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Cuprins 

Nr. 

crt. 
Denumirea cursului Pag. 

Cursuri propuse spre avizare 

1.  Managementul organizaţiei şcolare  

2.  Managementul resursei umane la nivelul unităţii şcolare  

3.  Managementul proiectelor eTwinning  

4.  Curs de formare pentru coordonatorii de proiecte educative şcolare şi extraşcolare  

5.  Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern  

6.  Competenţe de comunicare în relaţionarea profesori – părinţi - elevi  

7.  Managementul activităţilor extraşcolare  

8.  Programul ERASMUS+ KA2 proiecte educaţionale cu finanţare europeană  

9.  Iniţiere în programul ERASMUS+ Acţiunea KA1 - domeniul şcolar - Managementul proiectului  

10.  Banca naţională de date pentru gestionarea formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar 

 

11.  Formarea metodiştilor  

12.  Prevenirea corupţiei în educaţie  

13.  Asigurarea şi evaluarea calităţii în educaţie de către organizaţiile şcolare  

14.  Aspecte teoretico-metodologice privind susţinerea examenului de definitivat în învăţământul preşcolar  

15.  Aspecte teoretico-metodologice privind susţinerea examenului de definitivat în învăţământul primar  

16.  Aspecte teoretico-metodologice privind susţinerea examenului de definitivat în învăţământul gimnazial 

şi liceal 

 

17.  Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare  

18.  Evaluarea activităţii de învăţare în vederea pregătirii examenelor naţionale  

19.  Strategii de implementare a curriculumului preșcolar  

20.  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice debutante  

21.  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice debutante care predau limba engleză în învățământul 

preuniversitar 

 

22.  Curs de limba franceză pentru profesorii debutanți  

23.  Perfecționarea cadrelor didactic epentru concursul național de titularizare  

24.  Abilitarea curriculară pentru ciclul gimnazial  

25.  Evaluarea competenţelor profesionale pentru susţinerea examenelor de certificare profesională – nivel 

3,4,5 de calificare 

 

26.  Metode moderne în predarea limbii şi literaturii române  

27.  Metode moderne în predarea disciplinelor din AC „Om Societate”  

28.  Metode moderne în predarea chimiei  

29.  Abordări moderne ale predării disciplinei ştiinţe ale naturii în învăţământul primar  

30.  Valorificarea resurselor CDI în activitatea didactică  

31.  Utilizarea instrumentelor de instruire online  

32.  Succes/insucces în învăţarea şcolară  

33.  Repere de bază în identificarea problematicilor de dezvoltare psiho/ cognitivă cu care se confruntă 

copiii preşcolari / şcolari 

 

34.  Abordări moderne în psihologia copilului  

35.  Terapia tulburărilor de limbaj – metode specifice în stimularea limbajului la preşcolari şi şcolarul mic  

36.  Consilierea în carieră  

37.  Consiliere şi orientare  

38.  Depistarea copiilor cu ADHD şi metode de lucru pentru corectarea deficitului de atenţie  

39.  Integrarea copiilor cu CES  

40.  Educaţie antreprenorială  
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41.  Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului  

42.  Managementul financiar al unităţilor de învăţământ preuniversitar  

43.  Curs de formare pentru secretar şcoală  

Cursuri acreditate DFC 

44.  Euromanager 2020    

45.  Management strategic 2020  

46.  Leadership si management educaţional  

47.  Competenţe în evaluare pentru examene şi concursuri naţionale  

48.  Informatică  şi TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a  

49.  Informatică  şi TIC prin jocuri și aplicații colaborative  

50.  Abilitarea corpului de profesori metodişti pentru învăţământul preuniversitar  

51.  Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate  

52.  Educaţie non formală pentru o şcoală Altfel   

Cursuri acreditate ANC 

53.  Formator de formatori   

54.  Inspector resurse umane  

55. Expert Achiziţii Publice  

56. Evaluator Proiecte  

57. Competente Informatice  

58. Bibliotecar  

59. Comunicare în limba engleză/franceză  

60. Mediator şcolar  

61. Manager al sistemelor de calitate  

Activităţi metodico – ştiinţifice şi culturale organizate de C.C.D. sau în parteneriat 

62. Creativitate în învăţământ Simpozion interjudeţean – ediţia a XIX-a  

63. Proiect educaţional  

„File din literatura română” ediţia a IV-a 

 

64. Festival de muzică corală pentru preşcolari şi elevi ai claselor I-VIII 

”Glasuri cristaline” - ediţia a XII-a 

 

65. Simpozion şi concurs regional interdisciplinar – ediţia a VII-a 

„Ştiinţele naturii şi mediul înconjurător” 

 

66. Mediul ambiant si dezvoltarea durabilă 

Simpozion judeţean – ediţia a VI-a 

 

67. Concurs judeţean de creaţie plastică pentru preşcolari şi şcolari 

”Bucuriile Iernii” Ediţia a III-a 

 

68. Proiect educaţional naţional de educaţie financiară 

”De La Joc… La Educaţie Financiară” 

 

69. Concurs judeţean de creaţie plastică pentru preşcolari 

”Simfoniile Toamnei” Ediţia a III-a 

 

70. Concurs judeţean de creaţie plastică pentru preşcolari 

” Universul Copiilor În Culori ” Ediţia a III-a 

 

71. Festival de dans pentru preşcolari  

„Steluţele dansului” - ediţia a VI-a 
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Denumirea programului 

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare  M.E.N. 

Public-ţintă vizat: personal cu funcţii de conducere: directori, membri CA 

Justificare: Program elaborat şi necesar  în contextul aplicării Legii nr. 1/2011 şi a actelor normative subsecvente 

noii legi. 

Durata: 24 de ore 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu 

Curriculumul 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; 

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

eficientizării comunicării; 

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; 

Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat: 

Managerul  în sistem – 10 ore 

Managementul resurselor – 8 ore 

Comunicare organizaţională  - 4 ore 

            Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018 - 2019 

Modalităţi de evaluare: Portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD 

  

mailto:ccdgr2002@yahoo.com
http://www.ccdgiurgiu.ro/


 

Pagina 6    
Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3, Giurgiu 

 Cod poștal, 080474 
Tel. / Fax   0246 21 26 38 
Tel. Mobil 0752 07 07 74 

60787 89 13 52 
Email: ccdgr2002@yahoo.com 
Site:   http://www.ccdgiurgiu.ro 

Denumirea programului 

MANAGEMENTUL RESURSEI UMANE LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

Public-ţintă vizat: directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar, secretari, 

Justificare: Program elaborat şi necesar în contextul aplicării metodologiei privind mişcarea personalului 

didactic din învăţământ preuniversitar 

Durata: 24 de ore 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu 

Curriculumul programului 

Scop: Îmbunătăţirea calităţii managementului educaţional din învăţământul preuniversitar în gestionarea resursei 

umane prin formarea competenţelor manageriale specifice. categoriilor profesionale.  

Obiective: 

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

eficientizării comunicării; 

 Elaborarea unui proiect de încadrare al şcolii în concordanţă cu prevederile legale;  

 Corelarea resursei umane cu nevoile reale ale unităţii şcolare; 

Activităţi: activităţi frontale, activităţi pe grupe online, studiu de caz, exerciţii practice 

Competenţe: 

- formarea unui comportament profesional profesionist în gestionarea resursei umane; 

- utilizarea comunicării manageriale etice în corelare cu reglementările guvernamentale, codurile de etică, 

regulamentele organizaţiei şi caracteristicile individului; 

- adecvarea strategiei de dezvoltare instituţională la specificul descentralizării; 

Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat: 

Managementul resurselor umane – 8 ore 

Realizarea bazei de date la nivelul unităţii şcolare– 8 ore 

Comunicare organizaţională – 6 ore 

            Evaluare: 2 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018- 2019 

Modalităţi de evaluare: Portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului  

MANAGEMENTUL PROIECTELOR ETWINNING 

 

I.CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

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 eTwinning şi să îl deruleze, cursul îşi propune să prezinte paşii necesari a fi parcurşi în realizarea unui 

proiect. 

Durată: 24 de ore 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul programului 
Scop: Cunoaşterea noţiunilor de bază necesare scrierii şi derulării unui proiect etwinning 

Obiective: 

- Să conştientizeze faptul că fiecare şcoală trebuie să dezvolte parteneriate eTwinning. 

- Să găsească modalităţi de dezvoltare a proiectelor eTwinning. 

- 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 procesul instructiv educativ 

- Dezvoltarea proiectelor în spaţii virtuale pe platforma europeana a şcolilor. 

- Dezvoltarea competenţelor IT şi a competenţelor de comunicare în limbi străine. 

Planificarea pe stagii: 

Noţiuni de bază în managementul unui proiect eTwinning – 2 ore; 

Obiectivele unui proiect eTwinning - 2 ore 

Spaţiul virtual eTwinning- 2 ore 

Activităţile unui proiect eTwinning – 8 ore 

Instrumente folosite în proiecte eTwinning - 8 ore 

Evaluarea proiectului - 2 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: chestionarul, produse de grup, portofoliu individual 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului 

CURS DE FORMARE PENTRU COORDONATORII DE PROIECTE EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI 

EXTRAŞCOLARE 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

Public-ţintă vizat: coordonatorii pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

Justificare: Program de formare adresat coordonatorilor pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare din şcoli în vederea eficientizării activităţii educative din şcoală 

Durata: 24 de ore 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul programului 

Scop: Îmbunătăţirea calităţii managementului activităţilor educative din învăţământul preuniversitar prin 

formarea competenţelor manageriale specifice categoriei profesionale implicate pentru asigurarea unei mai bune 

adaptări a educaţiei la nevoile pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere. 

Obiective: 

 Elaborarea unui plan managerial al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

 Corelarea responsabilităţilor coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare cu elementele 

definitorii ale managementului; 

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

eficientizării comunicării; 

Activităţi: activităţi frontale, activităţi pe grupe, brainstorming, studiu de caz, exerciţii practice, chestionare 

Competenţe: 

- adecvarea strategiei de dezvoltare instituţională la specificul unităţii şcolare; 

- 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; 

 

Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat: 

Elaborarea planului activităţilor educative – 6 ore 

Planul managerial al coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare  

şi extraşcolare – 4 ore 

Managementul educaţiei formale şi nonformale – 6 ore 

           Managementul resurselor umane – 2 ore 

            Relaţia şcoala – comunitate locală –4 ore 

            Evaluare: 2 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018- 2019 

Modalităţi de evaluare: Portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului 

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN  

  

I. CRITERII CURRICULARE  

 Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N.  

Public-ţintă vizat: directori adjuncţi, responsabilii SCMI din şcoli, membri ai consiliilor de administraţie  

 Justificare:  

Reforma sistemului de control financiar public din România a presupus trecerea de la un sistem exercitat 

din exteriorul instituţiei bazat pe inspecţii, la un sistem propriu de control capabil să reducă riscurile cu care se 

confruntă instituţia în atingerea obiectivelor sale. SCMI înseamnă necesitatea adoptării şi aplicării unui nou tip 

de management la nivelul instituţiei. Controlul intern este o modalitate de îmbunătăţire a responsabilităţii şi 

răspunderii manageriale. Implementarea controlului managerial intern oferă instituţiei mecanisme suport de a 

gestiona schimbările din mediul intern şi extern. 

Durata: 24 de ore 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul programului 

Scop 

 Dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern în vederea îmbunătăţirii calităţii managementului 

educaţional la nivelul instituţiei şcolare, identificarea factorilor perturbatori, a riscurilor care pot afecta atingerea 

obiectivelor propuse. 

 Obiective:  

- Definirea conceptelor necesare implementării SCMI în şcoală 

- Implementarea SCMI în şcoală 

Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat  

1. Control intern. Definirea conceptelor- 10 ore 

- Ce este controlul intern? 

- Care sunt caracteristicile controlului intern? 

- Ce sunt standardele de control intern? 

- Care sunt componentele sistemului de control intern? 

- Care sunt cerinţele pentru un control intern viabil? 

- Instrumente de control intern. Definiţie 

2. Implementare SCMI- 12 ore 

- Metodologia cadru privind implementarea SCMI  

- Evaluarea stadiului implementării SCMI 

- Managementul risc 

      3. Evaluare: 2 ore 

Activităţi: expunere, prezentări PowerPoint, lucrul în echipă, studiu de caz, 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019  

 Modalităţi de evaluare a cursanţilor: evaluare continuă, autoevaluare, evaluare finală prin portofoliu 

cuprinzând SCMI la nivelul unităţii şcolare. 

 Certificare: adeverinţă CCD 

 

  

mailto:ccdgr2002@yahoo.com
http://www.ccdgiurgiu.ro/


 

Pagina 10    
Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3, Giurgiu 

 Cod poștal, 080474 
Tel. / Fax   0246 21 26 38 
Tel. Mobil 0752 07 07 74 

100787 89 13 52 
Email: ccdgr2002@yahoo.com 
Site:   http://www.ccdgiurgiu.ro 

Denumirea programului 

COMPETENŢE DE COMUNICARE ÎN RELAŢIONAREA PĂRINŢI – PROFESORI - ELEVI 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N.  

Public - ţintă: cadre didactice  

Justificare:  

Direcţiile de dezvoltare ale oricărei instituţii de învăţământ implică o bună colaborare între şcoală şi 

familie dar această ţintă nu este atinsă întotdeauna deoarece se constată o creştere a nemulţumirilor în rândul 

profesorilor, părinţilor şi elevilor, situaţii conflictuale, sesizări adresate conducerilor şcolilor, articole în presă sau 

acuzaţii pe diferite reţele de socializare. Acestea vizează relaţia profesor- elev, elev- părinte sau profesor - părinte 

şi din analiza atentă a motivului declanşator se constată că lipsa sau insuficienţa competenţelor de comunicare 

ale cadrelor didactice a stat la baza tuturor acestor conflicte.  

Societatea se aşteaptă ca şcoala şi familia să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi 

respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 

comunicării de idei. 

Majoritatea cadrelor didactice nu au avut în formarea iniţială cursuri privind teoria comunicării şi folosesc 

modelul tradiţional cunoscut din propria experienţă sau dobândit în perioada comunistă. Acest lucru trebuie 

schimbat în şcoala românească. 

 În urma participării la stagii de formare în Malta, Cehia şi Portugalia, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea 

competenţelor de comunicare în relaţionarea părinţi - profesori - elevi pentru succesul şcolar„ proiect pentru 

mobilităţi de predare şi formare ale personalului didactic în cadrul programului Erasmus+ (Acţiunea Cheie 1 – 

Educaţie şcolară, Număr referinţă proiect: 2015-1-RO01-KA101-014678) 15 profesori de la Colegiul Naţional 

Ion Maiorescu au realizat un suport de curs ce integrează cele mai noi teorii privind comunicarea în şcoală: 

comunicarea interculturală, comunicarea şi personalitatea, comunicarea cu ajutorul mediului informatic, util atât 

în activitatea didactică ( de predare, de consiliere şi orientare şcolară) cât şi în relaţionarea cu părinţii. 

Durată: 24 ore 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu 

Curriculumul programului 

Scop: Cunoaşterea diferenţelor interpersonale, interculturale şi adaptarea metodelor de comunicare şi 

motivare diferitelor tipuri de elevi şi părinţi 

Obiective: 

Dezvoltarea competenţelor de comunicare eficientă cu variate tipuri de persoane şi a toleranţei la 

diversitatea umană 

Înţelegerea conceptului de interculturalitate şi a principiilor comunicării cross- culturale în educaţie 

Introducerea conceptului de diversitate culturală în context curricular, în procesul de predare- învăţare şi 

în politicile educaţionale 

Crearea mesajelor media şi utilizarea instrumentelor TIC în educaţie 

Identificarea propriului tip de personalitate şi utilizarea corectă a punctelor tari în comunicare 

Competenţe formate: 

Competenţe de comunicare interculturală 

Competenţe interpersonale 

Competenţe de project management 

Competenţe de comunicare în context profesional 

Activităţi: exerciţii individuale şi de grup, activităţi de reflecţie si autoreflecţie, brainstorming, jocuri  

creative, studii de caz, workshopuri si learnshopuri, abordări de tip hands-on and learning-by-doing, utilizarea 

TIC. 
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Rezultate: dobândirea competenţelor de comunicare eficientă, în diferite medii culturale şi în diferite 

contexte oferite de activitatea şcolară. 

