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I. DIDACTICA SPECIALITĂȚII 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Valențele educative ale jocului la preșcolari 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preșcolar  

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Jocul este activitatea de bază a copiilor preșcolari. Se utilizează în grădiniţă în 

scopul îmbogăţirii şi aprofundării experienţei cognitive a copiilor, precum şi în 

vederea dezvoltării proceselor psihice de reflectare directă şi nemijlocită a 

realităţii.  

Programul oferă posibilitatea unei perfecţionări didactice prin aprofundarea unor 

noţiuni importante din teoria şi metodologia desfăşurării jocului în învăţământul 

preşcolar. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Valorificarea potenţialului educativ al jocurilor în activităţile de învăţare 

Elaborarea şi adaptarea  jocul didactic diverselor situaţii de învăţare 

Organizarea eficientă a jocurilor didactice în activităţile cu preşcolarii 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Rolul jocului în dezvoltarea 

personalității preșcolarului 
8 3 5 - 

Tipuri de jocuri  specifice  

educaţiei timpurii 
8 3 5 - 

Particularităţi ale proiectării, 

organizării şi evaluării jocului 

didactic 

8 1 6 1 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I 2015 

Modalităţi de evaluare Portofoliul cursantului 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Bălănescu Camelia, profesor pentru învățământ preșcolar, grad I 

Coordonator program  Gorun Gabriela, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Perspective novatoare în metodica predării disciplinelor tehnice 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau discipline cuprinse în aria curriculară Tehnologii 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Predarea disciplinelor tehnice presupune adaptarea la schimbările din domeniu, 

folosirea experienței pentru a-i pune pe elevi în acele situații de învățare care să le 

asigure formarea și dezvoltarea competențelor cerute pe piața muncii, dar și 

dobândirea capacității de a învăța pe tot parcursul vieții. 

Schimbările produse în contextul dezvoltării economice şi sociale, în care se 

îmbină componenta locală şi regională (conform PRAI, PLAI), trecerea accentului 

de la caracterul informativ la cel formativ al activităţii didactice sunt coordonatele 

în care prezentul program de formare îşi propune formarea unor abilităţi de 

planificare, organizare şi evaluare a activităţii didactice la disciplinele tehnologice. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului 

Competenţe vizate 

Proiectarea şi organizarea activităţilor didactice specifice disciplinelor de studiu 

din aria curriculară Tehnologii, în conformitate cu prevederile Curriculumului 

Naţional. 

Dezvoltarea potenţialului creativ al cadrului didactic care să ducă la desfăşurarea 

de activităţi de învăţare centrate pe dezvoltarea competenţelor cheie. 

Utilizarea adecvată a instrumentelor de evaluare 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Curriculumul în Învățământul 

Profesional și Tehnic. 
7 2 4 1 

Activități de predare/ învățare 
moderne folosite în studiul 
disciplinelor tehnice 

9 3 5 1 

Evaluarea performanţelor elevilor 8 3 5  

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I şi II  2015 

Modalităţi de evaluare Chestionare, portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Pătrașcu Codruța, profesor, grad  I; Teoteoi Adriana,  profesor, grad  I 

Coordonator program  Gorun Gabriela,  prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Abilitare curiculară în predarea disciplinelor tehnice 

Public ţintă vizat 
Profesori debutanți, înscriși la definitivat sau care doresc să se titularizeze în 
învățământul preuniversitar 
 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul este necesar pentru dezvoltarea competentelor didactice ale 
profesorilor din grupul țintă, referitoare la: 

- adaptarea demersului didactic, 
- organizarea activităților la clasă, 
- abilitatea de a utiliza TIC. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Formarea și dezvoltarea capacităților de a elabora demersuri didactice moderne, 
Dezvoltarea competențelor de management al resurselor educaționale, 
Conducerea și evaluarea activităților de învățare, 
Utilizarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor necesare rezolvării subiectelor 
pentru examenele de titularizare, definitivat și grade didactice 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Cunoașterea curricumului școlar 
pentru învățământul profesional și 
tehnic și a documentelor școlare 

2 2 - - 

Proiectarea unui demers didactic  2 1 1 - 

Metode si tehnici moderne de 
învățare utilizate în învățământul 
tehnic 

4 2 1 1 

Obiective educaționale 
(operaționalizarea obiectivelor 
educaționale, competențe 
generale, competențe specifice, 
conținuturi) 

3 2 1 - 

Mijloace de învățământ specifice 
disciplinelor tehnice 

2 2 - - 

Organizarea și desfășurarea 
activităților de instruire 

2 2 - - 

Evaluarea (definire si rolul 
evaluarii, instrumente de 
evaluare) 

3 1 1 1 

Aplicații: rezolvarea unor subiecte 
date la examenele de titularizare 

6 3 3 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul  bugetar I 2015 

Modalităţi de evaluare Chestionare, portofoliul 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Butoarca Antoaneta, profesor grad I 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar  

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul  preuniversitar  

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

În contextul societății contemporane, şahul  și-a dobândit un loc bine  definit în 
cadrul disciplinelor opţionale, el completând aria curriculară Educaţie fizică şi 
sport.  

