea legislaţiei specifice naţională şi internaţională privind drepturile persoanelor
- vulnerabile,.
- abilitarea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice care să asigure cunoaşterea şi
- respectarea de către viitorii cetăţeni a drepturilor omului în şară, în Europa şi în lume.
Calendarul programului: semestrul II
Modalităţi de evaluare
- Elaborarea de proiecte pe teme date
- Studii de caz
- Observarea directă
- Portofoliul

42

II. RESURSE UMANE:
formator judeţean - prof. Floarea Bălan
III.CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 x 1=24 ore
Cost estimat proiect: 1080 RON
Cost estimat / ora / cursant – 1,8RON
Certificare: adeverinţă CCD
Coordonator metodist: prof. Oprişan Mădălina

Denumirea programului
CUNOAŞTEREA DREPTURILOR OMULUI LA NIVEL COMUNITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: Program propus spre avizare M.E.N.
Grup - ţintă: părinţi şi tineri
Justificare: „Drepturile omului reprezintă fundamentul existenţei şi coexistenţei umane. Universale,
indivizibile şi interdependente, ele definesc umanitatea. Ele întruchipează principiile ce formează
piatra de căpătâi a demnităţii umane”, aprecia Secretarul General al Naţiunilor Unite în mesajul
inaugural rostit cu ocazia aniversării a 50 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului. Aprecierile sale reflectă starea de fapt a ultimelor decenii: confruntată cu noi provocări –
conflicte internaţionale, lupta împotriva sărăciei, protecţia mediului – societatea internaţională a
încercat, prin adoptarea la nivel internaţional şi regional a unor documente consacrând principii ale
protecţiei drepturilor omului, să-şi îndeplinească angajamentul asumat după cel de-al doilea război
mondial şi să impună o viziune coerentă, solidară şi universală a acestora, corespunzătoare unui
standard internaţional general de protecţie a lor.
Durata: 24 de ore
Planificare module:
1. Caracterul universal şi indivizibil al drepturilor omului - 8 ore
2. Drepturile minorităţilor nationale în societatea europeană- 8 ore
3. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi - 8 ore
Scop:
- Conştientizarea persoanelor din grupuri dezavantajate despre dreturile pe care le au ca oameni
în societate.
- Cunoaşterea drepturilor fundamentale ale omului şi promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
Obiective:
- Să îşi cunoască drepturile fundamentale la educaţie, justitţe, sănătate, etc.
- Să cunoască drepturile minorităţilor în societatea europeană.
- Să cunoască legislaţia privind combatarea violenţei în familie şi a egalităţii de şanse între
bărbaţi şi femei.
Activităţi:.
- Prezentare PPT.
- Discuţii pe tema legislaţiei.
- Studii de caz.
Evaluare:
- Continuă
- Produsele activităţii individuale şi de grup
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE:
Prof. Slate Steluţa
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III.CRITERII ECONOMICE:
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 x 1=24 ore
Cost estimat proiect: 1080 RON
Cost estimat / ora / cursant – 1,8RON
Certificare: adeverinţă CCD
Coordonator metodist: prof. Creţu Adriana
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PROGRAME DEDICATE PERSONALULUI
DIDACTIC AUXILIAR
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Denumirea programului
ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR DE SINTEZĂ – BILANŢUL CONTABIL
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program propus spre avizare MEN
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 de ore
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, şomaj, 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: an şcolar 2014 – 2015, 2 week-end-uri, 4 zile x 6 ore
Modalităţi de evaluare: Portofoliu, teme pentru acasă.
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 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/ oră/ cursant 1500 /25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: director CCD, prof. Balan Dumitra
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Denumirea programului
TIC PENTRU PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
I. CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: program propus spre avizare MEN