Planificarea pe stagii 

 Modulul I ( 8 ore) 

Comunicare. Elementele comunicării 

Modalităţi de comunicare 

Comunicarea şi personalitatea 

 Modulul II ( 8 ore) 

Comunicarea în organizaţia şcolară  

Comunicare şi conflict 

Comunicare interculturală 

 Modulul III ( 8 ore) 

Mijloace media şi instrumente IT în educaţie şi în comunicarea interculturală 

Comunicarea în cadrul întâlnirilor profesionale 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: evaluare continuă, autoevaluare, evaluare finală prin portofoliu cuprinzând 

produse ale activităţilor practice individuale şi de grup. 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului: 

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

Public-ţintă: personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 

Justificare: Promovarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ca priorităţi în cadrul activităţilor 

didactice şi realizarea de proiecte comune şcoală – familie - comunitate ar trebui să fie o prioritate a timpului 

nostru. 

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  

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu 

Curiculumul programului 

Scop: dezvoltarea şi exersarea competenţelor de proiectare, planificare, implementare şi evaluare a activităţilor 

extracurriculare, precum şi de management al parteneriatelor şi relaţiilor elev-profesor/familie-şcoală. 

Obiective:  

- Să furnizeze tehnici de lucru privind: proiectarea, organizarea, evaluarea şi monitorizarea unui proiect; 

- Să găsească modalităţi de dezvoltare a proiectelor extracurriculare; 

- Să-şi cultive creativitatea individuale şi de grup în derularea proiectelor. 

  

Activităţi: ateliere de lucru, aplicaţii practice, evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea finală a cursului. 

Competenţe:  

-   Managementul proiectelor şi programelor extracurriculare şi nonformale 

- Proiectarea, organizarea, conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare în contexte extracurriculare şi 

nonformale 

- Analiza nevoilor elevilor în vederea fundamentării programelor extracurriculare şi nonformale 

- Utilizarea adecvată a cadrului educaţiei nonformale, a metodelor şi activităţilor specifice 

- Evaluarea rezultatelor învăţării dobândite prin programele extracurriculare şi nonformale, inclusiv de 

voluntariat 

 

  Planificarea pe stagii: 

1. Repere teoretice privind managementul activităţilor extracurriculare – 8 ore 

2. Repere metodologice privind managementul activităţilor extracurriculare – 8 ore 

3. Instrumente de evaluare – 4 ore 

4. Evaluare - 4 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare 

- Observarea directă 

- Portofoliul 
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Denumirea programului: 

PROGRAMUL ERASMUS + PROIECTE EDUCAŢIONALE CU FINANŢARE EUROPEANĂ KA2 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

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  

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curiculumul programului 

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. 

Planificarea pe stagii: 

 Scopul programelor de finanţare Erasmus+ – 4 ore 

 Analiza de nevoi a instituţiilor de învăţământ – 4 ore 

 Programele de finanţare pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar – 8ore 

 Scrierea aplicaţiilor – 6ore 

 Evaluare – 2ore  

Calendarul Programului 

 Sem. I, an şcolar 2018-2019 

 Modalităţi de evaluare 

 Chestionare, portofoliu individual 
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Denumirea programului: 

INIŢIERE ÎN PROGRAMUL ERASMUS+ 

ACŢIUNE KA 1 - DOMENIUL ŞCOLAR – MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

 

I.CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

Public-ţintă: responsabili Erasmus+, cadre didactice fără experienţă în proiectele Erasmus+, dar interesate de 

scrierea şi implementarea de proiecte europene. 

Justificare:  

Oferim un curs de iniţiere în problematica scrierii şi implementării proiectelor Ersamus+ din domeniul 

mobilităţilor şcolare, în contextul în care la nivelul Uniunii Europene este operaţional, în perioda 2014-2020, un 

nou program multi-anual de finanţare în domeniul educatiei, formarii profesionale, tineretului şi sportului. Acesta 

integrează şapte dintre programele europene actuale: Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Tineret în Acţiune, Erasmus 

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink şi programul pentru cooperare cu ţările industrializate. Stagiul de formare se 

bazează pe experienţele de scriere şi de implementare a Proiectului KA1 „Dezvoltarea competenţelor 

manageriale şi de comunicare în contextul educaţiei europene”, Nr de referinţă 2014-1-RO01-KA101-000526, 

al cărei beneficiar recent a fost Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” Giurgiu şi se doreşte un exemplu de bune 

practici pentru toţi cei care sunt implicaţi la nivelul unei unităţi şcolare în managementul proiectelor Erasmus+ 

(directori, responsabili, persoane cu motivaţie şi aşteptări personale legate de proiectele europene).  

Durata: 24 de ore de formare 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul programului  

Scop: 

- Familiarizare cu problematica, tehnicile şi instrumentele de scriere şi implementare a proiectelor 

Erasmus+; 

Obiective: 

- Să analizeze problematica generală a Programului Erasmus+ şi cea specifică a domeniului şcolar, pe 

baza studiului principalelor documente şi instrumente oferite de instituţiile responsabile în derularea 

programului; 

- Să identifice principalele elemente ale designului formularului de aplicaţie KA1; 

- Să transfere cunoştinţele şi abilităţile dobândite pe parcursul trainingului în analiza studiilor de caz 

propuse; 

- Să experimenteze, prin aplicaţii practice, toate etapele scrierii unui proiect de mobilităţi şcolare; 

- Să motiveze şi să faciliteze implicarea activă a participanţilor la stagiul de formare în proiecte finanţate 

prin programul Erasmus+.  

Activităţi: expunere, studii de caz, workshopuri, learnshopuri, studii de caz, exerciţii creative, harta conceptelor, 

prezentări PowerPoint, proiecte de grup, problematizare. 

 

Planificarea pe stagii: 

- Programul Erasmus+: obiective, caracteristici, structură, instituţii europene şi naţionale care 

gestionează programul, participanţi şi organizaţii participante eligibile, documente, instrumente şi 

linkuri utile - 2 ore 

- Acţiunea Cheie1-Domeniul Şcolar: activităţi, organizaţii participante, criterii de eligibilitate şi 

atribuire, reguli de finanţare - 2 ore 

-  Formularul online pentru educaţia şcolară: analiza secţiunilor din formularul de aplicaţie KA1, 

experimentarea completării formularului pe baza unor studii de caz şi a exemplului de bună practică 
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oferit de Proiectul Erasmus+ „Dezvoltarea competenţelor manageriale şi de comunicare în contextul 

educaţiei europene”, Nr. de referinţă 2014-RO01-KA101-000526 - 18 ore 

- Managementul proiectelor Erasmus+ - 2 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019  

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: evaluare continuă, autoevaluare, evaluare finală prin portofoliu 

cuprinzând produse ale activităţilor practice individuale şi de grup. 

Certificare: adeverință CCD 

 

 

 

Denumirea programului: 

BANCA NAŢIONALĂ DE DATE PENTRU GESTIONAREA FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI 

DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program prioritar M.E.N.  

Public-ţintă: Responsabilii cu formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic din unităţile şcolare ale 

judeţului Giurgiu. 

Justificare: Acest program este necesar pentru a asigura dezvoltarea bazei de date privind formarea continuă a 

personalului didactic.  

Durată: 28 de ore 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curiculumul programului  

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 proiectului POSDRU/87/1.3/S/63931 care a iniţiat crearea bazei de date; 

- 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, pe platforma SOFTWIN, conversaţia, dezbatere, studiu de caz.  

Competenţe: Dobândirea de competenţe privind utilizarea bazei de date. 

 Planificarea pe stagii: 

1. Banca de date a formării personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Formare de 

utilizatori de aplicaţie CONCRET - 16 ore 

2. Managementul şi consilierea pentru cariera didactică - 12 ore 

Calendarul Programului 

 An şcolar 2018-2019 

 Modalităţi de evaluare: Fişe de evaluare, portofoliu individual 

Certificare: adeverință CCD 
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Denumirea programului 

FORMAREA METODIŞTILOR 

 

I.CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

Public-ţintă: profesori metodişti 

Justificare: În contextul în care inspecţia şcolară este  o activitate complexă, corpul de metodişti ai 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu trebuie să fie bine pregătit pentru această activitate. 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 el apelează de multe ori la ajutorul 

profesorilor metodişti. Astfel, cursul îşi propune să pregătească profesorii metodişti şi viitorii  profesori metodişti 

în vederea realizării unei activităţi eficiente şi corecte de inspecţie şcolară. 

Durată: 24 de ore 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul programului 
Scop: Dezvoltarea competenţelor specifice pentru cadrelor didactice cu statut de metodişti ai Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Giurgiu, conform standardelor profesionale. 

Obiective  
- să asigure o evaluarea corectă a cadrelor didactice la inspecţiile şcolare; 

- să asigure respectarea legislaţiei specifice; 

- consilieze cadrele didactice în vederea dezvoltării personale. 

Activităţi: activitate în plen, lucru pe echipe, conversaţie, dezbatere, studii de ca. 

Competenţe: Abilitarea corpului de metodişti pentru desfăşurarea unei inspecţii de calitate 

Planificarea pe stagii/ module 

- Prezentarea legislaţiei în vigoare, a metodologiilor care reglementează inspecţia şcolară din învăţământul 

preuniversitar – 6 ore 

- Examenele de definitivat, gradul II, gradul I – 6 ore 

- Realizarea portofoliului pentru examenul de definitivat-6 ore 

- Concursul naţional de titularizare - 4 ore 

- Evaluare – 2 ore 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: portofoliu individual 

Calendarul programului: Semestrul I şi al II-lea al anului şcolar 2018-2019 

Certificare: adeverinţă CCD  
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Denumirea programului 

PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN EDUCAŢIE  

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

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 

          Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul 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, exerciţii practice, 

chestionare 

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; 

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 
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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 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: Portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului 

ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE DE CĂTRE ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

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. 

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 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul 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; 

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). 

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 

Calendarul programului: anul şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: Evaluare pe parcurs, portofoliu cu documente CEAC 

Certificare: adeverinţă Casa Corpului Didactic 
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Denumirea programului 

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT 

ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR  

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: stagiu prioritar M.E.N. 

Public-ţintă vizat: cadre didactice debutante din învăţământul preprimar  

 Justificare: Perfecţionarea cadrelor didactice prin definitivare în învăţământ urmărește consolidarea pregătirii 

în domeniul specialității și metodicii, precum și dezvoltarea competențelor de a realiza cu bune rezultate funcția 

didactică. Cadrele didactice stagiare au datoria să aprofundeze didactica disciplinei, conţinutul de specialitate, 

programele școlare. Pentru tinerii debutanţi,  promovarea examenului de definitivat este punctul de plecare în 

construirea viitoarei cariere profesionale, de aceea este necesară informarea corectă, consilierea şi sprijinirea lor 

în vederea obţinerii unor rezultate foarte bune la acest examen. 

Programul este conceput pentru a crește gradul de cunoaştere a conţinuturilor ştiinţifice fundamentale din 

domeniile necesare pentru obținerea definitivării în învățământ, a tendinţelor în evoluţia disciplinelor, precum şi 

a capacităţii de aplicare a acestora în proiectarea, derularea şi evaluarea activităţilor didactice. 

Durată: 24 de ore 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul programului 

Scopul : 

Programa pentru definitivat are ca scop actualizarea conţinutului didacticii specialităţii în vederea perfecţionării 

continue a cadrelor didactice, în aşa fel încât, calitatea prestaţiei didactice a acestora să corespundă standardului 

ocupaţional specific: 

- adaptarea demersului didactic la nevoile individuale ale fiecărui  copil; 

- conştientizarea cadrelor didactice asupra necesităţii promovării şi stimulării dezvoltării intelectuale, 

afective, sociale şi fizice ale fiecărui copil, în vederea atingerii finalităţii educaţiei timpurii. 

Obiective: 

- aprofundarea cunoştinţelor de bază din specialitate  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, exercitii creative, harta conceptelor, discuţii etice,     ateliere 

de lucru, evaluări curente ale modulelor tematice, evaluarea finală a cursului. 

Planificarea pe stagii: 

1. Curriculum pentru educaţie timpurie- 2 ore 

2. Proiectarea, organizarea şi realizarea activităţilor ludice şi de învăţare- 4 ore 

3. Managementul activitătilor de învăţare - 4 ore 

4. Specificul evaluării în învãţãmântul preşcolar- 6 ore 

5. Pregătirea portofoliului personal- 6ore 

6. Evaluare- 2ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor:  

 Evaluare iniţială, evaluare formativă: fişe, observare direct, feed-back.  

Evaluare finală – portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului 

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

I.CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: stagiu prioritar M.E.N. 

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 şi didacticii specialităţii, în concordanţă cu 

programele disciplinelor pe baza cărora se desfăşoară examenul. 

Durată: 24 de ore 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul 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 şi metodică a specialităţii; 

- 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: 

- Competenţe didactico-metodologice 

- Competenţe de comunicare şi relaţionare 

- Competenţe de organizare şi conducere a clasei de elevi 

- Competenţe de evaluare a activităţii didactice şi a diferitelor situaţii educative 

- Competenţe reflective, critice (metacognitive) şi de inovare a practicilor educaţionale 

- Competenţe de iniţiere şi promovare a parteneriatului şcoală-comunitate locală 

- 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 

Planificarea pe stagii: 

- Aspecte teoretico-metodologice în predarea matematicii – 6 ore 

- Aspecte teoretico-metodologice în predarea limbii române – 6 ore 

- Metode şi strategii interactive – 6 ore 

- Portofoliul profesional – instrument de evaluare a activităţii cadrului didactic – 4 ore 

- Evaluare - 2 ore 

Modalităţi de evaluare: colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare PowerPoint/ portofoliu, feedback. 

Certificare: adeverinţă CCD 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019  
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Denumirea programului 

ASPECTE TEORETICO- METODOLOGICE PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE 

DEFINITIVAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL 

 

I.CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: stagiu prioritar M.E.N. 

Public-ţintă: cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal 

Justificare: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorilor în scopul susţinerii examenului de acordare a 

definitivării în învăţământ prin cursuri şi activităţi aplicative, seminarii, în domeniile şi didactica specialităţii, în 

concordanţă cu programele disciplinelor pe baza cărora se desfăşoară examenul de definitivat. 

Durată: 24 de ore 

Locul de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul 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 şi metodică a specialităţii; 

- 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 didactico-metodologice 

2. Competenţe de comunicare şi relaţionare 

3. Competenţe de organizare şi conducere a clasei de elevi 

4. Competenţe de evaluare a activităţii didactice şi a diferitelor situaţii educative 

5. Competenţe reflective, critice (metacognitive) şi de inovare a practicilor educaţionale 

6. Competenţe de iniţiere şi promovare a parteneriatului şcoală-comunitate locală 

7. 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 

Planificarea pe stagii 
Modulul I – Metodica  predării disciplinei– 6 ore  

Modulul II  – Metode şi strategii interactive – 6 ore 

Modulul III –Pregătirea portofoliului personal– 6 ore 

Modulul IV – Aplicaţii practice – 4 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare PowerPoint/ portofoliu, feedback. 

Certificare: adeverinţă CCD 

 

  

mailto:ccdgr2002@yahoo.com
http://www.ccdgiurgiu.ro/


 

Pagina 23    
Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3, Giurgiu 

 Cod poștal, 080474 
Tel. / Fax   0246 21 26 38 
Tel. Mobil 0752 07 07 74 

230787 89 13 52 
Email: ccdgr2002@yahoo.com 
Site:   http://www.ccdgiurgiu.ro 

Denumirea programului 

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU 

CLASA PREGĂTITOARE 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program prioritar M.E.N. 

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 2018-2019 în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare. 

Durata: 16 ore  

Curriculumul programului 

Scop: Dezvoltarea de competenţe specifice pentru cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul 

şcolar 2018-2019. 

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. 

Planificarea pe module tematice-timp alocat 

- Proiectare 2 ore 

- Strategii-12 ore 

- Evaluare -2 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018 - 2019 

Modalităţi de evaluare: proiecte, portofolii 

Certificare: adeverință CCD 
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Denumirea programului 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE ÎN VEDEREA PREGĂTIRII EXAMENELOR NAŢIONALE 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program prioritar M.E.N. 

Public-ţintă vizat: personal didactic care predă la nivel gimnazial şi liceal 

Justificare: Programul se adresează cadrelor didactice care predau discipline de examen, evaluare naţională şi 

bacalaureat. 

Durata: 24 de ore 

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu 

Curriculumul programului 

Scop: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în vederea evaluării corecte a activităţii de învăţare la 

disciplinele de examen. 

Obiective: 

- să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi psihopedagogie; 

-  să dezvolte competenţele necesare evaluării corecte 

-  să utilizeze metode interactive prin care să ridice nivelul de pregătire al elevilor pentru examene. 

Competenţe formate: 

1. Competenţe de proiectare a evaluării didactice  

2. Competenţe de inovare a practicilor educaţionale 

3. Competenţe de proiectarea activităţi didactice 

Activităţi: ateliere de lucru, aplicaţii practice, evaluarea finală a cursului. 