Factor educativ, șahul deține ambivalanța jocului și a ştiinţei. Pentru a face mai 
uşoară trecerea de  la joc la ştiinţă, programul de față își propune să fie un 
instrument de  lucru eficient. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Implementarea şahului în şcolile gorjene 

Promovarea jocului de şah ca o alternativa la educaţia formală 

Elaborarea documentelor impuse de specificul disciplinei la nivelul unităților de 
învățământ și organizarea de activități didactice performante 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Didactica disciplinei 6 2 4  

Strategii, tehnici şi instrumente de 
lucru utilizate 

8 3 5  

Metodologia concursurilor școlare 8 3 5  

Evaluare  2   2 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul  bugetar   I  2015 

Modalităţi de evaluare Portofoliu  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Vlad Ungureanu, preşedintele asociaţiei ,,Şahul  în şcoală” 

Berca Ionuţ, profesor gradul I, inspector de specialitate disciplina Educaţie fizică şi 
sport 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Abordări inovative în predarea limbii și literaturii române 

Public ţintă vizat Profesorii de limba  şi literatura română 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Profesorii vor dobândi competenţe în predarea inovativă la clasă folosind metode 

moderne, active - participative, care vor spori interesul şi dorinţa de cunoaştere a 

elevilor 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor normative pe baza 

analizei Curriculumului Naţional şi a  metodologiilor  specifice; 

Proiectarea unui instrument de evaluare scrisă/practică/orală; 

Raportarea  adecvată a rezultatelor evaluării; 

Conştientizarea efectelor şi utilitatea acestora pentru elevi performanţi. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie 

Aplicaţ

ii 
Evaluare 

Metode de predare activ-participative 

moderne 
6 2 4 - 

Folosirea eficientă a cabinetului de 

specialitate 
6 2 4 - 

Biblioteca şcolii – utilitate şi necesitate 6 2 4 - 

Realizarea portofoliului cursantului 6 2 3 1 

Calendarul 

programului  Programul se va desfășura  în trimistrele bugetare I și II 2015 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, chestionar 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Mocioi Daniel, profesor, grad I 

Stănciulescu Florentina Cristina , profesor, grad II 

Coordonator program  Popovici Laurenţiu, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Valori expresive şi strategii de lectură 

Public ţintă vizat Profesorii de limba şi literatura română din gimnaziu şi din liceu. 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul oferă profesorilor de limba şi literatura română instrumente de analiză a 

unor situaţii complete şi funcţionale de lectură, scriere şi comunicare. 

Durata:  24 ore  

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Reevaluarea viziunii asupra producerii şi comprehensiunii limbajului. 

Echilibrarea raportului dintre capacităţi şi cunoştinţe, aşezate sub semnul 
competenţei de comunicare. 

Configurarea unor strategii didactice active care urmăresc utilizarea limbajului în 
context. 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp 
alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Didactica lecturii, direcţii 

dominante. 
8 3 5 - 

Elemente de proiectare, 

structuri deschise. 
8 3 5 - 

Perspective teoretice şi 

didactice-textul epic, textul 

liric, textul dramatic. 

8 3 4 1 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I şi II  2015 

Modalităţi de 
evaluare 

Chestionare, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Stroe Angela, profesor, grad I 

Coordonator program  Popovici Laurenţiu, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Consiliere şi orientare școlară 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, care doresc să aibă ore de 
consiliere (dirigenţie) 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul face parte din Strategia Naţională pentru implementarea programelor 
şcolare în cadrul ariei curriculare „Consiliere şi orientare”, iniţiată de MEN. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Interpretarea proceselor implicate în consiliere şi orientare prin prisma 
mecanismelor şi a factorilor care stau la baza acestora. 
Aplicarea de strategii de intervenţie cognitivă, motivaţională şi comportamentală 
atât la nivel individual, cât şi la nivel de grup în cadrul procesului de consiliere şi 
orientare şcolară. 
Exersarea abilităţilor cadrelor didactice prin activităţi demonstrative   necesare 
optimizării procesului de consiliere şi orientare. 
Realizarea unor produse: portofolii, modele de activităţi ce pot fi desfăşurate la 
consiliere şi orientare. 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Autocunoaştere şi dezvoltare 
personală 