Public-ţintă: personal auxiliar şi nedidactic
Justificare: Modernizarea învăţământului şi adaptarea lui la cerinţele societăţii dominate de
informatizare şi dependenţa de informaţii, impun instruire corespunzătoares
Durată: 40 de ore
Planificarea pe stagii:
 Concepte de bază în TIC – 4 ore
 Utilizarea computerului şi organizarea 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: an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare: Teste teoretice şi practice
Certificare: adeverinţă CCD
II. RESURSE UMANE
- Formator judeţean – profesor dr. Lucica Viorica Ababei
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 40 ore
Costuri program –2500 RON/grupă
Costul estimat/ oră/ cursant 2500 RON/ 25 cursanţi / 40 ore = 2,5 RON
Coordonator: metodist CCD, prof. dr. Ababei Lucica
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Denumirea programului
TEHNICI DOCUMENTARE ÎN CDI
1.CRITERII CURRICULARE
Tipul de program: formare şi dezvoltare profesională
Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic auxiliar
Justificare (necesitate, utilitate):
Centrul de Documentare şi Informare - CDI este un spaţiu de formare al elevilor în domeniul
utilizării informaţiei şi un spaţiu cultural în care comunitatea educativă pune la dispoziţia elevului
mijloacele necesare dezvoltării armonioase a personalităţii sale.
CDI-ul oferă elevilor, şi mai ales celor care sunt în dificultate, structuri şi resurse documentare
şi umane care vor contribui la o mai bună „inserţie” şcolară prin realizarea următoarelor obiective:
favorizarea/dezvoltarea gustului pentru lectură; dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi transferabile,
precum şi de metode de lucru diversificate; iniţierea elevilor în domeniul utilitarelor pentru calculator
şi a bazelor de date.
Durată (nr. total de ore de formare): 24 ore
Curriculum-ul programului
Scop: centrarea atenţiei asupra priorităţilor definite în proiectul şcolii, realizarea lor în colaborare cu
toţi partenerii implicaţi in activitatea şcolară si extraşcolară, precum si adaptarea politicii educaţionale
naţionale la nevoile si specificul scolii si publicului căruia i se adresează.
Obiective:
 Să constituie o echipă pedagogică în şcoală, care să promoveze pedagogii inovante în cadrul
unui CDI
 Să implementeze activităţi specifice pentru a favoriza la elevi atitudinea pozitivă faţă de
învăţare individual, dar şi în echipă
 Să identifice potenţiali parteneri şi să colaboreze cu aceştia pentru desfăşurarea activităţilor în
CDI
 Dezvoltarea reţelei judeţene a CDI
Competenţe formate:
 dezvoltarea competenţelor de analiză a nevoilor unităţii şcolare, ale elevilor şi adaptarea
activităţilor educaţionale la standardele comunităţii locale;
 dobândirea abilităţilor de căutare şi diseminare a informaţiilor şi noilor tehnologii în contextul
dinamicii societăţii contemporane;
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de transmitere a valorilor culturale generale şi specifice
în crearea şi consolidarea identităţilor comunităţilor locale, regionale, naţionale şi europene;
Planificarea modulelor tematice:
 Ce este un CDI – necesitatea implementării activităţilor CDI în unitatea şcolară – 4 ore
 Funcţiile CDI - ului – 2 ore
 Paşi către înfiinţarea unui CDI – 2 ore
 Organizarea şi funcţionarea unui CDI – 6 ore
 Activităţi specifice în CDI – 8 ore
 Evaluare – 2 ore
Calendarul programului: an şcolar 2014-2015
Modalităţi de evaluare a cursanţilor: ateliere de lucru, completarea unor chestionare, lucrări practice
realizarea unui portofoliu
Certificare: adeverinţă CCD
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II. RESURSE UMANE
- Bibliotecar – Mola Mariana
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 1 grupă de 25 de cursanţi
Nr. ore de formare: 24 ore
Costuri program –1500 RON
Costul estimat/oră/cursant 1500/25 cursanţi/24 ore = 2,5 RON/ oră/ cursant
Coordonator: metodist CCD, prof. Oprişan Mădălina
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CURSURI ACREDITATE
CNFP ŞI CNFPA
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Titlul programului
PROGRAM DE FORMARE INOVATIV – CARIERĂ DE SUCCES ÎN
ÎNVĂŢ
NVĂŢĂMÂN
ĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
•Justificare