Rezultate: Pregătirea cadrelor didactice înscrise pentru evaluarea corectă a activităţii de învăţare 

Planificarea pe stagii / Module tematice-timp alocat: 

- Evaluarea activităţii de învăţare– 6 ore 

- Tipuri de evaluare – 6 ore 

- Modele de teste, subiecte de examen - 10 ore 

- Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului: sem al II-lea, an şcolar 2018 - 2019 

Modalităţi de evaluare: Portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului 

STRATEGII DE IMPLEMENTARE A CURRICULUMULUI PRESCOLAR  

 

I.CRITERII CURRICULARE  
Tipul de program: stagiu prioritar MEN 

Public tinta vizat: cadre didactice debutante din invatamantul preprimar, directori, metodisti, responsabili de 

cerc pedagogic, la solicitare si cadre didactice  cu experienta, din invatamantul prescolar.  

Justificare: Educația timpurie este cea mai importantă și mai complexă etapă în dezvoltarea copiilor, ea 

acoperă intervalul de la naștere până în jurul vârstei de intrare a copilului în învățământul obligatoriu (de regulă, 

6 ani) și reprezintă perioada în care au loc cele mai profunde transformări și achiziții fundamentale.  

Drept urmare, acest interval de vârstă trebuie abordat cu toată atenția, dăruirea și profesionalismul celor 

implicați în oferirea de servicii integrate de calitate. Acestea vizează corelarea optimă a domeniilor sănătății, 

nutriției și igienei, al protecției sociale cu sfera educației, o educație bazată pe conceptul de dezvoltare 

cognitivă, afectivă și socială a copilului, fără a se pierde din vedere, în toate demersurile întreprinse, cele trei 

concepte integrate și multidimensionale: interesul superior al copilului, starea de bine a acestuia, bucuria și 

plăcerea de a învăța. 

In concordanta cu aspectele evidentiate, prezentul Curriculum pentru educatie timpurie realizeaza o armonizare 

cu noile orientari, punand bazele formarii competentelor de mai tarziu. 

Abordarea educationala propusa de curriculumul pentru educatia timpurie  se orienteaza asupra metodelor 

tematice de grup, selectate, proiectate si elaborate cu ajutorul copilului si in care brainstormingul, lucrul in 

echipa si actiunea directa a copilului cu mediul sunt mijloace de baza ale procesului de predare –invatare-

evaluare. 

Cursul propus are ca scop :  intelegerea demersurilor novatoare, a tendintelor actuale de compatibilizare si de 

racordare la abordarile psihopedagogice, sociale, culturale, tehnologice in domeniu in vederea facilitarii 

implementarii cu succes al noului curriculum.                              Din această perspectivă, cursul  vizeaza 

urmatoarele obiective: dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu antepreșcolarii și preșcolarii; 

însușirea unor cunoștințe, abilități, competențe, aptitudini în condiții de cooperare; abilitatea de a proiecta şi 

desfășura activități integrate în contextul noului curriculum pentru educație timpurie; capacitatea de a valorifica 

strategiile didactice interactive; dezvoltarea gândirii critice, a creativității.                                                                                                                           

Elaborarea prezentului program de formare valorifica tendinţele actuale în pedagogie, evoluţia sistemului de 

învăţământ  preşcolar înregistrată în ultimii ani (deschiderea către abordarea metodei proiectelor, a activităţilor 

integrate, a metodelor interactive de grup etc.), precum și o serie de aspecte pozitive/dificultăţi întâlnite în 

activitatea la grupă a cadrelor didactice – educatoare.                                                                                                                      

Prin tematica variata  modulele propuse ofera utilitate si un grad sporit de atractivitate si interactivitate: 

Durata: 40 ore 

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu 

Planificarea pe stagii: 

I. Curriculum pentru educatia timpurie (argumente in favoarea schimbarilor curriculare in educatia 

timpurie, delimitari conceptuale, principii si valori, nota de prezentare) -7 ore; 

II. Domenii de dezvoltare – 7 ore; 

III .       Domenii experientiale, unitati de competente,elemente de competenta - 7 ore; 

IV. Planificarea demersului didactic (planul de invatamant pentru educatie timpurie, metodologia de 

aplicare a planului de invatamant pentru educatie timpurie,structura curriculara si modelul de 

proiectare curriculara promovat ) – 7 ore; 

V. Activitati interactive, ateliere, planificare colaborativa si pregatire resurse de invatare, practici 

adecvate care promoveaza invatarea si dezvoltarea optimala si deriva din ceea ce stiu profesorii 

despre: 
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- stadiile de dezvoltare ale copiilor si corelarea lor cu procesul de invatare; 

-     individualitatea fiecarui copil; 

-     contextul social si cultural in care traieste copilul.- 8 ore; 

 

 Evaluare: 4 ore. 

        Activităţi: expunere, studii de caz, workshopuri, exerciţii creative, harta conceptelor, prezentări 

PowerPoint, discuţii etice, proiecte individuale şi de grup, demonstraţii.  

Calendarul programului: an şcolar 2018- 2019 

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  
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Denumirea programului 

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program prioritar M.E.N. 

Public-ţintă: cadrele didactice debutante din învăţământul preuniversitar gimnazial şi liceal 

Justificare: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorilor în scopul susţinerii examenelor de definitivat şi 

titularizare în învăţământ, prin cursuri şi activităţi practice, seminarii, în domeniile specialităţii, didactica 

specialităţii, pedagogiei şi psihologiei educaţiei, în concordanţă cu programele disciplinelor pe baza cărora se 

desfăşoară cele două examene şi necesitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor dobândite în anii de facultate 

Durată: 24 de ore 

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu 

 

Curriculumul programului 

Scop: dezvoltarea profesională a cadrelor didactice înscrise la examenele de definitivat şi titularizare 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.); 

- să utilizeze metode interactive prin care să formeze competenţele vizate; 

- să rezolve şi să conceapă subiecte de definitivat şi titularizare. 

Competenţe formate: 

1. Competenţe didactico-metodologice 

2. Competenţe de comunicare şi relaţionare 

3. Competenţe de organizare şi conducere a clasei de elevi 

4. Competenţe de proiectare a evaluării didactice  

5. Competenţe de proiectarea activităţi didactice 

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, aplicaţii practice, evaluarea curentă a modulelor 

tematice, evaluarea finală a cursului. 

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a cadrelor didactice debutante în vederea participării la examenul 

de definitivat  şi concursul naţional de ocupare a posturilor vacante. 

Planificarea pe stagii 
Modulul I – Metodica predării disciplinei – 6 ore  

Modulul II – Metode şi strategii interactive –8 ore 

Modulul III – Aplicaţii practice – 8 ore 

Evaluare - 2 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului  

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE CARE PREDAU LIMBA 

ENGLEZĂ  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  

 

Tipul de program: stagiu prioritar MEN  

Public-ţintă vizat: cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar care predau limba engleză ca limbă 

străină 

Justificare:  

Susținerea unor cursuri de formare cu profesorii debutanți în vederea dezvoltării profesionale și a creșterii 

randamentului la examenul pentru obținerea gradului didactic definitiv ne-a permis să identificăm nevoile 

cadrelor didactice debutante cu privire la eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare a elevilor în 

anumite situații concrete, cum ar fi: 

- adaptarea procesului instructiv-educativ la nevoile clasei și la particularitățile de vârstă și individuale ale 

elevilor; 

- identificarea unor strategii active menite să motiveze și să antreneze elevii, indiferent de vârstă,  în propria 

formare; 

- identificarea unor situații cât mai apropiate de viața reală care să permită exersarea priceperilor și 

deprinderilor dobândite într-o manieră dinamică, în vederea consolidării competențelor specifice vizate; 

- identificarea unor metode și procedee de evaluare care să permită o analiză relevantă a competențelor 

dobândite, întărind în egală măsură capacitatea de autoevaluare și interevaluare în răndul elevilor; 

Cursul se constituie într-un set de bune practici izvorâte din: 

- experiența dobândită la catedră cu diferite categorii de vârstă; 

- colaborarea cu profesorii pentru ciclul primar pentru a întări predarea integrată a conținuturilor în vederea 

unei mai bune adaptări a procesului instructiv-educativ la nevoile clasei și la particularitățile individuale 

ale școlarului mic; 

- colaborarea cu profesorii de altă specialitate pentru a asigura un cadru mai larg de consolidare a 

competențelor dobândite la limba engleză; 

Structurat pentru a evidenția particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor și corelat cu cerințele 

programelor în vigoare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, cursul nostru creează un cadru concret de 

dezvoltare pentru profesorul de limbă engleză debutant. 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  

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu 

 

Curriculumul 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 mijloacelor didactice, planificarea şi proiectarea  

activităţii didactice, diversificarea metodelor și mijloacelor de evaluare, etc.); 

 

Competenţe formate:  
1. Competenţe psihopedagogice 

2. Competenţe didactico-metodologice 

3. Competenţe de comunicare şi relaţionare 
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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 promovare a valorilor europene 

Activităţi: expunere, studii de caz, workshopuri, exerciţii creative, prezentări PowerPoint, discuţii etice, proiecte 

individuale şi de grup, demonstraţii, sesiuni de reflecție, 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; 

Planificarea pe stagii: 

• Modulul I - Metodica predării disciplinei – 24 ore (16 ore formare directă, 8 ore mentorat) 

• Modulul II – Pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei – 12 ore (8 ore formare directă, 4 

ore de formare la distanță) 

• Evaluare - 4 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: evaluare continuă (colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare PowerPoint/ 

portofoliu, feedback), autoevaluare, evaluare finală prin portofoliu cuprinzând: proiecte, fişe de lucru, studii de 

caz, produse ale activităţilor practice individuale şi de grup. 

Certificare: adeverinţă CCD 

 

 

Denumirea programului 

CURS DE LIMBA FRANCEZĂ PENTRU PROFESORII DEBUTANȚI / FORMATION POUR 

ENSEIGNANTS DÉBUTANTS 

 

I. CRITERII CURICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N.  

Public - țintă: cadrele didactice debutante care predau limba franceză din învățământul preuniversitar 

gimnazial și liceal. 

Justificare: Perfecționarea pregătirii metodice a profesorilor debutanți de limba franceză în scopul susținerii 

examenelor de definitivat şi titularizare în învățământ în domeniul didacticii limbii francize, în concordanță cu 

programa disciplinei pe baza căreia se desfășoară cele două examene și a Cadrului Comun de Referință pentru 

Limbi 

Durata: 24 de ore 

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu 

Curriculumul programului 

Scop: dezvoltarea competențelor cadrelor didactice debutante în metodica și didactica limbii franceze 

 Obiective:  
1. Dezvoltarea competențelor profesionale prin dobândirea și actualizarea cunoștințelor de proiectare, 

organizare și evaluare a activității didactice 

2. Creșterea calității procesului instructiv/educativ prin aplicarea unor metode moderne de predare 

3. Utilizarea tehnologiilor informației și comunicației în cadrul procesului instructiv/educativ 

Competențe formate: 

 Proiectarea și evaluarea conținuturilor instructiv/educative  

 Organizarea adecvată a activităților didactice în funcție de tipul de lecției 

 Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea documentului autentic în procesul 

instructiv/educativ 
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 Proiectarea, conducerea și realizarea demersului didactic 

 Manifestarea unei conduite reflexive asupra propriei activități didactice 

 Deschidere față de tendințele inovatoare necesare dezvoltării profesionale 

Activități: formarea de module tematice, ateliere de lucru, evaluarea curentă a modulelor tematice, evaluarea 

finală a cursului. 

Rezultate:  

 perfecționarea pregătirii metodice a profesorilor debutanți de limba franceză în vederea participării la 

examenele de definitivat și titularizare 

 creșterea calității actului instructiv/educativ 

Planificarea pe stagii: 

 Didactica limbii franceze: evoluția metodologiilor – 6 ore 

 Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECR) – 6 ore 

 Strategii de motivare a elevilor – 6 ore 

 Portofoliul cadrului didactic – instrument de evaluare a propriei activități – 4 ore 

 Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului: an școlar 2018-2019 

Modalități de evaluare: portofoliu, proiecte de lecții, feedback 

Certificare: adeverință CCD 

 

 

Denumirea programului  

PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE  

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program prioritar M.E.N. 

Public-ţintă vizat: personal didactic calificat sau suplinitor 

Justificare: Justificare  Prezentul curs asigură un program pentru pregătirea cadrelor didactice 

calificate/suplinitoare în vederea susținerii  susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante 

Durata: 24 de ore 

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu 

Curriculumul programului 

Scop: Pregătirea profesorilor în vederea susținerii concursului de titularizare / grad didactic II în învățământ 

Obiective: 

- să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi 

psihopedagogie; 

- să dezvolte competenţele necesare implementării noului curriculum şi a noii programe şcolare  

- să utilizeze metode interactive prin care să formeze competenţele vizate; 

Competenţe formate: 

- Rezolvarea de situații-problemă specifice disciplinei de specialitate  

- Proiectarea de strategii didactice de predare-învățare-evaluare, respectând metodica predării disciplinei  

- Elaborarea documentelor componente ale portofoliului profesional  

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, aplicaţii practice, evaluarea curentă a modulelor 

tematice, evaluarea finală a cursului. 

Rezultate: Pregătirea cadrelor didactice înscrise pentru susținerii concursului de titularizare 

Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat: 

- Modulul 1: Proiectarea, organizarea si desfăsurarea activităţii didactice (4h)  
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- Modulul 2: Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare (7h)  

- Modulul 3: Evaluarea randamentului scolar în concordanţă cu obiectivele curriculare (4h 

- Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018 - 2019 

Modalităţi de evaluare: Portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD 

 

 

Denumirea programului 

ABILITAREA CURRICULARĂ PENTRU CICLUL GIMNAZIAL 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program prioritar M.E.N. 

Public-ţintă vizat: personal didactic de nivel gimnazial 

Justificare: Program elaborat şi necesar în contextul aplicării noului curriculum naţional pentru anul şcolar 

2018/2019 

Durata: 24 de ore 

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu 

Curriculumul programului 

Scop: Abilitarea cadrelor didactice care predau în gimnaziu pentru aplicarea noului curriculum naţional începând 

cu anul şcolar 2018-2019.  

Obiective: 

- să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi 

psihopedagogie; 

- să dezvolte competenţele necesare implementării noului curriculum şi a noii programe şcolare  

- să utilizeze metode interactive prin care să formeze competenţele vizate; 

Competenţe formate: 

- Competenţe psihopedagogice 

- Competenţe didactico-metodologice 

- Competenţe de comunicare şi relaţionare 

- Competenţe de organizare şi conducere a clasei de elevi 

- Competenţe de proiectare a evaluării didactice  

- Competenţe reflective, critice (metacognitive) şi de inovare a practicilor educaţionale 

- Competenţe de proiectarea activităţi didactice 

- Competenţe de promovare a valorilor europene 

Activităţi: Formarea de module tematice, ateliere de lucru, aplicaţii practice, evaluarea curentă a modulelor 

tematice, evaluarea finală a cursului. 

Rezultate: Pregătirea cadrelor didactice înscrise pentru implementarea noului curriculum naţional 

Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat: 

- Prezentarea noului curriculum naţional– 3 ore 

- Programa şcolară a disciplinei de învăţământ – 5 ore 

- Metode moderne de predare – învăţare - evaluare - 14 ore 

- Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului: sem  I, an şcolar 2018 - 2019 

Modalităţi de evaluare: Portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului 

EVALUAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENELOR DE 

CERTIFICARE PROFESIONALĂ – NIVEL 3, 4, 5 DE CALIFICARE 

 

CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program prioritar M.E.N. 

Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul profesional şi tehnic care pregătesc elevii şi participă la 

certificarea examenelor nivel 3, 4, 5 de calificare pentru absolvenţii de şcoală profesională, liceu tehnologic, 

şcoala postliceală şi de maiştri. 

Justificare: Program elaborat şi necesar în contextul aplicării Legii nr. 1/2011, a înlocuirii OMECT nr. 