5 2 3  -  

Comunicare şi abilităţi sociale 5 2 3  -  

Managementul informaţiilor şi al 
învăţării 

4 1 3  -  

Planificarea carierei 5 2 2 1 

Calitatea stilului de viaţă 5 2 2 1 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II 2015 

Modalităţi de evaluare 
Discuţii evaluative, intervenţii ale formabililor, chestionare, portofoliul, aplicaţii 
practice, fişe de evaluare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Schinteie Mihaela Camelia, profesor, grad I; Şcheau Daniela, profesor, grad I  

Coordonator program  Gorun Gabriela, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Abilitare curiculară în predarea matematicii 

Public ţintă vizat 
Profesori de matematică debutanţi, înscrişi la definitivat sau care doresc să se 

titularizeze în învăţământ 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul se înscrie în prioritatea asigurării unui învăţământ de calitate, oferindu-

le participanţilor, oportunitatea formării continue în domeniul didacticii 

specialităţii la disciplina matematică. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 
Competenţe de predare şi evaluare conform standardelor educaţionale; 

Competenţe de instrumentare a predării şi evaluării 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Principiile predării şi învăţării 

matematicii. Elemente de 

proiectare didactică 

6 2 4  

Metode active şi interactive  de 

predare-învăţare a matematicii 

(aplicaţii) 

6 2 4  

Evaluarea didactică 6 2 4  

Matematica în examenele 

naţionale 
6 1 4 1 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I al anului 2015 

Modalităţi de evaluare Fişe de lucru, chestionare, portofolii, jocul de rol. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Stoicoiu Simona, profesor, grad I,  inspector de specialitate ISJ Gorj; Gorun 

Gabriela, profesor, grad I 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate 

Public ţintă vizat Profesorii metodişti ai ISJ – pe diferite discipline 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul răspunde necesităţii de perfecţionare a cadrelor didactice prin definitivarea 
pe funcţia didactică şi prin gradele didactice, urmărind pe de o parte, consolidarea 
pregătirii în domeniul specialităţii, metodicii şi psihopedagogiei, iar pe de altă 
parte, dezvoltarea competenţelor de a realiza cu bune rezultate funcţia didactică. 

Durata:  24 ore  

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Familiarizarea şi aprofundarea noţiunilor şi conceptelor din teoria şi practica 
realizării inspecţiei şcolare 
Dezvoltarea unor abilităţi de abordare modernă a evaluării activităţii personalului 
didactic. 
Aprofundarea conţinutului de specialitate psihopedagogic şi metodic. 
Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a elabora  demersuri didactice interactive 
şi formative, folosind metodele moderne de predare – învăţare. 
Aprofundarea conţinutului programelor şcolare şi manualelor şcolare alternative. 
Consolidarea competenţelor de bază la nivel teoretic şi operaţional  

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Repere legislative pentru  
activitatea profesorilor 
metodişti . 
Conţinutul inspecţiei şcolare. 

8 4 4 - 

Modalităţi de pregătire a 
profesorilor metodişti în 
vederea realizării inspecţiei 
şcolare. 
Evaluarea activităţii instructiv 
– educative şi  a activităţii 
metodico-ştiinţifice. 

8 5 3 - 

Aspecte speciale în domeniul 
proiectării şi desfăşurării unor 
programe de perfecţionare. 
Planul tematic, modalităţi 
creatoare, modernizarea 
inspecţiei şcolare. 

8 3 4 - 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I, II şi III – 2015 

Modalităţi de 
evaluare 

Chestionare, fişe de lucru, portofolii, proiecte didactice 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Inspectori scolari, metodişti ai I.S.J/C.C.D Gorj  

Coordonator program  Popovici Laurenţiu, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Abordări inovative în didactica disciplinei educaţie fizică si sport 

Public ţintă vizat Cadre didactice de specialitate 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Pentru asigurarea unui proces instructiv - educativ de calitate,  trebuie avută în 

vedere realizarea interacţiunii dintre elementele  de structură ale  procesului de 

învăţământ, aplicarea noului curriculum, organizarea procesului didactic, 

proiectarea didactică, elaborarea strategiilor didactice, organizarea colectivului de 

elevi şi evaluarea ştiinţifică a elevilor în domeniul predării disciplinei educatie 

fizica si sport 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Elaborarea diferitelor tipuri de lecţii, specifice disciplinei  