•Modernizarea învăţ
nvăţământului şi adaptarea lui la cerinţ
cerinţele societăţ
societăţii dominate

de informatizare şi dependentă de informaţ
informaţii impun instruire corespunzătoare

•Scop

Îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din
regiunile S-Muntenia şi S-V Oltenia, la oportunităţi de formare în domenii prioritare de
reforma în educaţie (TIC, abilitare curriculară şi psihopedagogică), prin intermediul unui
program multiregional de formare continuă inovativ, bazat pe resurse digitale şi prin iniţierea
sustenabilă a instrumentelor managementului programelor de formare continuă..

•Obiective

O.1. Dezvoltarea unui program multiregional inovativ de formare bazat pe resurse digitale
pentru perfecţionarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar din regiunile S-Muntenia şi S-V Oltenia.
O.2.Dezvoltarea unui program multiregional inovativ de formare bazat pe resurse digitale
pentru perfecţionarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar din regiunile S-Muntenia şi S-VOltenia
O.3 Consolidarea competenţelor profesionale a 2000 de cadre didactice prin participarea la
un program multiregional de formare continuă în domenii prioritare de reforma în educaţie
O.4 Dezvoltarea unei comunităţi on-line de formare continuă a cadrelor didactice
Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competențe – 25 credite
Managementul organizaţional şi de grup – 24 credite
Strategii de învăţare activă în educația formală și informală – 24 credite

•Tematică
Tematică//

activită
activităţi

Cursuri de formare

•Forma

de
realizare
•Orizont de

timp

•Grup ţintă/
intă/ nr

planificaţ
planificaţi

1 Septembrie 2014 – 31 August 2015
Toate categoriile de personal didactic
75 cadre didactice
Portofoliu de evaluare
Atestate de formare

•Evaluare/

certificare
•Formatori

Bălan Floarea, Apostol Lidia, Constantinescu Adrian, Enache Mihaela, Filip Luminiţa, Marin
Romica, Murgă Violeta , Neagu Ionel, Petrescu Ionelia Firuţa , Renţea Virginia, Staicu
Corina,, Uncescu Paula

•Locul

Liceul Teoretic “Tudor Vianu”, Liceul Teoretic “Nicolae Cartojan”, Liceul Tehnologic “Ion
Barbu” , Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” Călugăreni şi Liceul Tehnologic “Dimitrie
Bolintineanu” - Giurgiu

•Finan
Finanţţare/

Voluntariat pentru sustenabilitatea proiectului

estimare
•Responsabil

de

Creţu Adriana

program
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„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din
mediul rural prin activităţi de mentorat“,ID 63055

•Justificare

•îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, abilitarea acestora de a construi o

ofertă educaţională modernă şi diversificată, centrată pe nevoile de
dezvoltare ale elevilor şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să
corespundă standardelor naţionale de calitate
•Scop

Asigurarea accesului la un învăţământ de calitate pentru elevii din mediul
rural, prin îmbunătăţirea şi profesionalizarea formării continue a cadrelor
didactice din învăţământul obligatoriu, care primesc, prin intermediul
proiectului, un sprijin semnificativ în dezvoltarea carierei prin activităţi de
mentorat.

•Obiective

promovarea de către beneficiarii direcţi ai proiectului (cadre didactice) a
unui proces de învăţare centrat pe valorile democraţiei, nediscriminării,
diversităţii şi respectului pentru valorile celuilalt, pe nevoile elevilor, cu
caracteristicile lor individuale, pe implicarea activă în viaţa comunităţii;
structurarea unor competenţe profesionale ale cadrelor didactice care să
permită formarea la elevi a unor capacităţi de învăţare de-a lungul întregii
vieţi, precum şi de integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de
a urma parcursuri de învăţare ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc
de muncă într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă;

•Tematică/
Tematică/

Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară, Evaluarea formativă în
contextul învăţării, Stiluri de predare, stiluri de învăţare, Comunicare
educaţională, Consiliere educaţională, Calitatea în educaţie, Dezvoltarea
personală şi profesională a cadrelor didactice, Management instituţional şi
management de proiect

activită
ăţi
activit

de
realizare

Cursuri de formare

•Orizont

1 Septembrie 2014 – 31 august 2015

•Forma

de timp

•Grup

ţintă/
intă/ nr
planificaţţi
planifica
•Evaluare/

certificare

50 cadre didactice ce funcţionează în mediul rural
Portofoliu de evaluare
Atestate de formare - 25 credite

•Formatori

Ababei Lucica Viorica, Balan Dumitra, Simon Elena, Bălan Floarea, Enache Mihaela, Marin
Romica, Neagu Ionel, Renţea Virginia, Boboc Florin

•Locul

Scoli din mediul rural

•Finanţ
Finanţare/

Voluntariat

estimare
•Responsabil de

Oprişan Mădălina

program
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Titlul programului
Dimensiuni europene moderne în predarea limbii franceze”
franceze”
Proiect POSDRU/87/1.3/S/62771 „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor
resurselor
informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a
competenţţelor lingvistice”
competen
lingvistice”

•Justificare

•Îmbunătăţ
mbunătăţirea

calităţ
calităţii capitalului uman din educaţ
educaţie prin dezvoltarea
competenţ
competenţelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, în
scopul utilizării instrumentelor digitale în predarea eficientă a limbii franceze şi
evaluarea standardizată a competenţ
competenţelor lingvistice