5172/29.08.2008 - Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor 

învăţământului liceal Anexa la Ordinul MEN nr.4434/29.08.2014, Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic 

preuniversitar cu Anexă la Ordinul M.E.N. nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal 

Durata: 48 de ore 

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul programului 

Scop: Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice din IPT care pregătesc elevii şi participă la 

certificarea examenelor nivel 3,4,5 de calificare pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 

ani, absolvenţii învăţământului liceal, de şcoală postliceală şi de maiştri 

Obiective: Realizarea unui portofoliu prin care să se facă:  

- Completarea unui Bilet de examen conform ANEXEI Nr. 2 la metodologie pentru o calificare aleasă, pe 

cale electronică şi în scris; 

- Completarea unei Fişă de evaluare a probei practice şi a susţinerii orale conform ANEXEI Nr. 3 la 

metodologie pentru o calificare aleasă, pe cale electronică şi în scris; 

- Completarea unei Fişă de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale conform ANEXEI Nr. 4 la 

metodologie pentru o calificare aleasă, pe cale electronică şi în scris; 

- Completarea Raportului Comisiei de examinare (Raport Preşedinte) din centrul de examen privind 

rezultatele examenului de certificare, pe cale electronică şi în scris; 

- Completarea Raportului Monitorului de calitate, pe cale electronică şi în scris; 

- Completarea Machetei de raportare certificare absolvire nivel 3,4,5, pe cale electronică şi în scris. 

Activităţi: activitate în plen, conversaţie, dezbatere, proiecţii PPT 

Competenţe: Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare 

profesională nivel 3,4,5. 

Planificarea pe stagii/Module tematice – timp alocat: 

- Evaluarea competenţelor profesionale pentru susţinerea examenelor de certificare profesională – nivel 

3 de calificare – 16 ore 

Realizare portofoliu – 24 ore 

Evaluare – 8 ore 

Calendarul Programului: sem. I, sem II al anului şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: Prezentare portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului: 

METODE MODERNE ÎN PREDAREA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

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  

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul 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. 

Rezultate: Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorului de limba şi literatura română în scopul sporirii 

eficienţei lecţiei de specialitate. 

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; 
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- Metode şi instrumente evaluative – 3 ore; 

- Evaluarea cursului – 2 ore. 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: colocviu, ateliere de lucru, chestionare, prezentare PowerPoint/ portofoliu, feedback. 

Certificare: adeverinţă CCD Giurgiu 

 

 

Denumirea programului: 

METODE MODERNE ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR  CUPRINSE ÎN ARIA CURRICULARĂ  OM ŞI 

SOCIETATE 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

Public-ţintă: cadrele didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi liceal 

Justificare: Depăşirea barierelor învăţământului tradiţional şi instaurarea învăţământului formativ-inovativ, 

bazat pe modificări reale ale caracterului cerinţelor societăţii faţă de personalitate, precum şi schimbarea rolului 

personalităţii în societate. Perfecţionarea pregătirii metodice a profesorilor  ce predau disciplinele  cuprinse în 

aria curriculară “Om şi societate”, are drept scop deplasarea accentului de pe activitatea profesorului pe cea a 

elevului; astfel se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra 

naturii, de a folosi roadele cunoaşterii, transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi 

dezvoltându-i personalitatea.  

Durată: 24 ore  

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul programului 

Scop: Formarea şi dezvoltarea competenţelor pentru activitatea didactică pentru crearea de scenarii didactice 

moderne; 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 dezvolte competenţele necesare implementării şi adaptării la noul plan cadru pentru gimnaziu  

(stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii, alegerea manualelor alternative, aplicarea noului sistem de 

evaluare, planificarea şi proiectarea activităţii didactice etc.); 

- Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de didactică generală a specialităţii, de metodică şi 

psihopedagogie; 

- Să-şi formeze capacitatea de utilizare a metodelor moderne de predare a disciplinelor din aria curriculară 

înţelegând necesitatea folosirii acestora; 

- Să selecteze metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi procesului învăţării; 

Competenţe formate: 

- Cunoaşterea şi aplicarea metodelor (generale şi specifice) şi a mijloacelor didactice moderne utilizate în 

istorie, geografiei, ştiinţelor socio-umane şi a utilizării calculatorului; 

- Conştientizarea importanţei evaluării continue şi diversificate în procesul de instruire şi dobândirea şi/sau 

perfecţionarea competenţelor de evaluare; 

- Dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă şi a gândirii critice în vederea soluţionării diverselor sarcini 

- Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu elevii; 

- Organizarea activităţilor instructiv-educative, în funcţie de stilurile de învăţare; 

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 care preda disciplinele cuprinse în aria curriculară 

“Om şi societate” în scopul sporirii eficienţei lecţiei de specialitate. 

Planificarea pe stagii: 

- Metode de predare-învăţare interactivă  a disciplinelor din aria curriculara “Om şi societate”– 4 ore; 

- Modalităţi de sporire a motivaţiei pentru învăţarea disciplinelor socio-umane – 4 ore; 

- Metode de dezvoltare a creativităţii specifice disciplinelor din aria curriculară “Om şi societate” -4 ore 

- Tehnici de evaluare – aplicații pe discipline -  4 ore; 

- Rolul exemplelor în predare-învăţare –  4ore; 

- Tehnici de evaluare – aplicații pe discipline – 4 ore; 

- Evaluarea cursului – 2 ore. 

Calendarul Programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare:  portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD Giurgiu 

 

 

Denumirea programului: 

METODE MODERNE DE PREDARE A CHIMIEI ÎN GIMNAZIU 

 

CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare 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  

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul 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 

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 

 

Calendarul programului: 

- semestrul al II-lea, an şcolar 2018- 2019 

Modalităţi de evaluare 

- produse individuale 

- produse de grup 

- evaluarea portofoliilor 
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Denumirea programului: 

ABORDĂRI MODERNE ALE PREDĂRII DISCIPLINEI ŞTIINŢE ALE NATURII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PRIMAR 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare MEN 

Public-ţintă vizat: învăţători, institutori, profesori pentru învăţământul primar 

Justificare: 
Având în vedere că programa şcolară pentru disciplina Ştiinţe ale naturii, clasele a III-a şi a IV-a este relativ 

nouă, ea intrând în vigoare în 2014, se impune necesitatea perfecţionării pregătirii metodice şi de specialitate a 

cadrelor didactice care o predau, în scopul eficientizării demersului didactic în ceea ce priveşte înţelegerea 

fenomenelor naturii din perspectivă interdisciplinară, integratoare, sintetică. Totodată, s-a constatat existenţa unui 

interes scăzut pentru studiul ştiinţelor la nivel naţional şi european, deşi ştiinţele naturii reprezintă „nava amiral” 

a tehnicii şi tehnologiei în care inovaţia şi descoperirea sunt caracteristici esenţiale ale vieţii sociale actuale. 

“Ştiinţa însăşi înseamnă putere”. (Francis Bacon) 

Durată: 24 ore  

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu, Filiale CCD 

Curriculumul programului  

Scop: aplicarea unor elemente moderne ale metodicii şi didacticii predării ştiinţelor în vederea îmbunătăţirii 

sistemului de predare-învăţare-evaluare a acestora. 

Competenţe vizate: 

- planificare şi proiectare a demersului didactic din perspectiva abordării interdisciplinare şi a învăţării integrate 

a ştiinţelor naturii; 

- management al procesului de predare-învăţare centrate pe elev; 

- organizare şi structurare a informaţiilor ştiinţifice în vederea creşterii accesibilizării acestora; 

- comunicare şi relaţionare sporită cu elevii; 

- evaluare şi autoevaluare a calităţii informaţiilor din domeniul ştiinţelor naturii, pe baza surselor şi metodelor 

ce le-au generat, în contextul evoluţiei umanităţii. 

Planificare module tematice: 

- Proiectare (4 ore); 

- Strategii didactice pentru capitolele: Ştiinţele vieţii, Ştiinţele pământului, Ştiinţele fizicii (12 ore); 

- Studii de caz, discuţii, schimb de experienţă, promovarea bunelor practici în domeniul predării Ştiinţelor 

naturii (4 ore); 

- Evaluare: prezentarea şi discutarea portofoliului (4 ore). 

Activităţi: 

- prezentări PowerPoint; 

- realizarea unor secvenţe de proiectare didactică (planificare, proiect de lecţie etc.) 

- lucru în echipă şi prezentarea produselor; 

- discuţii, interpretări,schimb de experienţă; 

- studii de caz. 

Calendarul programului de formare: an școlar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: 

- continuă pe parcursul derulării activităţilor; 

- produse ale activităţii individuale şi de grup; 

- chestionare; 

- evaluare finală prin prezentarea portofoliului. 

Certificare: adeverință CCD 
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Denumirea programului 

VALORIFICAREA RESURSELOR CDI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

Public-ţintă vizat: personal didactic din învăţământul preuniversitar 

Justificare: C.D.I. oferă resurse pluridisciplinare pentru 4 tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, de 

comunicare şi de gestionare şi contribuie la dobândirea abilităţilor transferabile şi a metodelor de lucru 

diversificate, la iniţierea elevilor în mânuirea instrumentului de lucru informatic şi în interogarea băncilor de date 

şi deschiderea şcolii spre mediul înconjurător. 

Fiind un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii 

educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare, Centrul de documentare şi informare desfăşoară 

activităţi pedagogice şi deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ.  

Durata: 24 de ore 

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu , Filiale CCD 

Curriculumul programului 

Scop: utilizarea optimă a resurselor din centrele de documentare şi informare aflate în unităţile de învăţământ, 

cu scopul educării şi dezvoltării autonomiei de instruire a elevilor, conform misiunii pedagogice şi culturale a 

CDI. 

Obiective: 

- Recunoaşterea rolului CDI în educarea şi dezvoltarea autonomiei de instruire a elevilor 

- Dezvoltarea deprinderii personalului didactic de a utiliza instrumente de sprijin pentru elevi în scopul 

utilizării resurselor CDI 

- Promovarea pedagogiilor inovative în cadrul CDI 

- Elaborarea unui proiect strategic de facilitare a lucrului în echipă 

Activităţi: activităţi frontale, ateliere de lucru, lucrări practice, studiu de caz, chestionare 

Competenţe: 

- Utilizarea eficientă a resurselor centrului de documentare şi informare în activitatea didactică; 

- Dezvoltarea abilităţilor de colaborare cu echipa pedagogică din unitatea de învăţământ în vederea 

realizării de activităţi disciplinare şi inter/transdisciplinare; 

- Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în practicile pedagogice;  

Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat: 

- Misiunea CDI şi a profesorului documentarist – 4 ore 

- Tipuri de resurse – 4 ore 

- Tipuri de activităţi – 4 ore 

- Axele colaborării profesor documentarist-echipa pedagogică – 8 ore 

- Evaluare – 4 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018 - 2019 

Modalităţi de evaluare: Portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD  
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Denumirea programului  

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE INSTRUIRE ONLINE 

  

1. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

Public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare:  

Învăţământul virtual oferă noi oportunităţi de instruire şi comunicare, devenind tot mai popular datorită 

avantajelor oferite de particularităţile sale. Instrumentele web. 2.0 dau posibilitatea oricărui profesor să planifice 

şi să construiască proiecte de colaborare pe web. 

Programul de formare îşi propune introducerea instrumentelor Google şi realizarea de resurse digitale de lecţii 

care folosesc Google Apps. 

Durata: 24 de ore 

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu , Filiale CCD 

Curriculumul programului 

Scop: Dezvoltarea competenţelor digitale şi a abilităţilor de utilizare a instrumentelor Google. 

- Iniţierea cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor Google 

- Promovarea instrumentelor Google în cadrul activităţii didactice 

- Dezvoltarea capacităţii de a identifica situaţii în care este indicată utilizarea instrumentelor Google 

Activităţi: exerciţii practice  

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. 

Planificarea pe stagii: 

- Generalităţi şi crearea unui cont Google – 4 ore 

- Browser-ul Google Chrome - 4 ore 

- Gmail - serviciul de poştă electronică - 4 ore 

- Google Drive - 8 ore 

- Google sites – 2 ore 

- Evaluare – 2 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018 – 2019 

Modalităţi de evaluare: Portofoliu 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului:  

SUCCES/INSUCCES ÎN ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ 

 

I CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: Curs propus spre avizare M.E.N. 

Grup - ţintă: Cadre didactice din ciclul primar şi gimnazial 

Justificare: Cursul oferă modele de abordare diferenţiată, în funcţie de particularităţile de învăţare ale elevilor, 

având la bază conceptul de ”educaţie pentru toţi”. Cursul este axat preponderent pe aplicaţii practice. 

Durata: 24 ore 

Loc de desfășurare: școli din județ/CCD 

Curriculumul programului 

Scop:  
- Abordarea elevului prin raportarea la particularităţile sale. 

- Aplicarea unor elemente moderne de psihopedagogie pentru îmbunătăţirea relaţiei elev-profesor, 

astfel încât primul să nu perceapă şcoala ca pe o corvoadă ci ca pe o bucurie. 

Obiective: 

- Să analizeze principalele cauze ale succesului/insuccesului şcolar 

- Să - şi diversifice metodele de lucru. 

- Să-şi adapteze metodele de lucru la nevoile copiilor. 

- Să elaboreze planuri de intervenţie personalizată 

Activităţi: 

- Exerciţii de spargere a gheţii, brainstorming, jocuri de rol, munca pe echipe, munca individuală, 

prezentări PPT, dezbateri 

Planificare module:  

1. Performanţa şcolară/insuccesul şcolar – 6 ore 

2. Dificultăţi de învăţare. Metode specifice de lucru cu axare preponderent pe: ADD( deficit atenţional), 

comportament opozant şi Dysgraphie (dificultăţi de scriere) - 10 ore 

3. Elevi cu aptitudini înalte. Modele educative adaptate - 8 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018- 2019 

Modalități de evaluare: 

- Continuă 

- Produsele activităţii individuale şi de grup 

Certificare: adeverinţă Casa Corpului Didactic 
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Denumirea programului:  

REPERE DE BAZĂ ÎN IDENTIFICAREA PROBLEMATICILOR DE DEZVOLTARE PSIHO/ 

COGNITIVĂ CU CARE SE CONFRUNTĂ COPIII PREŞCOLARI / ŞCOLARI 

 

I CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

Grup - ţintă: Cadre didactice din ciclul preşcolar şi primar 

Justificare:  
În contextul pedagogiei moderne centrate pe elev, urmărind ca dezvoltarea pe toate palierele ei să fie una 

armonioasă se impune dezvoltarea unor competenţe psihopedagogice în ceea ce priveşte cunoaşterea şi 

susţinerea copilului/ elevului.  

Este o investiţie de cunoaştere şi de suflet în asigurarea sănatăţii şi optimizării comportamentului noilor 

generaţii în contextul modificărilor, blocajelor şi perturbărilor actuale, familiale, educaţionale si socio-

economice.  

Durata: 24 ore 

Loc de desfășurare: școli din județ/CCD 

Curriculumul programului 

Scop: Cunoaşterea şi sprijinirea unor comportamente oportune şi adecvate a copiilor 

Obiective: 

- Identificarea şi conştientizarea anumitor tulburări dezvoltate de copii  

- Înţelegerea tulburărilor apărute  

- Diversificarea metodelor de lucru 

Activităţi: 

- Exerciţii de spargere a gheţii, jocuri de rol, fişe de lucru. 

- Prezentare PPT. 

- Demonstraţii, discuţii etice. 

- Studii de caz. 

Planificare module:  

I. Modificări, blocaje şi perturbări care pot apărea in copilărie - 8 ore 

II. Abordarea copiilor cu: 

- Tulburare cu deficit de atenţie şi comportament disruptiv – 2h 

- Tulburare autistă – 2h 

- Tulburare de limbaj expresiv – 2h 

- Tulburare de învăţare - 2h 

III. Aplicaţii practice – 2h 

 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalități de evaluare: 

- Continuă 

- Produsele activităţii individuale şi de grup 

Certificare: adeverinţă Casa Corpului Didactic 
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Denumirea programului 

ABORDĂRI MODERNE ÎN PSIHOLOGIA COPILULUI 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

Public-ţintă vizat: educatoare, învăţători, institutori, profesori, elevi profilul pedagogic-specializarea învăţător-

educatoare 

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 ore 

Loc de desfășurare: școli/CCD/Filiale 

Curriculumul 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 PowerPoint, 

discuţii etice, proiecte individuale şi de grup, demonstraţii. 

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 
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- Şcolarul mijlociu (puberul) - 4 ore 

- Şcolarul mare (adolescentul) - 4 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

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 

 

 

Denumirea programului:  

TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ - METODE SPECIFICE ÎN STIMULAREA LIMBAJULUI LA 

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARUL MIC 

  

I. CRITERII CURRICULARE  
 Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

 Public-ţintă vizat: Educatoare, învăţători, institutori, profesori, părinţi 

Justificare:  
Dezvoltarea culturii şi caracteristicile secolului in care trăim, au făcut ca trebuinţele şi aspiraţiile oamenilor să 

crească tot mai mult. Între aceste trebuinţe şi aspiraţii un loc foarte important îl ocupă, fără îndoială, grija faţă de 

comunicarea corectă. Atât comunicarea orală cât şi comunicarea scrisă şi cea gestuala reprezintă o punte de 

legătură între oameni.  