Identificarea şi aplicarea strategiilor didactice  eficiente  

Utilizarea tehnologiilor informatice în orele de educaţie fizică  

Aplicarea adecvată a metodelor de evaluare 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Proiectarea activităţilor de 

educație fizică şi sport 
7 2 5 - 

Metode şi strategii de predare-

invatare-evaluare adecvate 

disciplinei 

8 2 6 - 

Managementul competiţiilor 

sportive 
8 2 6 - 

Evaluare 1 - - 1 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II 2015 

Modalităţi de evaluare Prezentarea unui portofoliu si activitati practice 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Berca Ionuţ, profesor, inspector şcolar de specialitate 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa 

pregătitoare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul primar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 

2014-2015 în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe 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 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Proiectare 6 2 4 - 

Strategii (desfăşurare de proces) 16 6 10 - 

Evaluare 2   2 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare IV 2014 şi I  2015   

Modalităţi de evaluare 
Proiecte, portofolii 

 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Formatori cf. adresei 523/DGMRURSN 07.08.2014: Popescu Simona, Sângă Lelia 

Viorica, Surcă Adriana, Ţuculină Constantin, Ţuculină  Emilia, Vulpe Daniela 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Proiectarea didactică în abordare integrată 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau la ciclul primar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul îşi propune completarea pregătirii iniţiale a profesorilor care doresc să-și 
îmbunătățească cunoștințele de proiectare didactică intergrată, din perspectivă 
interdisciplinară, actualizarea informaţiei pentru profesorii înscrişi la grade 
didactice, exerciţii de analiză comparativă a noilor programe şcolare, abilitarea în 
proiectarea interdisciplinară, integrată, a planificării, a unității de învățare și a 
proiectului de lecție, care să promoveze activitatea centrată pe elev. 
De asemenea urmărim dezvoltarea abilităţilor de autoevaluare şi interevaluare; 
stimularea unui comportament pozitiv faţă de necesitatea proiectării didactice 
din perspectiva integrării interdisciplinare. 

Durata:  40 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Interpretarea competenţelor cheie, a competențelor generale  și a competențelor 
specifice din perspective integrării în demersul didactic; Interpretarea profilurilor 
de formare, din documentele curriculare, în scopul stabilirii unor direcţii de 
acţiune în activitatea viitoare la clasă; Elaborarea planificării calendaristice, a 
proiectului unității de învăţare, a proiectului de lecție, din perspectivă integrată; 
Proiectarea unor situatii de invatare adecvate, care sa asigure atingerea 
obiectivelor  operaționale propuse și a competențelor specifice; 
Manifestarea deschiderii faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării 
profesionale. 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Modele de dezvoltare, implementare 
şi evaluare curriculară 

8 2 6   

Noile programe școlare. (Elemente 
inovatoare. Lectura, analiza și 
interpretarea corectă a programei 
școlare. Planificarea calendaristică) 

8 2 6   

Proiectarea integrată  a unității de 
învățare 

8 2 6   

Proiectul tematic integrat la clasele 
primare 

8 2 6   

Lecția – forma de bază a activității 
instructiv-educative 

7 2 5   

Evaluare 1     1 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar IV 2014 

Modalităţi de evaluare 

Evaluarea formativă se va realiza pe parcursul activităţilor de formare, prin 
măsurarea nivelului de participare și analiza produselor activităților.  
Evaluarea finală va consta în prezentarea  unui portofoliu conținând o unitate de 
învățare și un proiect de lecție, proiectate din perpsectivă interdisciplinară 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Șurcă Adriana, profesor, grad I 

Coordonator program  Gorun Gabriela,  prof. metodist CCD 
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II. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL / INSTITUȚIONAL 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Implementarea şi evaluarea sistemului de control intern/managerial în cadrul 
unei entităţi publice 

Public ţintă vizat 
Personal de conducere, îndrumare şi control din sistemul de învăţământ 
preuniversitar  

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul de formare se adresează managerilor şi persoanelor responsabile de  
realizarea controlului intern în unităţile de învăţământ preuniversitar, cu scopul 
de a îmbunătăţi calitatea managementului educaţional prin revizuirea politicii în 
domeniu şi formarea competenţelor manageriale specifice. 
Un management educaţional modern  implică politici educaţionale asumate 
responsabil,  o abordare sistematică, strategie şi, în aceeaşi măsură,  inovare în 
domeniu. 
La finalul cursului participantii vor deţine cunostinţe, dar mai ales competenţe 
necesare implementării unui management intern performant. 