•Scop

Formarea şi dezvoltarea competenţ
competenţelor a 30 de cadre didactice în
vederea îmbunătăţ
mbunătăţirii capacităţ
capacităţii de a utiliza metode interactive de
învăţ
nvăţare

•Obiective

- Dezvoltarea oportunităţ
oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice din grupul
ţintă,
tinţţe, dovedite prin certificate de
intă, prin asimilarea de noi cunoş
cunoştin
studii si obţ
obţinerea de credite transferabile;
- Introducerea utilizării TIC în formarea personalului didactic şi perfecţ
perfecţionarea
cunoş
cunoştinţ
tinţelor cadrelor didactice în domeniul TIC prin instrumente
moderne de instruire.
- Implementarea de instrumente pentru evaluarea standardizată a
competenţ
competenţelor lingvistice pe model EuroPass
- Promovarea inovaţ
inovaţiei în monitorizarea transparentă a pregătirii profesionale
pentru asigurarea calităţ
calităţii programului de formare a profesorilor şi în
încurajarea utilizării TIC în predarea şi evaluarea competenţ
competenţelor
lingvistice
Curs TIC – “Iniţ
iei”
”
Iniţiere în tehnologia informaţ
informaţiei
Curs specific de limba franceză

•Tematică/
Tematică/

activită
activităţi
de
realizare

Cursuri de formare

•Orizont

1 Septembrie 2014 – 31 August 2015

•Forma

de timp

•Grup ţintă/
intă/

nr

cadre didactice care predau limba franceză în mediul urban/rural 30

planificaţ
planificaţi
Portofoliu de evaluare
Atestate de formare

•Evaluare/

certificare
•Formatori

Iancu LeontinaLeontina-Letiţ
Letiţia,
ia, Peter Ludmila,
Ludmila, Părpălea Carmen,
Carmen, Rotaru Ionela
•Locul

Şcoala Gimnazială Nr.10,
Nr.10, Giurgiu
Colegiul Naţ
Naţional “Ion Maiorescu”
Maiorescu”, Giurgiu

•Finanţ
Finanţare/

Voluntariat pentru sustenabilitatea proiectului

estimare
•Responsabil

de

Ababei Lucica

program
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Titlul programului
Dimensiuni europene moderne în predarea limbii franceze”
franceze”
Proiect POSDRU/87/1.3/S/62655
POSDRU/87/1.3/S/62655 „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor
resurselor
informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a
competenţ
competenţelor lingvistice”
lingvistice”
•Justificare

•Îmbunătăţ
mbunătăţirea

calităţ
calităţii capitalului uman din educaţ
educaţie prin dezvoltarea
competenţ
competenţelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, în
scopul utilizării instrumentelor digitale în predarea eficientă a limbii franceze şi
evaluarea standardizată a competenţ
competenţelor lingvistice

•Scop

Formarea şi dezvoltarea competenţelor a 15 cadre didactice în vederea
îmbunătăţirii capacităţii de a utiliza metode interactive de învăţare

•Obiective

- Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice din grupul
ţintă, prin asimilarea de noi cunoştinţe, dovedite prin certificate de
studii si obţinerea de credite transferabile;
- Introducerea utilizării TIC în formarea personalului didactic şi perfecţionarea
cunoştinţelor cadrelor didactice în domeniul TIC prin instrumente
moderne de instruire.
- Implementarea de instrumente pentru evaluarea standardizată a
competenţelor lingvistice pe model EuroPass
- Promovarea inovaţiei în monitorizarea transparentă a pregătirii profesionale
pentru asigurarea calităţii programului de formare a profesorilor şi în
încurajarea utilizării TIC în predarea şi evaluarea competenţelor
lingvistice
Curs TIC – “Iniţiere în tehnologia informaţiei”
Curs specific de limba engleza

•Tematică/
Tematică/

activită
activităţi

Cursuri de formare

•Forma de

realizare
•Orizont de

timp

1 Septembrie 2014 – 31 August 2015

•Grup ţintă/
intă/ nr

planificaţ
planificaţi

cadre didactice care predau limba engleză în mediul urban/rural 15

•Evaluare/

Portofoliu de evaluare
Atestate de formare

certificare
•Formatori

Anton Corina, Ghenciu Alina
•Locul

Colegiul Naţional “Ion Maiorescu”, Giurgiu

•Finanţ
Finanţare/

Voluntariat pentru sustenabilitatea proiectului

estimare
•Responsabil de

Ababei Lucica

program
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Titlul programului
Manager inovator
curs acreditat MEdC
MEdC – CNFPIP
•Justificare

Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate,
CCD a încheiat protocol de colaborare cu Casa Corpului
Didactic Călăra
Călăraşşi, care a acreditat în locaţ
locaţia CCD Giurgiu
acest curs.