Limbajul facilitează circulaţia interumană a ideilor şi înţelegerea reciprocă în realizarea diferitelor activităţi. Nu 

de puţine ori se întâmplă însă ca acesta să fie afectat din diverse cauze. Dar, indiferent care sunt cauzele care 

tulbură organizarea şi dezvoltarea normală a limbajului, repercusiunile negative ale acestora se observă atât în 

viaţa relaţională, cât şi în structurile de personalitate ale individului. De aceea se impune cu necesitate atât 

depistarea timpurie a tulburărilor de limbaj cât şi corectarea lor.  

In tulburările de limbaj sunt reunite toate deficienţele de înţelegere şi exprimare orală, de scriere şi citire, de 

mimică şi gesticulaţie. Clasificarea tulburărilor de limbaj are la bază numeroase criterii dar, în cele ce urmează o 

vom prezenta pe cea care realizează o îmbinare judicioasă a acestora.  

Tulburări: 

- tulburări de pronunţie: dislalia, rinolalia şi dizartria; 

- tulburări de voce: disfonia, afonia şi fonastenia; 

- tulburări de ritm şi fluenta vorbirii: bâlbâiala, tahilalia, bradilalia şi mutismul; 

- tulburări ale limbajului scris: disgrafia, agrafia şi dislexia-alexia; 

- tulburări polimorfe de limbaj: alalia şi afazia.  

Ştiinţa care se ocupă de cercetarea tulburărilor şi devierilor de la limbajul normal, standardizat, se numeşte 

logopedie. Scopul său final este de a restabili şi a asigura relaţiile normale ale individului cu ceilalţi indivizi, 

relaţii care au fost tulburate, mai mult sau mai puţin grav.  

Logopedia nu se limitează numai la terapia tulburărilor de limbaj ci vizează şi educaţia complexă a persoanelor 

afectate, prin interdependenţa cu psihologia şi fiziologia activităţii nervoase superioare. 

Durată: 40 ore 

Loc de desfășurare: școli/CCD/Filiale CCD 

Curriculumul programului 

Scop: 

Familiarizarea cursanţilor cu diagnosticul şi evaluarea clinică precum şi asigurarea unui bagaj de 

cunoştinţe declarative şi procedurale care să-i facă apţi pentru o activitate eficientă, partenerială în cadrul terapiei 

de limbaj. Cursul este structurat sub forma unor prezentări teoretice şi aplicaţii practice. Se prezintă într-o manieră 
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pragmatică demersul evaluării şi principalele instrumente folosite, care să ofere un sistem de practică psihologică 

validate ştiinţific în ceea ce priveşte psiho-diagnosticul şi evaluarea clinică. 

Obiective:  

- aprofundarea cunoştinţelor de bază din specialitate (psihopedagogie specială şi psihologie preşcolară, 

metodica predării în învăţământul special) şi aplicarea acestora în contexte variate; 

- cultivarea creativităţii individuale şi de grup în procesul didactic; 

- integrarea metodelor de lucru în cazul copiilor cu tulburari de limbaj; 

- eficientizarea activităţilor didactice în învăţământul de masă; 

- orientarea pregătirii pe dimensiunea terapeutica si de susţinere/sprijin în învăţare. 

Activităţi:  

- expunere, studii de caz, workshopuri, exerciţii creative, harta conceptelor, prezentări PowerPoint, 

discuţii etice, proiecte individuale şi de grup, demonstraţii 

Planificarea pe stagii/Module tematice-timp alocat  

- 8 ore fiecare modul  

- 4 ore activitate practica  

- Orele de practica se vor desfăşura între module, în doua şedinţe a câte 2 ore.  

- Evaluare 4 ore 

Cursul va fi structurat în 4 module şi va avea următoarea tematică: 

1. PROGRAMA 
I. Diagnosticul logopedic - examinarea logopedică şi completarea fişei logopedice - probe pentru 

examinarea logopedică complexă, diagnostic diferenţial 

II. Clasificarea tulburărilor de limbaj – prezentare succintă 

- Tulburări de scris-citit 

- Tulburări de ritm şi fluenta 

- Tulburări de pronunţie 

- Tulburări de voce 

- Tulburări polimorfe 

- Tulburări de dezvoltare 

III. Fişa logopedică 

- Consemnarea rezultatelor examinării 

- Interpretarea datelor 

IV. Terapia cu caracter general 

- Educarea mişcărilor articulatorii 

- Educarea respiraţiei 

- Educarea auzului fonematic 

V. Terapia cu caracter specific 

Etapele programului specific de terapie logopedică 

VI. Copilul cu autism 

Ce este autismul? Caracteristicile copilului cu autism. Criterii de diagnosticare precoce. 

VII. Terapia comportamentală ABA 

principii de terapie comportamentala aplicata ABA. Principii de învăţare. discrete trial (cerinţa – 

comportament – consecinţa), promptul şi diminuarea lui, discriminarea stimulilor, recompensa şi 

pedeapsa în terapia comportamentala aplicată ABA, ABC (antecedent – comportament – 

consecinţă). 

VIII. Shadow la gradinita şi şcoală 
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Responsabilităţi ale unui shadow şi ale educatoarei cu copii cu autism la grupă, Obiectivele 

stabilite şi urmărite în grupul de copii, Construirea relaţiilor adecvate, Stimularea cooperării la 

grădiniţă cu educatoarea şi personalul, dar şi cu ceilalţi copii. 

IX. Prezentarea si crearea unui program specific de terapie logopedica 

X. Intervenţia logopedica la copiii cu tulburări pervazive de dezvoltare. 

- Comunicarea şi limbajul copilului autist 

- Etapele formarii limbajului 

- Metode alternative de comunicare 

XI. Modalităţi de intervenţie psihoterapeutica şi activităţi de sprijin 

- Programe de lucru/Programe adaptate 

- Jocuri 

- Exerciţii 

XII. Rolul familiei şi implicarea ei in procesul terapeutic şi de sprijin 

XIII. Prezentare cazuistica (audio şi/sau video) 

2. ETAPELE INTERVENŢIEI - etapa pregătitoare, etapa recuperatorie, etapa terapiei propriu-zise 

3. MONITORIZAREA IMPLICĂRII PĂRINŢILOR - instrumente de măsurare 

4. STUDII DE CAZ - dislalie/dislexo-disgrafie/balbism 

- Metode şi procedee cu caracter general 

- Metode şi procedee cu specific logopedic 

- Emiterea sunetelor  

- Articularea sunetelor 

 Programul de intervenţie personalizat - model şi prezentare de material didactic cu posibilitatea confecţionării 

acestuia 

Desfăşurarea unei şedinţe de logopedie. 

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019  

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 

 

 

 

 

Denumirea programului 

CONSILIEREA ÎN CARIERĂ 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

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 

Loc de desfășurare: școli/CCD/Filiale CCD 

Curriculumul programului 

mailto:ccdgr2002@yahoo.com
http://www.ccdgiurgiu.ro/


 

Pagina 45    
Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3, Giurgiu 

 Cod poștal, 080474 
Tel. / Fax   0246 21 26 38 
Tel. Mobil 0752 07 07 74 

450787 89 13 52 
Email: ccdgr2002@yahoo.com 
Site:   http://www.ccdgiurgiu.ro 

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, 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 PowerPoint, 

discuţii etice, proiecte individuale şi de grup, demonstraţii. 

Planificarea pe stagii: 

1. Autocunoaştere  

- Termeni şi definiţii de lucru:  

- Imaginea de sine 

- Stima de sine 

- Aptitudinile 

- Motivaţia 

- Competente 

- Interese 

- Valori 

- Personalitate 

- Aplicaţii practice  

2. Sunt un bun comunicator? 

- Conceptul de comunicare 

- Specificul comunicării la adolescent 

- Blocaje în comunicare 

- Optimizarea comunicării 

- Comunicarea asertivă 

3. Decizia de carieră 

- Modalităţi de explorare în carieră 
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- Clasificarea ocupaţiilor 

- Standardele ocupaţionale 

- Etape în procesul decizional 

- Dificultatea de a lua o decizie 

- Stiluri decizionale 

- Tehnici de căutare a unui loc de munca 

- Aplicaţii 

4. Inteligenta emoţională şi cariera 

- Inteligenţa emoţională - cheia succesului în viaţă 

- De ce şi cum să devin cel mai bun? 

5. Lucrul în echipa şi networking 

- Ce este echipa? 

- Comportamentul în echipa 

- Dezvoltarea reţelei personale şi 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 

- Întrebări frecvente la angajare 

9. Bune practice în domeniul consilierii carierei 

Calendarul programului: an şcolar 2018- 2019 
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Modalităţi de evaluare a cursanţilor: 

- autoevaluare  

- chestionare  

- fise de lucru 

- produse de grup  

Certificare: adeverinţă CCD 

 

 

Denumire program: 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

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 

 Loc de desfășurare: școli/CCD/Filiale CCD 

Curriculumul programului 

 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. 

Planificarea pe stagii: 

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 

Calendarul Programului 

- an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare 

- chestionarul 

- produse de grup 

- portofoliu individual 

Certificare: adeverință CCD 
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Denumirea programului 

DEPISTAREA COPIILOR CU ADHD ŞI METODE DE LUCRU PENTRU CORECTAREA DEFICITULUI 

DE ATENŢIE 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare 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 

Loc de desfășurare: școli/CCD/Filiale CCD 

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 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: autoevaluare, chestionare, produse de grup 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului                                                                                                                                 

INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

       I CRITERII CURRICULARE 

     Tipul de program: program propus spre avizare MEN 

     Grup - ţintă: Cadre didactice din ciclul preşcolar şi primar, gimnazial 

      Justificare:  
În contextul pedagogiei moderne centrate pe elev, urmărind ca dezvoltarea pe toate palierele ei să fie   una 

armonioasă se impune dezvoltarea unor competenţe psihopedagogice în ceea ce priveşte cunoaşterea şi 

susţinerea  copilului/ elevului.    

Este o investiţie de cunoaştere şi de suflet în asigurarea sănatăţii şi optimizării comportamentului noilor 

generaţii în contextul modificărilor, blocajelor şi perturbărilor actuale, familiale, educaţionale si socio-

economice.                                                                              

     Durata: 24 ore 

    Loc de desfășurare: școli/CCD/Filiale CCD 

     Curriculumul programului 

 Scop:  
Înţelegerea conceptului de incluziune, adaptarea procesului de predare/ învăţare nevoilor elevilor cu cerinţe 

speciale. 

    Obiective: 

- Conştientizarea importanţei integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă 

- Cunoaşterea şi identificarea anumitor tulburări dezvoltate de copii 

- Diversificarea metodelor de lucru 

    Activităţi: 

Exerciţii de spargere a gheţii, jocuri de rol, fişe de lucru, Prezentare PPT, Demonstraţii, discuţii etice. 

Studii de caz, Planuri de intervenţie personalizate 

Planificare module: 

     Modulul I.  Conceptul de incluziune – 8 h 

- Promovarea schimbării atitudinilor în rândul cadrelor didactice 

- Identificarea copiilor cu nevoi speciale  

- Aplicaţii practice 

    Modulul II. Abordarea copiilor cu CES in ceea ce priveşte integrarea psihosocială – 8 h 
- Tulburare cu deficit de atenţie şi comportament  disruptiv  

- Tulburare  de spectru autist  

- Tulburare de limbaj expresiv  

- Tulburare de învăţare   

- Aplicaţii practice 

   Modulul III. Identificarea resurselor in vederea integrării şi optimizării procesului de învăţare – 6h 

- Particularităţi ale învăţării elevilor cu CES 

- Aplicaţii practice  

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: autoevaluare, chestionare, produse de grup 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului: 

EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: stagiu de formare propus spre avizare M.E.N. 

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 a 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 caracteristice 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 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: exerciţiu practic: alcătuirea pe grupe al unui plan de afaceri 

Certificare: adeverinţă CCD 

 

 

Denumirea programului  

FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ, SIGURĂ A INTERNETULUI  

  

I CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare MEN 

Grup - ţintă: Personalului didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: 

primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni) 

Justificare: Protocol de colaborare 2017 intre Ministerul Educației Naționale și Organizația „Salvați 

Copiii”, OMEN 9780 din 3 august 2017 

 

Justificare extinsă : 

Studiile naționale și cele internaționale referitoare la protecția copiilor în mediul on-line relevă faptul că mulți 

dintre elevii noștri sau părinții acestora nu știu să interacționeze în mod util, creativ și sigur cu mediul on line. 

Utilizarea dispozitivelor mobile, a rețelelor sociale, a unor aplicațiile virtuale pot aduce provocări permanente 

atât copiilor cât și părinților acestora. De cele mai multe ori aceștia se expun unor pericole cum sunt hărțuirea în 

mediul on-line, furtul de date personale și a imaginii, ademenire, criminalitate informatică ori dependență de 

internet. 
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În acest context, la nivel național de către Organizația Salvați copiii din România, în baza Protocolului de 

colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017 cu Ministerul Educației Naționale a implementat Programului Național Ora 

de net, un program european unic care a promovat utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un mod 

creativ, util şi sigur.  

Programul de formare propus, se adresează personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea 

înțelegerii  modului în care interacționează copiii, tinerii în mediul on-line, respectiv pentru a le  pune la dispoziție 

informații, metode, tehnici și resurse educaționale necesare pentru a implementa activități educaționale pentru 

elevi și părinții acestora. 

Vezi raport de cercetare : http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/raport_cercetare_safer_internet_2015_web.pdf     

 

Durata: 24 ore 

    Loc de desfășurare: școli/CCD/Filiale CCD 

     Curriculumul programului 

 Scop:  
Abilitarea personalului didactic și a personalului didactic auxiliar care lucrează cu elevii în vederea 

implementării în activitățile educaționale a unor metode și tehnici specifice de folosire utilă, creativă și sigură a 

Internetului de către elevi și părinții acestora.   

Competențe 

    Competența digitală 

1. Competenţe de identificare a potenţialelor riscuri online 

2. Competențe de comunicare şi colaborare online 

3. Competențe de informare şi gestionare a conţinutului online 

4. Competențe privind metodologia instruirii digitale în educație 

    Activităţi: 

Exerciţii de spargere a gheţii, jocuri de rol, fişe de lucru, Prezentare PPT, Demonstraţii, discuţii etice. 

Studii de caz, Planuri de intervenţie personalizate 

Planificare module: 

- Modulul I.   Cetățenia digitală – 5 h 

- Modulul II. Potenţiale riscuri asociate cu folosirea Internetului- 5 h  

- Modulul III – Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar- 5h 

- Modulul IV – Parteneriatul școală – familie – comunitate-5h 

- Modulul V – Responsabilizare instituțională cu privire la siguranţa online-3 h 

- Evaluare -1h  

Calendarul programului: an şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: autoevaluare, chestionare, produse de grup 

Certificare: adeverinţă CCD 
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Denumirea programului 

MANAGEMENTUL FINANCIAR AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

I. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program: program propus spre avizare M.E.N. 

Public ţintă: contabili, administratori financiari 

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. Schimbarea concepţiei despre activitatea 

contabilului în cadrul noului sistem naţional de contabilitate, compatibil cu economia de piaţă, implică formarea 

contabilului cu studii superioare sau medii în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune. Cursul propus 

pune accent pe înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni economico-financiare, fiind astfel 

conceput încât să trateze ansamblul structurilor utilizate de contabilitatea publică din perspectiva noilor norme 

metodologice şi reglementări contabile. 

Durată: 24 de ore 

Loc de desfășurare: CCD Giurgiu 

Curriculumul 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 

Planificarea pe stagii: 

 Gestionarea şi arhivarea documentelor - 3 ore 

 Întocmirea/completarea documentelor primare - 3 ore 

 Completarea registrelor contabile - 4 ore 

 Întocmirea balanţei de verificare - 4 ore 

 Evaluarea patrimonială - 2 ore 

 Întocmirea bilanţului contabil - 6 ore 

 Utilizarea PC – Revisal, Edusal - 2 ore 

Calendarul programului: an şcolar 2018– 2019  

Modalităţi de evaluare a cursanţilor: 

Evaluarea pe parcurs 

 fişe de evaluare/ interevaluare / autoevaluare, momente de raportare/rezumare 

Certificare: adeverinţă CCD  
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Denumirea programului: 

CURS DE FORMARE SECRETAR ŞCOALĂ 

 

I. CRTERII CURRICULARE 

Tipul de program: curs de formare propus spre avizare M.E.N. 