Durata 40 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Formarea de manageri competenţi, capabili să decidă rapid şi să asigure 
realizarea unui management eficient şi de calitate. 
Dezvoltarea  abilităţile necesare pentru a proiecta şi implementa un sistem de 
management şi control performant. 
Capacitatea de proiectare a instrumentelor manageriale; 
Abordarea eficientă a managementului financiar în învăţământ 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Controlul intern. Conceptualizare. 
Repere legislative referitoare la 
sistemul de control intern/ managerial 

6 2 4  

Repere metodologice pentru 
dezvoltarea controlului intern în 
entităţile publice 

6 2 4  

Codul de control managerial intern- 
definirea generală a standardelor de 
control intern şi a cerinţelor acestora 

4 2 2 
 

Elaborarea si implementarea sistemului 
de control intern/ managerial 

6 2 4  

Evaluare 2   2 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar IV 2014, sau I 2015 

Modalităţi de evaluare 

Portofoliu care conţine: identificarea activităţilor procedurale din şcoală, registrul 
riscurilor, modele de  proceduri, program de dezvoltare a sistemului de control 
managerial în cadrul unităţilor şcolare, activităţi pentru implementarea unor 
standarde de control intern. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Nanu Petre, profesor, grad I, inspector școlar general adjunct, 
Pîrvulescu Marinela,  profesor, grad I, director CCD 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE: 

Denumirea 
programului 

Facilitator pentru instruirea permanentă în unitățile de învățământ 

Public ţintă vizat Cadrele didactice din învățământul preșcolar  

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Dezvoltarea unui program de formare pentru personalul didactic privind domeniul 
proiectării şi implementării activităţilor de învățare permanenă în şcoală şi a unor 
metodologii specifice de intervenţie, în vederea îmbunătățirii ofertei de activități 
extraşcolare cu valențe în domeniul învățării permanente la nivelul 
învățământului preuniversitar. 

Durata:  40 ore  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate:  

 Identificarea contextelor și a factorilor care facilitează sau blochează învățarea 
permanentă, la nivel general și la nivelul unei școli; 

 Configurarea portretului de facilitator de învățare în școală (profil, statut, roluri, 
responsabilități); 

 Soluționarea principalelor aspecte comune și diferențele specifice între statutul 
și rolul de profesor versus facilitator de învățare permanentă în școală; 

 Proiectarea unei activități specifice de facilitare la nivelul şcolii, care implică 
utilizarea de instrumente TIC. 

Planificarea pe 
stagii/module tematice 
– timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Analiza de nevoi a școlii din perspectiva 
învățării permanente ( Ce este 
învățarea permanentă; Definirii 
conceptuale, abordări practice; 
Dezvoltarea personală în carieră) 

8 4 4 - 

Profilul și rolul facilitatorului de 
învățare permanentă în școală 
(Facilitator versus profesor; 
Competențe specifice)  

8 4 4 - 

Planificarea strategică și inovativă într-
o unitate școlară ( Proiectul de 
dezvoltare instituțională a școlii ca 
instrument de inovare; Elaborarea 
ofertei de activități extrașcolare. 
Școala altfel: să știi mai multe, să fi mai 
bun; Elaborarea ofertei curriculare a 
școlii. Curriculumul la decizia școlii) 

8 4 4 - 

Centrele de învățare permanentă (Ce 
este  centrul de învățare permanentă; 
Nevoi specifice de învățare la nivelul 
comunității;) 

8 4 4 - 

Strategii de facilitare la nivelul școlii  și 
al comunității (Lucrul în echipă: 
procesul de formare a unei echipe 

8 4 3 1 

Calendarul 
programului: 

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I, II - 2015 

Modalităţi de evaluare: Chestionare, fișe de lucru, portofolii, proiecte didactice 
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2. RESURSE UMANE 

Formatori/nivel de 
pregătire: 

Deaconescu Georgiana Loredana - profesor, grad didactic I 
Popovici Laurențiu  Daniel - profesor, grad didactic I  

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 

 

  



 

 
AN ȘCOLAR 2014/2015  

 
 

Casa Corpului Didactic Gorj  OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ 

16 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, directori, inspectori şcolari 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Cursul este necesar şi util la nivelul grupului ţintă, întrucât are în vedere 

informarea şi responsabilizarea resursei umane din învăţământul preuniversitar 

cu rol în domeniul educaţiei şi în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei. De 

asemenea cunoaşterea legislaţiei din domeniul educaţiei şi corecta aplicare a 

acesteia constituie o condiţie sine qua non a prevenirii faptelor de corupţie. 