•Scop

•Formarea cadrelor didactice

•Obiective

•Dezvoltarea abilităţ
abilităţilor de leadership

în vederea realizării unui
management de calitate în instituţ
instituţiile pe care le conduc.
•Dezvoltarea competenţ
competenţelor de comunicare eficientă
•Dezvoltarea competenţ
competenţelor manageriale

•Tematică/
Tematică/

activită
activităţi

•Forma de

Managementul calităţ
calităţii, Management de proiect, Management
organizaţ
organizaţional, Management şi curriculum, Managementul
resurselor umane
Program de formare 60 de credite
Cursuri de formare

realizare
•Orizont de

2014 - 2015

timp
•Grup ţintă/
intă/

Cadre didactice din judeţ
judeţ

nr planificaţ
planificaţi
•Evaluare/

Atestat de formare

certificare
•Formatori

Formatori ai CCD Călăraş
Călăraşi şi Ababei Lucica Viorica, Balan
Dumitra,
Dumitra,

•Locul

Casa Corpului Didactic Giurgiu

•Finanţ
Finanţare/

Taxa de participare la curs - program de categoria a IIII-a, 300 RON

estimare
•Responsabil

Lucica Viorica Ababei

de program
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Titlul programului
Abilități de viață din perspectivă transdisciplinară.
transdisciplinară.
curs acreditat MEN
MEN – CNFPIP
•Justificare

Necesitatea formării și dezvoltării personalului didactic din învăț
nvățământul
preuniversitar, în vederea dobândirii deprinderilor de utilizare a
competenț
competențelor europene în context transdisciplinar și dezvoltarea abilităț
abilităților
de viaț
viață la elevi, prin corelarea acestora cu piaț
piața muncii.
muncii.

•Scop

•Formarea

•Obiective

dezvoltarea competenţ
competenţelor europene în vederea creș
creșterii atractivităț
atractivității
educaț
educației și formării abilităț
abilităților de viaț
viață la elevi;
dezvoltarea abilităț
abilităților de utilizare a conceptelor specifice temei: comunicare,
relaț
relaționale,
ionale, luarea deciziilor și rezolvarea problemelor, autocunoaș
autocunoașterea și
gestionarea emoț
emoțiilor,
iilor, integrare
integrare socială,
socială, profesională
profesională și implicare civică,
civică,
abilităț
abilități cognitive;
dezvoltarea abilităț
abilităților ce vizează descrierea principalelor metode de
abordare curriculară transdisciplinară,
activitățții educaț
transdisciplinară, în condiț
condițiile activită
educaționale
concrete;
dezvoltarea competenț
competențelor de identificare a situaț
situațiilor de criză educaț
educaționale,
ionale,
încă din faza incipientă,
reală..
incipientă, în vederea pregătirii pentru impactul cu lumea reală

•Tematică/
Tematică/

MODULUL I: Aspecte generale – 13 ore
MODULUL II: De ce ținem cont în formarea elevilor – 26 ore
MODULUL III: Cum pregătim
pregătim elevii pentru viaț
viață – 39 ore
MODULUL IV: Metoda proiectelor – 10 ore
EVALUARE: 2 ore
Program de formare 25 de credite

activită
activităţi

•Forma de

şi dezvoltarea competenţ
competenţelor de utilizare a elementelor privind
strategiile și formele de organizare activităț
activității instructiv – educative, din cadrul
clasei de elevi.

Cursuri de formare

realizare
•Orizont de

2014 - 2015

timp
•Grup ţintă/
intă/

Cadre didactice din judeţ
judeţ

nr planificaţ
planificaţi
•Evaluare/

Atestat de formare

certificare
•Formatori

Formatori ai CCD Călăraş
Călăraşi şi Ababei Lucica Viorica, Balan Dumitra,
Dumitra,

•Locul

Casa Corpului Didactic Giurgiu

•Finanţ
Finanţare/

Taxa de participare la curs - program de categoria a IIII-a, 300 RON

estimare
•Responsabil

Lucica Viorica Ababei

de program
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Titlul programului
Formator de formatori
•Justificare

Personalul din învăţământul preuniversitar participă la cursuri
de formare pentru acumularea a 90 de credite profesionale
transferabile pe durata a 5 ani. Pentru a oferi posibilitatea
desfăşurării acestor cursuri de formare la nivel local, este necesară
existenţa formatorilor de formatori care să pregătească personalul
didactic în scopul livrării cursurilor de formare pe specialităţi.