Public-ţintă: secretari de şcoli, cadre didactice care au în fişa postului activitate de secretariat 

Justificare: Secretarul de şcoală desfăşoară activităţi administrative în cadrul compartimentului secretariat şi 

este necesară formarea acestuia cu privire la legislaţia în vigoare şi crearea bazelor de date. 

Scop: dezvoltarea de competenţe specifice funcţiei de secretar şcoală 

Durata: 24 de ore 

Locul desfășurării: CCD/Filiale CCD 

Planificare module: 

 Proiectarea activităţii de secretariat-4 ore 

 Legislaţia privind evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor - 6 ore 

 Gestionarea bazelor de date -4 ore 

 Comunicarea instituţională -4 ore 

 Integrarea TIC în activitatea de secretariat -4 ore 

 Evaluare -2 ore 

Activităţi: Lucrul individual şi în echipă, dezbaterea. 

Calendarul programului: anul şcolar 2018-2019 

Modalităţi de evaluare: exerciţiu practic-realizarea unei baze de date 

Certificare: adeverinţă CCD 
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CURSURI ACREDITATE 

D.F.C. – M.E.N. 
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EuroManager 2020 

O.M.E.C.S. 3633/ 12.04.2016 – 30 CPT 
 

 Justificare   Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCD a 

încheiat protocol de colaborare cu Casa Corpului Didactic Călăraşi, 

care a acreditat în locaţia CCD Giurgiu acest curs. 

 Scop • Formarea cadrelor didactice în vederea realizării unui management 

de calitate în instituţiile pe care le conduc. 

 Obiective  • Dezvoltarea abilităţilor de leadership 

• Dezvoltarea competenţelor de comunicare eficientă 

• Dezvoltarea competenţelor manageriale 

 Tematică/ activităţi  Managementul calităţii, Management de proiect, Management 

organizaţional, Management şi curriculum, Managementul 

resurselor umane 

Program de formare 60 de credite 

 Forma de realizare Cursuri de formare 

 Orizont de timp 2018 – 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

1 grupă -25 cursanţi 

 Evaluare/ certificare Atestat de formare continuă 

 Formatori Acreditați la CCD Călărași  

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs - program de categoria a II-a,  

 Responsabil de program Balan Dumitra 
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Management educaţional strategic 2020 

O.M.E.C.S. 4094/ 09.06.2016 – 30 CPT 

 

 Justificare   Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCD a 

încheiat protocol de colaborare cu Casa Corpului Didactic Călăraşi, 

care a acreditat în locaţia CCD Giurgiu acest curs. 

 Scop • Formarea cadrelor didactice în vederea realizării unui management 

de calitate în instituţiile pe care le conduc. 

 Obiective  • Dezvoltarea abilităţilor de leadership 

• Dezvoltarea competenţelor de comunicare eficientă 

• Dezvoltarea competenţelor manageriale 

 Tematică/ activităţi  Managementul calităţii, Management de proiect, Management 

organizaţional, Management şi curriculum, Managementul 

resurselor umane 

Program de formare 30CPT 

 Forma de realizare Cursuri de formare 

 Orizont de timp 2018 – 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

1 grupă -25 cursanţi 

 Evaluare/ certificare Atestat de formare 

 Formatori Acreditați la CCD Călărași 

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs - program de categoria a II-a,  

 Responsabil de program Dumitra Balan 
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Management educaţional strategic 2020 

O.M.E.C.S. 4094/ 09.06.2016 – 30 CPT 

 

 Justificare   Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCD a 

încheiat protocol de colaborare cu Casa Corpului Didactic 

Călăraşi, care a acreditat în locaţia CCD Giurgiu acest curs. 

 Scop • Formarea cadrelor didactice în vederea realizării unui 

management de calitate în instituţiile pe care le conduc. 

 Obiective  • Dezvoltarea abilităţilor privind  și angajarea personalului 

didactic și nedidactic  în învățământul preuniversitar  

• Dezvoltarea competenţelor de comunicare eficientă 

• Dezvoltarea competenţelor manageriale 

 Tematică/ activităţi  M1– Recrutarea și angajarea  personalului didactic, auxiliar didactic 

și nedidactic din învăţământul preuniversitar- 29 ore 

M2 - Componente generale privind angajarea personalului din 

învățământ- 13 ore 

M3 - Eliberarea personalului didactic şi nedidactic din învăţământul 

preuniversitar 

Evaluare- 2 ore 

 

 Forma de realizare Cursuri de formare 

 Orizont de timp 2018 – 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice cu funcții de conducere, secretari, administratori 

financiari din învăţământul preuniversitar 

1 grupă -25 cursanţi 

 Evaluare/ certificare Atestat de formare 

 Formatori Acreditați la CCD Călărași 

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs  

 Responsabil de 

program 

Dumitra Balan 
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Leadership si management educaţional 

OMEN nr.4586/09.08.2017 - 24 CPT, 95 de ore 
 

 Justificare  Creşterea calităţii managementului educaţional din învăţământul 

preuniversitar presupune dezvoltarea de competenţe în management 

educaţional 

 Scop Programul de formare ”Leadership și management educațional”îşi 

propune să contribuie la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar care dețin sau intenționează să dețină 

funcții de conducere /îndrumare /control  astfel încât să conducă la 

creșterea competitivității, prin participarea un program de formare 

care să le formeze și dezvolte competențele manageriale 

 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. 

 Tematică/ activităţi  Management educaţional în sistem descentralizat 

Modele şi teorii despre leadership  

Comunicare organizaţională   

Integritate şi transparenţă  

 Forma de realizare Stagiu de formare – 95 ore 

 Orizont de timp An şcolar 2018-2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Personal didactic cu funcţii de conducere sau aspiranţi 

1 grupă -25 cursanţi 

 Evaluare/ certificare Atestat de formare continuă 

 Formatori Formatori acreditaţi  

 Locul  CCD şi Filialele Bolintin Vale şi Ghimpaţi 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs  

 Responsabil de 

program 

Dumitra Balan 
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Competenţe în evaluare pentru examene şi concursuri naţionale 

OMENCŞ nr. 356/29.01.2016 - 30 CPT - 121 ore 
 

 Justificare   Pentru acoperirea nevoii de formare prin cursuri acreditate, CCD a încheiat 

protocol de colaborare cu Casa Corpului Didactic Argeş, care a acreditat în locaţia 

CCD Giurgiu acest curs. 

 Scop Scopul proiectului este abordarea integrativ-inovativă a noilor paradigme 

educaționale în vederea dezvoltării competențelor necesare cadrelor didactice în 

realizarea unor activități evaluative. 

 Obiective   O1 - Dezvoltarea unei atitudini proactive față de noile tendințe înregistrate în 

teoria și practica evaluării didactice; 

 O2 - Consolidarea responsabilității cadru didactic-evaluator/ examinator prin 

creșterea gradului de profesionalizare în domeniul evaluării didactice; 

 O3 - Dezvoltarea abilităților metodologice de elaborare, aplicare și interpretare a 

unor instrumente, probe de evaluare în concordanță cu specificitatea domeniului 

supus evaluării; 

 O4 - Dezvoltarea flexibilității și autonomiei gândirii necesare procesului evaluativ 

și înlăturării subiectivismului în evaluare; 

 O5 - Aplicarea într-o manieră adecvată a metodologiei de evaluare în raport cu 

specificul domeniului în cadrul căreia se realizează evaluarea /cu situații educative 

specifice (definitivare în învățământ, titularizare) 

 Tematică/ 

activităţi  

MODULUL I 

evaluarea - parte componentă a activităţii didactic 

MODULUL II 

metode, tehnici si instrumente specifice evaluării 

în situații educaționale diverse 

Program de formare 30 de credite 

 Forma de 

realizare 

Cursuri de formare 

 Orizont de timp 2018 - 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

1 grupă -25 cursanţi 

 Evaluare/ 

certificare 

Atestat de formare 

 Formatori Formatori acreditați CCD Argeş 

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ 

estimare 

Taxa de participare la curs - program de categoria a II-a 

 Responsabil de 

program 

Balan Dumitra 

 

mailto:ccdgr2002@yahoo.com
http://www.ccdgiurgiu.ro/


 

Pagina 60    
Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3, Giurgiu 

 Cod poștal, 080474 
Tel. / Fax   0246 21 26 38 
Tel. Mobil 0752 07 07 74 

600787 89 13 52 
Email: ccdgr2002@yahoo.com 
Site:   http://www.ccdgiurgiu.ro 

Informatică  şi TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a 

OMEN 4586/ 09.08.2017- 15 CPT, 60 de ore 
 

 Justificare  - Modernizarea învăţământului şi adaptarea lui la cerinţele societăţii 

dominate de informatizare şi dependenţa de informaţii impun 

instruire corespunzătoare instruire corespunzătoare 

 Scop - Motivarea si abilitarea cadrelor didactice pentru utilizarea 

calculatorului in lectie 

 Obiective  - Să dezvolte competenţele necesare implementării programei de 

TIC la clasa a V-a 

- Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţe de metodică a specialităţii  

 Tematică/ activităţi  Sisteme de calcul – 6,5 ore 

Sisteme de operare – 6,5 ore 

Internet – 6,5 ore 

Editor grafic – 9.5 ore 

Algoritmi – 19 ore 

Metodica predării disciplinei Informatică şi TIC la gimnaziu –clasa a 

V-a – 10 ore 

 Forma de realizare Cursuri de formare 

 Orizont de timp An şcolar 2018 - 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice care vor preda disciplina TIC 

1 grupă -25 cursanţi 

 Evaluare/ certificare Atestat de formare 

 Formatori Formatori acreditați CCD Brăila 

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Buget perfecţionare 

 Responsabil de program Dumitra Balan 
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Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative  

OMEN 5046/06.09.2018 - 11 CPT, 42 ore 
 

 Justificare  - Modernizarea învăţământului şi adaptarea lui la cerinţele societăţii dominate de 

informatizare şi dependenţa de informaţii impun instruire corespunzătoare, 

acest program este organizat la solicitarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării 

competențelor privind procesul de predare – învatare – evaluare 

 Scop - Motivarea și abilitarea cadrelor didactice pentru utilizarea calculatorului în 

lecție 

 Obiective  - Să dezvolte competenţele necesare implementării programei de TIC la clasa a 

VI-a și la alte discipline de învățământ 

- Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţe de metodică a specialităţii  

 Tematică/ 

activităţi  

MODULUL 1: CONCEPTE INTRODUCTIVE – MINECRAFT EDUCATION 

EDITION MEE 

 MODULUL 2: PROGRAMARE CREATIVĂ PENTRU REZOLVARE DE 

PROBLEME ÎN MINECRAFT – MAKECODE MC 

Evaluare pe parcurs si finala 

 Forma de 

realizare 

Cursuri de formare blended learning 

 Orizont de 

timp 

An şcolar 2018 - 2019 

 Grup ţintă/  

 nr 

planificaţi 

Cadre didactice care vor preda disciplina TIC clasa a VI-a și alte categorii de 

cadre didactice 

2 grupă -50 cursanţi 

 Evaluare/ 

certificare 

Atestat de formare 

 Formatori Formatori acreditați  

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ 

estimare 

Taxa curs 

 Responsabil 

de program 

Dumitra Balan 
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Abilitarea corpului de profesori metodişti pentru învăţământul preuniversitar  

OM 5670/18.12.2017– 10 CPT 
 

 Justificare  Asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin cunoaşterea 

tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi 

desfăşurării unui demers didactic eficient. Cadrele didactice cu 

experienţă au nevoie să-şi formeze competenţe de organizare, 

îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a activităţilor 

ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei şcolare 

 Scop Creşterea calităţii inspecției şcolare din unităţile de învăţământ 

preuniversitar în vederea eficientizării serviciilor de educaţie şi 

formare a elevilor. 

 Obiective  - Consolidarea corpului de profesionişti activi în zona de inspecție 

şcolară la înalte standarde de calitate; 

- Dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului de 

metodist al Inspectoratului Şcolar Județean;  

- Consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu 

flexibilitate a activităţilor de metodist  şcolar în contexte cu profil 

diferit;  

 Tematică/ activităţi  I.Comunicare şi abilităţi sociale ale profesorului metodist al IŞJ – 12,5 

ore 

II.Managementul carierei didactice – 9,5 ore 

III.Profesorul metodist şi inspecția școlară – 12,5 ore 

 IV.Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional Marketing – 

3,5 ore 

 Forma de realizare Stagiu de formare – 40 ore 

 Orizont de timp An şcolar 2018-2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Profesori metodişti şi aspiranţi 

1 grupă -25 cursanţi 

 Evaluare/ certificare Atestat de formare – 10 credite 

 Formatori Formatori acreditaţi 

 Locul  CCD şi Filialele Bolintin Vale şi Ghimpaţi 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs   

 Responsabil de program Daniela Marin 
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Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate 

OMEN 3136/25.01.2017 - 15 CTP 
 

 Justificare  Formarea iniţială a cadrelor didactice  nu asigură o pregătire metodică  

şi socio-profesională necesară unei integrări eficiente în cariera 

didactică. Această situaţie generează dificultăţi  în toate fazele de 

exercitare a profesiei didactice: proiectare/întocmire de  documente, 

managementul clasei, predare, evaluare. Beneficiile interacţiunii cu 

profesorul mentor sunt: optimizarea activităţii  profesorului  prin 

supervizare, remedierea deficienţelor în procesul de predare – 

evaluare-comunicare, îmbunătăţirea relaţiilor la nivelul organizaţiei 

 Scop Furnizarea de competenţe necesare cadrelor didactice care deţin sau vor 

deţine rol de mentori în vederea realizării predării şi evaluării cu un 

grad ridicat de profesionalism și pentru asigurarea standardelor de 

performanţă în învăţământul preuniversitar 

 Obiective   Consolidarea corpului de profesionişti activi în zona de mentorat la 

înalte standarde de calitate; 

 Dezvoltarea unor competenţe specifice, asociate statutului 

profesorului mentor;  

 Consolidarea de competenţe transversale utile pentru exercitarea cu 

flexibilitate a activităţilor de mentorat  şcolar în contexte cu profil 

diferit 

 Tematică/ activităţi  a) Comunicarea mentor-debutant – 16 h 

b) Managementul carierei didactice și al dezvoltării personale – 13 h 

c) Profesorul mentor Rolul şi importanţa activităţii de mentorat – 19 h 

d) Utilizarea noilor tehnologii în mentorat – 10 h 

 

 Forma de realizare Stagiu de formare – 60 ore 

 Orizont de timp An şcolar 2017-2018 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

1 grupă -25 cursanţi 

 Evaluare/ certificare Atestat de formare – 15credite 

 Formatori Formatori acreditaţi 

 Locul  CCD şi Filialele Bolintin Vale şi Ghimpaţi 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs   

 Responsabil de program Marin Daniela 
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Educaţie nonformală pentru o şcoală Altfel , 

OMEN 6217/23.12.2016, 15 CPT 

 

 Justificare  Studierea atentă a legislaţiei în domeniul educației nonformale ne-a 

condus la constatarea că statul român sprijină inițiativele de realizare 

a educației în contexte nonformale variate, care contribuie 

semnificativ la formarea competențelor cheie ale formabililor. 

Prin realizarea acestui program de formare continuă, urmărim 

diversificarea activităților de educație nonformală desfășurate în 

școală, precum și creșterea calității implementării programelor de 

educație nonformală în învățământul preuniversitar românesc. Prin 

rezultatele sale, acest program se dorește a fi pentru cadrele 

didactice un pilon de articulare a complementarității formal-

nonformal în educație, care generează exemple concrete de 

contexte de învățare nonformală, valorificând experiențe de succes 

în proiectarea și implementarea de proiecte educaționale din mediul 

nonformal 

 Scop Dezvoltarea competenţelor  transversale ale cadrelor didactice din 

perspectiva educației nonformale, în vederea îmbunătățirii 

practicilor didactice utilizate la clasă 

 Obiective   Familiarizarea cu specificul educației nonformale, în vederea 

valorificării complementarității formal-nonformal în activitatea 

didactică 

 Dezvoltarea competențelor metodologice ale cadrelor didactice 

privind proiectarea și implementarea de proiecte și parteneriate 

educaționale la nivel național, regional sau local, respectiv în 

Săptămâna Școala Altfel 

 Dezvoltarea competențelor transversale digitale ale cadrelor 

didactice prin utilizarea instrumentelor TIC  pentru organizarea, 

implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților  educaționale 

formale și nonformale 

 Tematică/ activităţi  I.  Importanța educației nonformale într-o școală altfel – 23 ore 

II.  Proiectarea și implementarea activităților de educație nonformală– 

35 ore 

 Forma de realizare Stagiu de formare – 60 ore 

 Orizont de timp An şcolar 2017-2018 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

1 grupă -25 cursanţi 

 Evaluare/ certificare Atestat de formare – 15credite 

 Formatori Formatori acreditaţi 

 Locul  CCD şi Filialele Bolintin Vale şi Ghimpaţi 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs   

 Responsabil de program Dumitra Balan 
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CURSURI ACREDITATE 

A.N.C. 
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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 dobândite 

 Tematică/ 

activităţi  

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. 