Pornind de la această necesitate sunt prezentate dispoziţii cu caracter general 

(principiile procesului de învăţământ astfel cum sunt ele reglementate în Legea 

Educaţiei Naţionale precum şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi 

Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului) trecându-se apoi la 

norme juridice aplicabile fiecărei forme de învăţământ preuniversitar. Apoi sunt 

analizate aspecte privind conduita personalului didactic – factor important în 

prevenirea faptelor de corupţie precum şi norme deontologice aplicabile 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din sistemul de învăţământ 

precum şi prevederile legislative referitoare la Agenţia Naţională de Integritate. 

Durata:  24  ore  

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Elaborarea şi identificarea procedurilor şi instrumentelor de monitorizare a 
factorilor vulnerabili din domeniul educaţiei, susceptibili de a genera fapte de 
corupţie  

Aplicarea corectă a legislaţiei privind organizarea unităților de învățământ, din 
perspectiva prevenirii faptelor de corupție. 

Cunoaşterea documentelor manageriale utilizabile în prevenirea actelor de 
corupție  

Analizarea şi identificarea rapidă a eventualelor vulnerabilităţi care pot apărea ca 
urmarea a folosirii unor strategii de comunicare inadecvate contextului 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Managementul activităţii didactice 
şi administrării unităţii de 
învăţământ din perspectiva 
prevenirii faptelor de corupție. 

6 4 2  

Aplicarea legislaţiei din domeniul 
educaţiei în fiecare unitate şcolară 
în scopul prevenirii corupţiei 

8 4 4  

Comunicare şi cooperare inter-
instituţională în domeniul 
anticorupţiei  

8 4 4  

Evaluare 2   2 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar III 2015 
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Modalităţi de evaluare 

La sfârșitul cursului, participanții vor prezenta și susține un proiect privind 

identificarea de aptitudini și dezvoltarea de abilități prin activități nonformale, 

complementare disciplinei/specializării pe care este încadrat la unitatea de 

învățământ. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Reprezentanți ai DGA Gorj, ISJ Gorj, CCD Gorj 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 

3. CRITERII ECONOMICE*** 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 

Costul programului/al 

activității 

Categorii de cheltuieli Cost RON 

Cheltuieli materiale 100 

Cheltuieli - resurse umane 1008 

TOTAL 1108 

Costul estimat al unei 

ore de formare pentru 

fiecare participant 

1,85 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Facilitator/Coordonator pentru Consiliile Elevilor 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar interesate să sprijine activitatea 
C.E.-urilor, coordonatori pentru proiecte şcolare şi extraşcolare/ consilieri 
educativi, profesori diriginţi 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Facilitarea şi coordonarea activităţii Consiliului Elevilor (C.E.) este un proces 
structurat, suportiv, complex. Din această perspectivă este considerată oportună 
pregătirea unor cadre didactice ca persoane resursă, facilitatori în procesul de 
manifestare asociativă şi reprezentativă a elevilor, să dezvolte în rândul acestora 
abilităţi de exprimare şi decizie pentru colegi. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului 

Competenţe vizate 

 Înţelegerea modelului C.E. (procesul de candidatură, alegeri, transfer între 
generaţii, realizarea sarcinilor privind reprezentarea etc); 

 Asimilarea de cunoştinţe şi abilităţi care să permită o gestionare eficientă a 
relaţiei cu C.E. 

 Dezvoltarea capacităţii de facilitare/persoană suport pentru C.E. 

 Cunoaşterea şi exersarea unor metode lucru sprecifice activităţii C.E. (world 
caffe, open space etc); 

 Managementul proiectelor C.E. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

C.E.- structură reprezentativă a elevilor  4 2 2 - 

Metode de lucru/facilitare în activităţi 
specifice C.E. 

6 2 4 - 

Managementul proiectelor în C.E. 6 2 4 - 

Kit-ul profesorului suport/coordonator al 
C.E. 