•Scop

Formarea profesională a cadrelor didactice astfel încât să îşi
însuşească şi să dezvolte atitudini, comportamente, abilităţi şi
competenţe care să le permită formarea de noi formatori.

•Obiective

•Dobândirea şi dezvoltarea competenţelor necesare unui bun

formator.
•Înţelegerea şi aplicarea practică a tehnicilor inovative de instruire
a cadrelor didactice
•Organizarea şi evaluarea unei sesiuni de formare eficiente pentru
alţi formatori pe baza tehnicilor inovative dobandite
•Tematică/
Tematică/

activită
activităţi

•Forma de

Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare;
Evaluarea participanţilor la formare; Aplicarea metodelor şi
tehnicilor speciale de formare
Competenţele Opţionale – “Managementul programelor de
formare”:
Marketingul formării; Proiectarea programelor de formare;
Organizarea programelor şi a stagiilor de formare; Evaluarea,
revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de
formare.
Cursuri de formare

realizare
•Orizont de

2014 - 2015

timp
•Grup ţintă/
intă/

Cadre didactice din judeţ
judeţ

nr planificaţ
planificaţi
•Evaluare/

Atestat de formare

certificare
•Formatori

Ababei Lucica Viorica

•Locul

Casa Corpului Didactic Giurgiu

•Finanţ
Finanţare/

Taxa de participare la curs

estimare
•Responsabil

Ababei Lucica Viorica

de program
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Titlul programului
Manager resurse umane
•Justificare

Datorită schimbărilor continue privind legislaţia şi
managementul organizaţiilor şcolare este necesar ca o largă
categorie de cadre didactice să fie pregătită pentru a gestiona
resursele umane din şcoli.

•Scop

Crearea strategiei organizaţiei şcolare în ce priveşte activităţile de
management (previziune, organizare, antrenare, control, evaluare)
în raport cu modul de gestionare al resurselor umane din unităţile
şcolare.

•Obiective

•Dezvoltarea aptitudinilor, abilitaţilor şi competenţelor specifice

activităţii de management organizaţional
•Optimizarea utilizării resurselor umane
•Tematică/
Tematică/

activită
activităţi

•Forma de

Management strategic;
Planificare strategică;
Management organizaţional;
Cultura organizaţională şi reacţii la schimbare;
Evaluarea performanţelor angajaţilor;
Teorii motivaţionale;
Regulamente de organizare;
Instruirea angajaţilor;
Comunicare şi feedback în relaţiile de muncă;
Rezolvarea conflictelor de muncă.
Cursuri de formare

realizare
•Orizont de

2014 - 2015

timp
•Grup ţintă/
intă/

Cadre didactice din judeţ
judeţ

nr planificaţ
planificaţi
•Evaluare/

Atestat de formare

certificare
•Formatori

Ababei Lucica Viorica

•Locul

Casa Corpului Didactic Giurgiu

•Finanţ
Finanţare/

Taxa de participare la curs

estimare
•Responsabil

Ababei Lucica

de program
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Titlul programului
Operator Introducere Validare şi Prelucrare Date
•Justificare

Crearea BDNE necesită personal pregătit pentru a realiza situ aţii
statistice prin introducerea şi prelucrarea datelor din documente.

•Scop

Dobândirea competenţelor profesionale pentru desfăşurarea
activităţilor specifice meseriei de Operator introducere validare şi
prelucrare date.

•Obiective

Utilizarea echipamentelor, gestionarea suportului electronic de
date, organizarea activităţii de introducere, validare, verificare a
datelor, aplicarea procedurilor de calitate şi asigurarea securităţii
datelor

•Tematică/
Tematică/

Identificare suporturi/ dispozitive de stocare;
Menţinere evidenţă suporturi/dispozitive de stocare a datelor;
Păstrare suporturi/dispozitive de stocare;
Organizare activităţi proprii;
Utilizare echipamente periferice;
Înregistrare documente primare şi documente procesate şi listate;
Asigurare securitate date/documente;
Gestionare suporturi/dispozitive de stocare a
datelor/documentelor;
Introducere, prelucrare, salvare date introduse;
Transpunere date pe suport;

activită
activităţi

•Forma de

Cursuri de formare

realizare
•Orizont de

2014 - 2015

timp
•Grup ţintă/
intă/

Cadre didactice, secretari
secretari unităţ
unităţi şcolare din judeţ
judeţ

nr planificaţ
planificaţi
•Evaluare/

Atestat de formare

certificare
•Formatori

Dăncescu Mihai

•Locul

Casa Corpului Didactic Giurgiu

•Finanţ
Finanţare/

Taxa de participare la curs

estimare
•Responsabil

Dăncescu Mihai

de program
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ACTIVITĂŢI METODICO – ŞTIINŢIFICE ŞI
CULTURALE ORGANIZATE DE CCD SAU
ÎN PARTENERIAT