 Forma de 

realizare 

Cursuri de formare 

 Orizont de 

timp 

2018- 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice din judeţ 

 Evaluare/ 

certificare 

Atestat ANC 

 Formatori Formatori autorizaţi 

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ 

estimare 

Taxa de participare la curs  

 Responsabil 

de program 

Daniela Marin 
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Titlul programului: 

Inspector resurse umane 
 

 Justificare  În contextul schimbărilor privind legislaţia învățământului 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/ 

activităţi  

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.  

 Forma de 

realizare 

Cursuri de formare 

 Orizont de 

timp 

2018 - 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice din judeţ 

 Evaluare/ 

certificare 

Atestat ANC 

 Formatori Formatori autorizaţi 

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ 

estimare 

Taxa de participare la curs 

 Responsabil 

de program 

Daniela Marin 
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Titlul programului: 

Expert Achiziţii Publice 

 
Scop Creşterea nivelului profesional si al competentelor in domeniul achiziţiilor publice, în 

scopul aplicării corecte a tuturor prevederilor legale 

Obiective Comunicarea interpersonala; 

Perfecţionarea pregătirii profesionale; 

Utilizarea calculatorului; 

Coordonarea muncii in echipa; 

Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire; 

Elaborarea documentelor de specialitate; 

Analizarea legislaţiei aplicabile specifice; 

Acordarea consultantei de specialitate; 

Planificarea achiziţiilor publice; 

Derularea procedurilor de atribuire; 

Finalizarea procedurilor de atribuire. 

Tematica Actele normative care transpun directivele europene în materia atribuirii contractelor 

de achiziţii publice; 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice; 

Tipuri de contracte de achiziţii publice; 

Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice; 

Modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţii publice; 

Documentaţia de atribuire; 

Participarea la procedurile de atribuire; 

Anularea procedurilor de atribuire; 

Dosarul achiziţiei publice; 

Căi de atac; 

Studii de caz; 

Modificări preconizate a fi propuse spre aprobare ale actelor normative care 

guvernează domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice;  

Nr ore 40 ore  

Nivel minim 

studii 

studii superioare, cu diploma de licenţă 

Evaluare/ 

certificare 

Atestat ANC  

Formatori Formatori autorizaţi 

Locul CCD GIURGIU 

Finanţare/ 

 Estimare 

Taxa de participare la curs 

Responsabil 

program  

Dumitra Balan 
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Titlul programului:  

Evaluator Proiecte 
 

Scop Creşterea competentelor specifice pentru luarea deciziei în toate fazele iniţierii şi 

implementării oricărui tip de proiect. 

Obiective 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în munca; 

2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului; 

3. Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor; 

4. Pregătirea personală pentru evaluare; 

5. Organizarea procesului de evaluare; 

6. Validarea evaluării; 

7. Acordarea de asistenta tehnica pentru selecţia de proiecte. 

Tematica 1. Noţiuni de baza şi noţiuni specifice privind proiectele şi evaluarea proiectelor; 

2. Organizarea procesului de evaluare; 

3. Evaluarea propunerii de proiect. 

Nr ore 40 ore  

Nivel minim 

studii 

studii superioare, cu diploma de licenţă 

Evaluare/ 

certificare 

Atestat  ANC 

Formatori Formatori autorizaţi 

Locul CCD Giurgiu 

Eestimare pret Taxa de participare la curs 

Responsabil 

program  

Daniela Marin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccdgr2002@yahoo.com
http://www.ccdgiurgiu.ro/


 

Pagina 70    
Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3, Giurgiu 

 Cod poștal, 080474 
Tel. / Fax   0246 21 26 38 
Tel. Mobil 0752 07 07 74 

700787 89 13 52 
Email: ccdgr2002@yahoo.com 
Site:   http://www.ccdgiurgiu.ro 

Titlul programului: 

Competenţe Informatice 
 

 Justificare   Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere necesită personal didactic 

pregătit pentru a realiza secvenţe de predare-învăţare-evaluare folosind 

noile tehnologii 

 Scop Dobândirea competenţelor profesionale pentru desfăşurarea 

activităţilor  

de învăţare folosind tehnologii moderne 

 Obiective   Utilizarea echipamentelor, 

 Utilizarea noilor tehnologii în activitatea didactică 

 Tematică/ activităţi  Utilizarea funcţiilor de bază ale unui sistem de operare (Windows) 

Utilizarea unei aplicaţii de procesare de texte 

 (Office Word) 

Folosirea foilor de calcul tabelar (Office Excel) pentru calcul şi 

analiză 

Realizarea de prezentări electronice 

(Office Powerpoint)  

Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet şi Poştă 

Elecronică) 

Utilizarea bazelor de date;  

Securitatea datelor. 

 

 Forma de realizare Cursuri de formare 

 Orizont de timp 2018 - 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice, din judeţ 

 Evaluare/ certificare Atestat ANC 

 Formatori Formatori acreditaţi 

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs 

 Responsabil de 

program 

Dumitra Balan 
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Titlul programului: 

Bibliotecar 
 

 Justificare  Biblioteca are un rol complementar important în cadrul procesului instructiv-

educativ folosind metode alternative de educare şi informare. Personalul capabil sã 

realizeze acest deziderat este alcãtuit din bibliotecari, funcţiile acestora având menirea 

sã asigure circuitul documentelor de bibliotecã de la achiziţie şi intrarea lor în 

patrimoniul bibliotecii pânã la punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor.  

Bibliotecarul desfăşoară, în mod curent, activităţi pentru toate grupurile / persoanele 

din comunitate ( capitală, oraş, comună), asigurând informarea tuturor, conform 

nivelului de înţelegere şi cerinţelor specifice.  

 Scop Dobândirea competenţelor profesionale pentru desfăşurarea activităţilor  

de bibliotecar 

 Obiective  Organizarea eficientă a activităţii bibliotecii şcolare 

Introducerea instrumentelor TIC în activitatea bibliotecii 

 Tematică/ 

activităţi  

Organizarea activităţii proprii  

Aplicarea normelor de sănătate şi securitate  

în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Organizarea circulaţiei documentelor 

Asistarea utilizatorilor în cadrul bibliotecii 

Organizarea documentelor din bibliotecă 

Dezvoltarea colecţiilor 

Organizarea colecţiilor 

Remedierea documentelor deteriorate 

 Forma de realizare Cursuri de formare 

 Orizont de timp 2018 - 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Bibliotecari necalificaţi, absolvenţi cu studii medii 

 Evaluare/ 

certificare 

Atestat de formare 

 Formatori Formatori acreditaţi 

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs 

 Responsabil de 

program 

Daniela Marin 
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Titlul programului: 

Comunicare în limba engleză/franceză 
 

 Justificare   Deschiderea învăţământului românesc spre spaţiul european necesită 

abilităţi de comunicare în limbi străine. Dezvoltarea parteneriatelor 

europene constituie o prioritate pentru profesorii din şcolile din judeţul 

Giurgiu. 

 Scop Dezvoltarea abilităţilor de comunicare si formarea competentelor proprii 

pentru:  

înţelegerea limbii vorbite, exprimarea orală, înţelegerea limbii scrise, 

redactarea corectă a unui text scris şi interacţiunea în conversaţie. 

Parcurgerea acestui curs vă va ajuta să dobândiţi o gramatică corectă şi 

un vocabular pentru o conversaţie obişnuită. 

 Obiective  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare scris/citit/vorbit în limbă străină în 

vederea derulării proiectelor europene de colaborare. 

 Tematică/ activităţi   Receptarea corecta a mesajelor transmise oral sau în scris in diferite 

situatii de comunicare 

 Producerea corecta de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite 

contexte; 

 Desprinderea elementelor cheie dintr-un mesaj rostit in limbaj 

standard, cu viteza normala 

 Realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa, 

exprimarea in mod clar si justificat a unui punct de vedere pe diferite teme 

cunoscute;  

 Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate 

de comunicare; 

 Dezvoltarea gandirii autonome, critice si reflexive prin receptarea 

unei varietatati de texte in limba engleza/franceză 

 

 Forma de realizare Cursuri de formare 

 Orizont de timp 2018 - 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Personal didactic şi didactic auxiliar 

 Evaluare/ certificare Atestat de formare 

 Formatori Formatori acreditaţi 

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs 

 Responsabil de 

program 

Dumitra Balan 
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Titlul programului: 

Mediator şcolar 

120 ore,cod COR 235911 
 

 Justificare  Educaţia incluzivă a devenit un deziderat al şcolii româneşti. 

 Scop Formarea profesională a cadrelor didactice astfel încât să îşi dezvolte 

atitudini, comportamente, abilităţi şi competenţe care să le permită 

adaptarea activităţii didactice la specificul şcolii 

 Obiective  • Dobândirea şi dezvoltarea competenţelor necesare unui bun mediator. 

• Înţelegerea şi aplicarea practică a tehnicilor de comunicare cu familiile 

dezavantajate din punct de vedere social; 

• Aplicarea practicilor educaţiei incluzive  

 Tematică/ activităţi  Dezvoltarea parteneriatului şcoala-comunitate 

Consilierea familiilor/categolor sociale dezavantajate privind rolul si 

importanta scolarizarii copiilor 

Aplicarea practicilor incluzive 

Depăşirea dificultăţilor emoţionale şi comportamentale la copiii cu nevoi 

speciale  

Asigurarea respectării drepturilor copilului 

Promovarea limbii, tradiţiilor si obiceiurilor comunităţii în şcoală. 

 

 Forma de realizare Curs de formare 

 Orizont de timp An şcolar 2018- 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 Evaluare/ certificare Atestat ANC 

 Formatori Formatori autorizaţi 

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs  

 Responsabil de 

program 

Dumitra Balan 
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Titlul programului: 

Manager al sistemelor de management al calităţii  

180 ore, cod COR 325701 
 

 Justificare  Un „manager al sistemelor de management al calităţii" trebuie să fie 

competent în implementarea şi utilizarea tuturor tehnicilor, metodelor şi 

instrumentelor de management. Unităţile şi elementele de competenţă 

prezentate în acest standard corespund specificaţiilor ocupaţionale şi 

criteriilor de calificare menţionate în schema armonizată a Organizaţiei 

Europene pentru Calitate (EOQ) pentru calificarea şi certificarea / 

înregistrarea „managerilor EOQ ai sistemelor calităţii". 

 Scop Formarea profesională a cadrelor didactice astfel încât să îşi dezvolte 

atitudini, comportamente, abilităţi şi competenţe care să le permită adaptarea 

activităţii didactice la standardele de calitate 

 Obiective  Educarea, instruirea şi motivarea pentru calitate a personalului 

Asigurarea şi implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor 

specifice managementului calităţii 

Elaborarea şi implementarea tehnicilor şi metodelor de asigurare a calităţii 

Implementarea sistemului calităţii 

Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului calităţii 

 Tematică/ activităţi  Standardele de referinţă ale sistemului de management al calităţii; 

Conceptele «calitate» şi «management al calităţii»: terminologie, 

principiile managementului calităţii, abordarea procesuală; 

Implementarea sistemului de management al calităţii într-o organizatie, în 

conformitate cu ISO 9001:2015; 

Procesele de management; 

Procesele de planificare; 

Procesele suport; 

Procesele de realizare; 

Evaluarea performanţe; 

Tehnicile şi instrumentele managementului calităţii 

 Forma de realizare Curs de formare 

 Orizont de timp An şcolar 2018 - 2019 

 Grup ţintă/  

 nr planificaţi 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 Evaluare/ certificare Atestat ANC 

 Formatori Formatori autorizaţi 

 Locul  Casa Corpului Didactic Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Taxa de participare la curs  

 Responsabil de program Dumitra Balan 
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ACTIVITĂŢI METODICO – ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE  

ORGANIZATE DE CCD SAU ÎN PARTENERIAT 

mailto:ccdgr2002@yahoo.com
http://www.ccdgiurgiu.ro/


 

Pagina 76    
Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3, Giurgiu 

 Cod poștal, 080474 
Tel. / Fax   0246 21 26 38 
Tel. Mobil 0752 07 07 74 

760787 89 13 52 
Email: ccdgr2002@yahoo.com 
Site:   http://www.ccdgiurgiu.ro 

Titlul programului: 

CREATIVITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

Simpozion interjudeţean – ediţia a XIXa 

 

 Justificare  Funcţia psihopedagogică a creativităţii este determinată de modul de 

comportare a personalităţii creatoare, angajată în proiectarea unor acţiuni 

didactice, în condiţiile de transformare a raporturilor dintre educator şi elev. 

Creativitatea a devenit obiectul unor acţiuni planificate, prin care ea se 

dezvoltă în mod deosebit. 

 Scop • Motivarea cadrelor didactice pentru o activitatea competentă şi 

creativă 

 Obiective  • Facilitarea şi dezvoltarea potenţialului creativ în şcoală 

• Creşterea eficienţei profesionale 

• Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de învăţarea de tip creativ 

 Tematică/ activităţi  - Susţinerea lucrărilor pe următoarele secţiuni: 

Educaţie pentru toţi: accesibilizare, individualizare, personalizare, 

incluziune  

Proiecte europene cu finanţare nerambursabilă 

Management educaţional  

Activităţi creative în orele de ştiinţe 

Activităţi creative în cadrul disciplinelor umaniste 

Consiliere şi orientare 

 Forma de realizare • Simpozion interjudeţean 

 Orizont de timp Luna mai 2019 

 Grup ţintă/ nr planificaţi Toate categoriile de cadre didactice din judeţ şi invitaţi din judeţele 

vecine 

 Evaluare/ certificare Expoziţie cu lucrări şi mape 

Diplome de participare C.C.D. 

CD cu ISBN 

 Formatori Nu este cazul 

 Locul  Centrul Cultural Local “Ion Vinea” Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Buget propriu C.C.D şi contribuţia participanţilor 

 Responsabil de program Daniela Marin 
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Titlul programului: 

Proiect educaţional 

„FILE DIN LITERATURA ROMÂNĂ” 

Ediţia a IV-a 
 

 Justificare   Pentru a evidenţia cunoştinţele de literatură română ale elevilor şi 

eficientizarea activităţii CDI-urilor şi bibliotecilor şcolare, se impune crearea 

de activităţi specifice precum şi popularizarea acestora. În acest sens am iniţiat 

un proiect cu activităţi dinamice, tip concurs, care se adresează în egală măsură 

elevilor din învăţământul primar, gimnazial sau liceal.  

 Scop  Stimularea activităţii grupurilor corale la nivelul învăţământului preşcolar 

şi primar Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, 

formarea unui tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, 

capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii. 

 Obiective   popularizarea şi valorificarea unor strategii inovatoare pentru îndrumarea 

şi optimizarea lecturii în rândul elevilor; 

 încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru literatura română; 

 stimularea interesului pentru lectură şi formarea la elevi a unei gândiri 

autonome, reflexive, critice; 

 utilizarea resurselor de carte din şcoală în activitatea de învăţare; 

 îmbunătăţirea abilităţii de a lucra cu cartea; 

 îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor; 

 promovarea şi stimularea elevilor cu aptitudini literare şi plastice; 

 valorificarea potenţialului creator al elevilor în procesul instructiv-

educativ şi extracurricular; 

 formarea abilităţilor de memorare prin asociere, disociere, conexiune de 

termeni şi înregistrare detaliată a informaţiei; 

 realizarea unui real şi eficient schimb de experienţă între cadrele 

didactice implicate în derularea proiectului. 

 Tematică/ activităţi   ,, Concurs de afişe” 

 „Poezia, un tărâm uitat”  

 „Campionat de memorat” 

 Forma de realizare  Proiect educaţional 

 

 Orizont de timp semestrul al II-lea  

 Grup ţintă/ nr 

planificaţi 

 elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal şi cadre didactice, bibliotecari, 

responsabili CDI. 

 Evaluare/ certificare Diplome de participare  

 Formatori Nu este cazul 

 Locul  Unităţile şcolare partenere 

 Finanţare/ estimare Buget propriu  

 Responsabil de 

program 

Dumitra Balan  
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Titlul programului: 

Festival de muzică corală pentru preşcolari şi 

elevi ai claselor I-VIII 

GLASURI CRISTALINE ediţia a XII-a 
 

 Justificare  Festivalul se adresează tuturor educatorilor şi învăţătorilor din judeţul 

Giurgiu. 