8 2 4 2 

Calendarul 

programului  Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar IV - 2014  

Modalităţi de evaluare 

chestionare de autoevaluare pentru profesori și părinți, observarea curentă, 
observarea etosului școlar, brainstormingul, tehnica acvariului, jocul de rol, 
mozaicul, masa rotundă, sondaj de opinie privind comportamentul copiilor, 
organizatori grafici, studiul de caz, discuția, dezbaterea, portofoliul, proiectul de 
grup 

2. RESURSE UMANE 

Formatori / nivelul de 
pregătire 

Udriştioiu Maria-Vasilica – profesor, grad didactic II  

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Managementul comportamentelor disruptive în clasa de elevi 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar; profesori consilieri 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Clasa de elevi reprezintă, de foarte multe ori, terenul de manifestare a multor 
comportamente neadecvate din partea elevilor.  Comportamentele neadecvate 
sau disruptive în clasă nu sunt simple abateri de la norme sociale, uneori nici nu 
sunt abateri de la norme, ci sunt expresia unor moduri de comportament social și 
o expresie a modului particular în care copiii se exprimă.  
Rolul profesorului nu este de a sancționa abaterile comportamentale ale elevilor, 
ci de a asigura rezolvarea lor și de a elimina sau contracara cauzele acestora. În 
consecință, este nevoie ca profesorul să dețină competențele prin care să 
transforme situațiile disruptive în situații de învățare socială și să consilieze copilul 
care prezintă comportamente inadecvate.  Cursul de față își propune formarea 
unor asemenea competențe. 

Durata:  32 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Operarea cu conceptele și teoriile specifice managementului comportamental în 
clasa de elevi. 
Utilizarea paradigmelor explicative ale managementului comportamental pentru 
construirea unor situații instructiv-educative, pe baza procedurilor învățate. 
Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală și de grup. 
Evaluarea avantajelor și limitelor unor decizii de intervenție în situații eucaționale 
specifice. 
Aplicarea tehnicilor specifice managementului comportamentelor disruptive în 
activitatea instructiv-educativă, în consilierea și integrarea socio-psihi-pedagogică 
a elevilor. 
Manifestarea unei conduite proactive și empatice în relațiile educațional 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Problematica tulburărilor 
emoțional-comportamentale 

4 1 2 1 

Tulburările emoțional-
comportamentale și școala. 
Comportamentele disruptive în 
clasa de elevi. 

6 2 3 1 

Principalele tipuri de abordări ale 
tulburărilor emoțional-
comportamentale 

8 2 5 1 

Strategii rezolutive pentru 
abordarea comportamentelor 
disruptive în clasa de elevi 

8 2 5 1 

Realizarea pieselor pentru 
portofoliul cursantului, după 
aplicarea la clasă a competențelor 
dobândite în cadrul cursului 

6   4 2 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II 2015 
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Modalităţi de evaluare 

Fișe de lucru, câte o aplicație pentru fiecare modul care se constituie în piese 
pentru portofoliul cursantului( eseu, studiu de caz, plan  de intervenție 
individualizat,  tema de reflectie); evaluare continuă prin observarea curentă a 
comportamentului cursanților pe parcursul modulelor de formare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Crudu Gabriela, profesor,  grad I 

Coordonator program  Gorun Gabriela,  prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Administrarea unităţilor de învăţământ şi management educaţional 

Public ţintă vizat Directori, directori adjuncţi ai unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Alinierea la spaţiul european, impune profesionalizarea în domeniul 

managementului educaţional prin dezvoltarea unui sistem funcţional de 

cunoştinţe, competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării, precum şi 

dezvoltarea unui sistem de atitudini care să permită adaptarea oportună şi 

eficientă la schimbările aferente din învăţământului preuniversitar. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi 

relaţionare la nivel organizaţional 

Asumarea rolurilor ierarhice specifice diferitelor niveluri 

Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea 

situaţiilor - problemă cu grad ridicat de  dificultate în vederea soluţionării 

eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Planificarea şi organizarea 

activităţii în unităţile şcolare 
6 2 4   

Controlul, îndrumarea şi evaluarea 

activităţii în unităţile şcolare 
8 3 5   

Managentul relaţiilor parteneriale 9 4 5   

Evaluare 1     1 

Calendarul 

programului  Programul se desfăşoară în trimestrul  bugetar IV 2014 

Modalităţi de evaluare Chestionare, portofolii, fişe de lucru 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Işfan Ion, profesor, grad I, inspector şcolar general 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Crearea și promovarea imaginii instituției 

Public ţintă vizat 
Personal didactic cu funcții de conducere și control, personal didactic din 

învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Cursul de formare este un suport informaţional şi aplicativ şi corespunde 

Recomandării 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 

decembrie 2006 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul 

vieţii. În condiţiile în care vizibilitatea organizaţiei educaţionale generează 

notorietatea şi credibilitatea în comunitate, prezenţa publică a reprezentanţilor 

instituţiilor de învăţământ în oricare din ipostazele profesionale şi personale, este 

o necesitate. 