60

Titlul programului:
Festival de muzică corală pentru preşcolari şi elevi
ai claselor I-VIII

GLASURI CRISTALINE ediţ
ediţia a VIIIVIII-a
•Justificare

Festivalul se adresează tuturor educatorilor , învăţ
nvăţătorilor şi
profesorilor din judeţ
judeţul Giurgiu.
MuzicaMuzica-limbajul universal contribuie la apropierea dintre oameni,
dintre naţ
naţiuni, configurând acea personalitate pentru care
comunicarea artistică este esenţ
esenţială şi definitorie.

•Scop

• Stimularea activităţ
activităţii grupurilor corale la nivelul învăţ
nvăţământului

preş
preşcolar şi primar
•Obiective

• Dezvoltarea capacităţ
capacităţilor interpretative vocale al copiilor
• Familiarizarea cu creaţ
creaţiile muzicale corale
• Păstrarea unei tradiţ
tradiţii privind corurile de copii în judeţ
judeţul Giurgiu
• Atragerea unui număr mare de formaţ
formaţii corale

•Tematică/
Tematică/

-Programul festivalului

activită
activităţi
•Forma de

• Festival

realizare

• Masă rotundă

•Orizont de

Luna aprilie 2015

timp
•Grup ţintă/
intă/ nr

planificaţ
planificaţi

Cadre didactice din judeţ
judeţ care lucrează în învăţ
nvăţământul preş
preşcolar
şi primar

•Evaluare/

Diplome de participare C.C.D.

certificare
•Formatori

Nu este cazul

•Locul

Centrul Cultural “Ion Vinea”
Vinea” Giurgiu

•Finanţ
Finanţare/

Buget propriu C.C.D şi contribuţ
contribuţia participanţ
participanţilor

estimare
•Responsabil

Opriş
Oprişan Mădălina

de program
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Titlul programului
CREATIVITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
Simpozion interjudeţean – ediţia a XV a
•Justificare

Funcţ
Funcţia psihopedagogică a creativităţ
creativităţii este determinată de modul de
comportare a personalităţ
personalităţii creatoare, angajată în proiectarea unor
acţ
acţiuni didactice, în condiţ
condiţiile de transformare a raporturilor dintre
educator şi elev. Creativitatea a devenit obiectul unor acţ
acţiuni planificate,
prin care ea se dezvoltă în mod deosebit.

•Scop

•Motivarea cadrelor didactice pentru o activitatea competentă şi creativă

•Obiective

•Facilitarea şi dezvoltarea potenţ
potenţialului creativ în şcoală
•Creş
reşterea eficienţ
eficienţei profesionale
•Manifestarea unei atitudini pozitive faţ
faţă de învăţ
nvăţarea de tip creativ

•Tematică/
Tematică/

activită
activităţi

•Forma de

-Susţ
Susţinerea lucrărilor pe următoarele secţ
secţiuni:

Educaţ
Educaţie pentru toţ
toţi: accesibilizare, individualizare, personalizare,
incluziune
Proiecte europene cu finanţ
finanţare nerambursabilă
Management educaţ
educaţional
Activităţ
Activităţi creative în orele de ştiinţ
tiinţe
Activităţ
Activităţi creative în cadrul disciplinelor umaniste
Consiliere şi orientare
•Simpozion interjudeţ
interjudeţean

realizare
•Orizont de timp

Luna mai 2015

•Grup ţintă/
intă/ nr

Toate categoriile de cadre didactice din judeţ
judeţ şi invitaţ
invitaţi din judeţ
judeţele vecine

planificaţ
planificaţi
•Evaluare/

certificare

Expoziţ
Expoziţie cu lucrări şi mape
Diplome de participare C.C.D.

•Formatori

Nu este cazul

•Locul

Şcoala gimnazială “Acad. Marin Voiculescu”
Voiculescu” Giurgiu

•Finanţ
Finanţare/

Buget propriu C.C.D şi contribuţ
contribuţia participanţ
participanţilor

estimare
•Responsabil de

Balan Dumitra

program
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Titlul programului
MEDIUL AMBIANT SI DEZVOLTAREA DURABILĂ
DURABILĂ

Simpozion judeţean – ediţia a II a
•Justificare

Am ales să marcăm Ziua Mondială a Mediului prin organizarea unui Simpozion
„MEDIUL AMBIANT ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ” care urmăreşte să
promoveze dezvoltarea durabilă și promovarea exemplelor de bună practică din
comunitățile urbane și rurale dar și valorificarea unor soluții viabile găsite sau
propuse de participanții la simpozion.