Muzica-limbajul universal contribuie la apropierea dintre oameni, 

dintre naţiuni, configurând acea personalitate pentru care comunicarea 

artistică este esenţială şi definitorie.  

 Scop  Stimularea activităţii grupurilor corale la nivelul învăţământului 

preşcolar şi primar 

 Obiective   Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale al copiilor 

 Familiarizarea cu creaţiile muzicale corale 

 Păstrarea unei tradiţii privind corurile de copii în judeţul Giurgiu 

 Atragerea unui număr mare de formaţii corale 

 Tematică/ activităţi   Programul festivalului 

 Forma de realizare  Festival 

 Masă rotundă 

 Orizont de timp aprilie 2019 

 Grup ţintă/ nr planificaţi Cadre didactice din judeţ care lucrează în învăţământul preşcolar, 

primar şi gimnazial 

 Evaluare/ certificare Diplome de participare C.C.D. 

 Formatori Nu este cazul 

 Locul  Ateneul Cultural “Nicolae Bălănescu” Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Buget propriu C.C.D şi contribuţia participanţilor 

 Responsabil de program Daniela Marin  
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Titlul programului: 

Simpozion şi concurs regional interdisciplinar – ediţia a VII-a 

„ŞTIINŢELE NATURII ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR” 
 

 Justificare   Se observă de la an la an, modul în care schimbările mediului afectează nu numai 

viaţa plantelor şi a animalelor, dar şi propriul stil de viaţă al oamenilor. De aceea, 

este imperativ să ne implicăm, să ne schimbăm propria atitudine, dar şi să formăm 

elevilor noştri o conduită responsabilă de ocrotire şi protecţie a mediului ce ne 

înconjoară  

 Scop  Educaţie pentru mediu 

 Obiective   menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 

 conştientizarea faptului că sănătatea omului depinde de sănătatea mediului; 

 formarea unei conştiinţe şi gândiri ecologice; 

 conştientizarea importanţei dezvoltării cercetării ştiinţifice în domeniul fizicii, 

chimiei, biologiei, geografiei, meteorologiei, ecologiei, tehnicii şi tehnologiilor 

etc. în legătură cu problemele de mediu; 

 responsabilizarea elevilor, a cadrelor didactice, a comunităţii locale în 

implementarea unor norme de conduită ecologică; 

 schimbul de bune practici privind valorificarea potenţialului creator al elevilor 

şi cadrelor didactice în legătură cu protejarea mediului înconjurător. 

 Tematică/ activităţi   Mediul înconjurător şi problemele cu care se confruntă acesta reprezintă ideea 

centrală a activităţilor desfăşurate pe următoarele secţiuni: 

 pentru cadre didactice: 

 Secţiunea I: Eseu (subsecţiuni: a.fizică, b.chimie, c.biologie, d.ecologie şi 

protecţia mediului, e.geografie, f.meteorologie, g.tehnic, h. interdisciplinaritate) 

 Secţiunea a II-a: Proiecte educaţionale pentru elevi: 

 Secţiunea I: Eseu (subsecţiuni: a. fizică, b. chimie, c. biologie, d. ecologie şi 

protecţia mediului, e. geografie, f. meteorologie, g. tehnic, h. interdisciplinaritate) 

 Secţiunea a II-a: Creaţii plastice: desene, pictură, grafică, afiş, colaj (orice 

tehnică, format A3 sau A4) care să pună în evidenţă frumuseţea peisajelor 

înconjurătoare, aspectele dezolante ale unui mediu poluat sau îndemnul pentru 

mobilizare împotriva poluării 

 Forma de realizare  Simpozion pentru cadre didactice 

 Concurs pentru elevi 

 Orizont de timp  iunie 2019 

 Grup ţintă/ nr planificaţi Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 Evaluare/ certificare  Diplome cu premii pentru elevi 

 Diplome de participare pentru profesori 

 Expoziţie cu lucrări 

 DVD cu ISBN 

 Formatori  Nu este cazul 

 Locul   Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu 

 Finanţare/ estimare  Buget propriu  

 Responsabil de program Dumitra Balan 
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Titlul programului: 

 MEDIUL AMBIANT SI 

DEZVOLTAREA DURABILĂ 

Simpozion judeţean – ediţia a VI- 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 şi promovarea exemplelor de bună practică din 

comunităţile urbane şi rurale dar şi valorificarea unor soluţii viabile găsite sau 

propuse de participanţii la simpozion 

 Scop • Educaţie pentru dezvoltare durabilă 

 Obiective  • Promovarea unor activităţi eficiente de educatie pentru dezvoltare durabilă 

• Găsirea unor soluţii practice pentru protejarea mediului 

• Perfecţionarea cadrelor didactice participante in domeniul educaţiei pentru 

dezvoltare durabila 

• Valorificarea activităţii de cercetare si inovare in domeniul educaţiei prin 

publicarea materialelor valoroase într-o revistă 

• Asigurarea unei diseminări eficiente 

 Tematică/ 

activităţi  

- Susţinerea lucrărilor pe următoarele secţiuni: 

- Să gândim global şi să acţionăm local / abordări interdisciplinare în scopul 

educaţiei pentru dezvoltare durabilă 

Eseuri, proiecte, referate, lucrări realizate însoţite de prezentare Power Point (se 

adresează elevilor, cadrelor didactice) 

– expoziţie cu lucrări practice, desene, colaje, postere şi fotografii reprezentând 

mediul înconjurător (se adresează elevilor) 

- proiecte, activităţi extraşcolare şi exemple de bună practică derulate în şcoli (se 

adresează elevilor, cadrelor didactice) 

 Forma de 

realizare 

• Simpozion judeţean 

 Orizont de timp iunie 2019 

 Grup ţintă/ nr 

planificaţi 

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

 Evaluare/ 

certificare 

Expoziţie cu lucrări şi mape 

Diplome de participare C.C.D. 

CD/ISBN 

 Formatori Nu este cazul 

 Locul  Filiala Bolintin Vale, a CCD Giurgiu 

 Finanţare/ 

estimare 

Buget propriu 

 Responsabil de 

program 

Daniela Marin  
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Titlul programului: 

Concurs judeţean de creaţie plastică pentru preşcolari şi şcolari 

”BUCURIILE IERNII” EDIŢIA III 

 
 

Justificare  Fiecare anotimp are frumuseţea sa. Niciun alt anotimp nu trezeşte 

în sufletul copiilor – şi nu numai - atâta frumuseţe şi emoţie ca 

anotimpul iarna. 

 Ne revin puternic în minte şi în suflet amintirile copilăriei, ne 

amintim cu drag de zăpezile bogate şi prevestitoare de rod 

îmbelşugat, de colindele şi de clinchetele de clopoţei care ne 

umplu sufletele de bucurie, ne amintim cu drag de mirosul 

proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, de nerăbdarea cu care 

aşteptam darurile sub pomul de iarnă. Bucuria copiilor este aşa de 

mare încât ne minunăm de fiecare dată de puterea pe care o au 

aceşti copii de a transmite şi adulţilor emoţiile pe care ei le trăiesc 

la un nivel maxim. 

 Concursul “Bucuriile iernii” îşi propune să antreneze copiii în 

activităţi prin care să-şi formeze priceperi şi deprinderi care să le 

dezvolte potenţialul creator şi să-şi dezvolte simţul artistic. 

Scop  Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al 

copiilor din învăţământul preşcolar şi primar. 

Obiective  Dezvoltarea la preşcolari şi şcolari a potenţialului artistico-creativ  

 şi a capacităţii de a comunica prin intermediul artelor; 

 Realizarea unor decoraţiuni si ornamente specifice anotimpului  

 iarna şi Crăciunului; 

 Cultivarea interesului, respectului, şi dragostei faţă de obiceiurile  

 şi tradiţiile sarbătorilor de Crăciun. 

Tematică/activităţi  Realizare felicitări, ornamente şi decoraţiuni de Crăciun şi donarea 

lor în scop caritabil Târgului de Crăciun 

Forma de realizare  Concurs 

Orizont de timp  Luna decembrie 2018 

Grup ţintă  Preşcolari şi şcolari ai judeţului Giurgiu 

Evaluare/certificare  Diplome şi certificate de voluntariat 

Locul  Grădiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunata ” Giurgiu 

Finantare/estimare  Buget din contribuţia sponsorilor 

Responsabil de program Dumitra Balan 
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Titlul programului: 

Proiect educaţional naţional de educaţie financiară 

”DE LA JOC… LA EDUCAŢIE FINANCIARĂ” 
 

Justificare - Încă de mici, copiii sunt capabili de a lua decizii. Acest lucru poate fi încurajat de către adulţi. 

- Această tip de educaţie stimulează prin activităţi bine structurate, luarea deciziilor legate de 

bani pentru copiii preşcolari. 

- Ghidarea copiilor mici în alegeri simple le va oferi experienţa şi încrederea pentru luarea 

propriilor decizii pe măsură ce cresc, fapt care îi responsabilizează şi îmbunătăţeşte capacitatea 

lor de a funcţiona cu succes în anii adolescenţei şi maturităţii lor. 

Scop - Să formeze deprinderi de structurare a cheltuielilor pentru a-i ajuta pe copiii mici în a face 

alegeri. Ajutarea copiilor în a recunoaşte că banii vin în cantităţi limitate şi stimularea acestora 

spre economisire. 

Obiective - Promovarea conceptului de educaţie financiară în rândul preşcolarilor, părinţilor şi cadrelor 

didactice prin planificarea si implementarea unui curriculum adaptat cerinţelor programului. 

- Analizarea alternativelor simple şi câştigarea încrederii în luarea propriilor decizii. 

- Dezvoltarea unor modele comportamentale raţionale în rândul părinţilor şi copiilor prin 

practicarea luării de decizii în situaţii concrete. 

- Formarea unor deprinderi de bune practice în ceea ce priveşte educaţia financiară. 

- Imprimarea respectului faţă de muncă, bani şi dezvoltarea spiritului de într-ajutorare. 

- Stimularea cadrelor didactice spre perfecţionare continuă. 

- Alfabetizarea copiilor în domeniul financiar. 

- Implicarea autorităţilor locale şi celorlalţi factori ai comunităţii, în rezolvarea problemelor 

administrativ-financiare care vor apărea pe parcursul derulării acestui program. 

Tematică/activităţi - masă rotundă popularizare proiect 

- planificarea si implementarea unui curriculum de educaţie financiara pentru preşcolari 

- cursuri formare cadre didactice 

- crearea unei platforme facebook 

- vizită bancă 

- activităţi de reciclare  

- ateliere cu părinţii 

- activităţi strângere de fonduri şi donare,,Puşculiţa inimii,, 

- activităţi interactive virtuale 

- activităţi cu preşcolarii conform curriculumului *auxiliare 

- evaluarea proiectului simpozion şi concurs  

- elaborare revista  

Forma de realizare - Cursuri de formare, simpozion, concurs 

Orizont de timp - An şcolar 2018-2019 

Grup ţintă - Cadre didactice si preşcolari ai judeţului Giurgiu si judeţele partenere 

Evaluare/certificare - Expoziţii - concurs, portofolii, fotografii, diplome, lucrări simpozion 

Formatori - Profesor pentru învăţământul preşcolar Filip Ana-Maria – Grădiniţa cu program prelungit 

”Dumbrava minunată” 

- Profesor pentru învăţământul preşcolar Trandafir Petruţa – Grădiniţa cu program prelungit 

”Dumbrava minunată” 

Locul - Grădiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunata ” Giurgiu 

Finanţare/estimare - Sponsorizări din partea Comitetului reprezentativ al părinţilor, Asociaţiei de părinţi - Grădiniţa 

cu program prelungit,, Dumbrava Minunată, comunităţii locale. 

Responsabil de 

program 

Daniela Marin 
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Titlul programului: 

Concurs judeţean de creaţie plastică pentru preşcolari 

”SIMFONIILE TOAMNEI” EDIŢIA III 

 
Justificare  După o vacanţă mare, Zâna Toamnă soseşte la noi odată cu începutul anului 

şcolar când retrăim bucuria revederii colegilor. Cu toţii suntem încântaţi de 

bogăţia şi frumuseţea ei: covorul multicolor şi uşor foşnitor al frunzelor, 

aroma şi gustul fructelor şi legumelor, veselia şi cântecele copiilor dornici să-

şi ajute părinţii şi bunicii la strângerea recoltelor. Toate acestea formează o 

mirifică simfonie de culori. 

Scop  Prin intermediul acestui concurs urmărim să însufleţim preşcolarilor dragostea 

pentru frumosul din natură, dezvoltarea şi exprimarea expresivităţii şi 

creativităţii copiilor, valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în 

abordarea educaţiei artistico-plastice. 

Obiective  Dezvoltarea abilităţilor artistice şi exprimarea dragostei faţă de natură în 

anotimpul de toamna si tradiţii specifice; 

 Dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor; 

 Cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor preşcolari; 

 Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice şi practice 

Tematică/activităţi  Realizare picturi, desene şi colaje 

Forma de realizare  Concurs 

Orizont de timp  Luna octombrie 2018 

Grup ţintă  Preşcolari ai judeţului Giurgiu 

Evaluare/certificare  Diplome 

Formatori  Nu este cazul 

Locul  Grădiniţa cu P.P. ”Dumbrava minunata ” Giurgiu 

Finantare/estimare  Buget din contribuţia sponsorilor 

Responsabil de 

program 

Dumitra Balan 
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Titlul programului: 

Concurs judeţean de creaţie plastică pentru preşcolari 

” UNIVERSUL COPIILOR ÎN CULORI ” EDIŢIA A III-A 
 

Justificare  Inocenţa cu care copiii îşi trăiesc copilăria este asemenea gingăşiei prin care 

florile gustă din splendoarea vieţii. Copilăria e tărâmul imaginaţiei si a 

creativităţii. 

 Universul copiilor este o feerie de culori ce exprima veselia si inocenta. 

Scop  Promovarea si valorificarea potenţialul creativ al copiilor deschizând accesul la 

educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate; 

 Promovarea si valorificarea potenţialul creativ al copiilor deschizând accesul la 

educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate. 

Obiective - Dezvoltarea unor competenţe cheie care să ducă la realizarea unor  

- lucrări creative, originale,eficiente, necesare îmbogăţirii bazei  

- materiale la nivelul grupei, a grădiniţei;  

- Stimularea creativităţii şi expresivităţii prescolarilor şi şcolarilor prin desen, 

pictură, colaj; 

- Cultivarea sensibilităţii artistice a prescolarilor şi şcolarilor; 

- Consolidarea unor deprinderi şi abilităţi practice, plastice,specifice nivelului 

de dezvoltare al copilului; 

- Realizarea unei expozitii de fotografie şi cu lucrarile plastice ale 

participantilor; 

- Dezvoltarea increderii in fortele proprii. 

Tematică/activităţi  Realizare picturi, desene, colaje şi fotografii din timpul activităţilor 

Forma de realizare  Concurs 

Orizont de timp  Luna iunie 2019 

Grup ţintă  Preşcolari ai judetului Giurgiu 

Evaluare/certificare  Diplome 

Formatori Nu este cazul 

Locul  Gradinita cu P.P. ”Dumbrava minunata ” Giurgiu 

Finantare/estimare  Buget din contribuţia sponsorilor 

Responsabil de 

program 

Daniela Marin 
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Titlul programului: 

Festival de dans pentru preşcolari 

STELUŢELE DANSULUI ediţia a VI-a 
 

 Justificare  Festivalul se adresează tuturor educatorilor din judeţul Giurgiu. 

Dansul contribuie la apropierea dintre oameni, dintre naţiuni, configurând acea 

personalitate pentru care comunicarea artistică este esenţială şi definitorie.  

 Scop - Stimularea activităţii la nivelul învăţământului preşcolar  

 Obiective  - Dezvoltarea capacităţii motrice a copiilor 

- Familiarizarea copiilor cu dansul şi mişcarea ritmică 

- Valorificarea tradiţiilor populare din judeţul Giurgiu 

- Atragerea unui număr mare de formaţii de dansuri 

 Tematică/ 

activităţi  

- Programul festivalului 

 Forma de realizare - Festival 

 

 Orizont de timp iunie 2018 

 Grup ţintă/ nr 

planificaţi 

Cadre didactice din judeţ care lucrează în învăţământul preşcolar  

 Evaluare/ 

certificare 

Diplome de participare C.C.D. 

 Formatori Nu este cazul 

 Locul  Teatrul Valah Giurgiu 

 Finanţare/ estimare Buget din contribuţia sponsorilor 

 Responsabil de 

program 

Dumitra Balan  
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