•Scop

•Educaţ
Educaţie pentru dezvoltare durabilă

•Obiective

Promovarea unor activităț
activități eficiente de educatie pentru dezvoltare durabilă
Găsirea unor soluț
soluții practice pentru protejarea mediului
Perfecț
Perfecționarea cadrelor didactice participante in domeniul educatiei pentru
dezvoltare durabila
Valorificarea activităț
activității de cercetare si inovare in domeniul educatiei prin
publicarea materialelor valoroase întrntr-o revistă
Asigurarea unei diseminări eficiente

•Tematică/
Tematică/

-Susţ
Susţinerea lucrărilor pe următoarele secţ
secţiuni:
- Să gândim global şi să acţ
acţionăm local / abordări interdisciplinare în
scopul educaţ
educaţiei pentru dezvolare durabilă
Eseuri, proiecte,
proiecte, referate,
referate, lucrări
lucrări realizate însoţ
nsoţite de prezentare Power
Point (se
(se adresează elevilor,
elevilor, cadrelor didactice)
– expoziţ
expoziţie cu lucrări practice,
practice, desene, colaje, postere şi fotografii
reprezentî
reprezentînd mediul înconjurător (se adresează elevilor)
elevilor)
- proiecte,
proiecte, activită
activităţţi extraş
extraşcolare şi exemple de bună practică derulate în
şcoli (se adresează elevilor,
elevilor, cadrelor didactice)

activită
activităţi

•Forma de

•Simpozion judeţ
judeţean

realizare
•Orizont de timp

Luna aprilie 2015

•Grup ţintă/
intă/ nr

Toate categoriile de cadre didactice din judeţ
judeţ, elevi,
elevi, membrii
membrii ai
comunităţ
comunităţii locale

planificaţ
planificaţi
•Evaluare/

certificare

Expoziţ
Expoziţie cu lucrări şi mape
Diplome de participare C.C.D.
CD/ISBN

•Organizatori
Marin Romica și Enache Mihaela
•Locul

Filiala Bolintin Vale, a CCD Giurgiu

•Finanţ
Finanţare/

Buget propriu

estimare
•Responsabil de

Balan Dumitra

program
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Titlul programului
PARTENERIATUL DINTRE FAMILIE ŞI GRĂDINIŢ
GRĂDINIŢĂ
CONCURS interjudeţean – ediţia a IV a
•Justificare

Grădiniţ
Grădiniţa are menirea de a organiza şi desfăş
desfăşura o susţ
susţinută activitate
pentru mediu astfel încât educatorii şi preş
preşcolarii să fie convinş
convinşi de
necesitatea ocrotirii naturii, copiii să devină participanţ
participanţi activi în acţ
acţiunea
de consiliere a omului cu natura.

•Scop

•Cunoaş
Cunoaşterea şi înţelegerea unor componente şi procese ale lumii vii,

stimularea motivaţ
motivaţiei pentru protecţ
protecţia mediului
•Obiective

•Dezvoltarea interesului şi curiozităţ
curiozităţii pentru cunoş
cunoştinţ
tinţe din domeniul

ecologic;
•Cunoaş
Cunoaşterea şi aplicarea normelor de comportare specifice asigurării
echilibrului naturii;
•Angrenarea copiilor în îngrijirea plantelor şi animalelor
•Tematică/
Tematică/

activită
activităţi

Secţ
Secţiunea I – desen,
desen, pictură
pictură,, colaj
Secţ
Secţinea II - felicitări

•Forma de

•Concurs interjudeţ
interjudeţean

realizare
•Orizont de timp

Luna aprilie 2015

•Grup ţintă/
intă/ nr

Preş
Preşcolari

planificaţ
planificaţi
•Evaluare/

certificare

Expoziţ
Expoziţie cu lucrări
Diplome de participare C.C.D.

•Formatori

Nu este cazul

•Locul

Grădiniţ
Grădiniţa cu Program Prelungit “Scufiţ
Scufiţa Roş
Roşie”
ie” Giurgiu

•Finanţ
Finanţare/

Buget propriu C.C.D şi contribuţ
contribuţia participanţ
participanţilor

estimare
•Responsabil de

Creţ
Creţu Adriana

program
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