Competenţele-cheie vizate, competenţe sociale şi civice, conştiinţa şi expresia 

culturală,  trebuie performate printr-un  proces de dezvoltare şi actualizare a 

abilităţilor de comunicarea şi comportament organizaţional în spaţiul public 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Cursul va fi axat cu preponderenţă pe două din cele opt competenţe-cheie 

recunoscute la nivel european: 

• competenţe sociale şi civice. Prin dobândirea tehnicilor de comunicarea în 

spaţiul public se performează competenţele sociale, cele ce implică deopotrivă 

competenţele personale, interpersonale şi interculturale şi toate formele de 

compor-tament în spaţiul public, contribuind astfel la promovarea imaginii 

organizaţiei cu un aport constructiv la viaţa socială şi profesională.  

• conştiinţa şi expresia culturală, care implică aprecierea importanţei expresiei 

culturale a ideilor, a experienţelor şi a emoţiilor în spaţiul public, mai ales în mass-

media 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Criterii de reputaţie-imagine şi 

receptarea în spaţiul public 
4 1 3   

Imaginea personală şi promovarea 

acesteia prin audiovizual 
3 1 2   

Relaţia instituţia de învăţământ, 

media, societate 
4 1 3   

Comunicarea interpersonală. 

Comprehensiune şi receptare 
4 1 3   

Comunicarea eficientă şi 

diseminarea imaginii în spaţiul 

public 

3 1 2   

Efectele persuasiunii- modele de 

comportament instituţional 
4 1 3  

Evaluare 2     2 
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Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul  bugetar I 2015 

Modalităţi de evaluare 
Realizarea unui proiect pe tema “Promovarea imaginii organizaţiei educaţionale 

prin crearea şi plasarea produselor mediatice în spaţiul public” 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Rusu Gabriela, Conf. Univ. Dr., Universitatea din Craiova 

Coordonator program  Gorun Gabriela, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Profesorul în spirala calității educației 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învățământul preuniversitar: membri C.E.A.C., membri C.A., 
coordonatori ai comisiilor metodice, alte cadre didactice interesate de cultura 
calității în instituția școlară 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) are atribuții bine 
determinate în instituția furnizoare de educație.  Coordonarea aplicării 
procedurilor de evaluare internă, propunerea de îmbunătăţiri pentru zonele 
nevralgice ale calităţii din unitatea de învăţământ necesită o bună funcționare  a 
acestei comisii, precum și sprijinul voluntar din partea celorlalte cadre didactice 
ca membri ai altor comisii, ca oameni ai școlii ce își doresc o cultură a calității la 
locul de muncă. 
Pe parcursul acestui curs, participanții vor dobândi abilități de aplicare a legislației 
calității în educație și  a altor norme legislative ce converg spre formarea culturii 
calității în instituția furnizoare de educație 

Durata:  40 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Utilizarea adecvată a conceptelor specifice calităţii educaţiei;  
Utilizarea metodelor şi instrumentelor adecvate de autoevaluare profesională și 
instituțională în vederea asigurării interne a calităţii educației;  
Valorizarea resurselor existente la nivelul unităţii de învăţământ în scopul creşterii 
calităţii educaţiei;  
Proiectarea dezvoltării calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Cadrul legal și conceptual al 
asigurării calităţii în educaţie şi 
formare profesională 

8 3 4 1 

Evaluarea internă instituțională –
condiţie esenţială a asigurării 
calităţii educației. Standardele 
naționale de evaluare și 
metodologia de evaluare 
instituțională 

8 3 4 1 

Instrumente de asigurare a 
calităţii la nivel de unitate școlară 
(planuri operaționale, fișe, ghiduri 
de observare/de interviu, 
chestionarul, fișe de analiză, 
raportul ) 

8 2 5 1 

Procedurile  în cadrul sistemului 
de management al calităţii 8 2 5 1 

Autoevaluarea profesională ca 

parte a evaluării interne și 

asigurării calității în educație  

8 2 5 1 



 

 
AN ȘCOLAR 2014/2015  

 
 

Casa Corpului Didactic Gorj  OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ 

25 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II 2015 

Modalităţi de evaluare 

Evaluarea formativă se va realiza pe parcursul activităţilor de formare, prin 

măsurarea nivelului de participare și analiza produselor activităților.  

Evaluarea finală va consta în prezentarea a unui demers de autoevaluare a 

calității educației și a măsurilor aferente de îmbunătățire. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Șurcă Adriana, profesor, grad I, membru al corpului formatorilor Agenției Române 

de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

Coordonator program  Gorun Gabriela,  prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Management  pentru școala viitorului 

Public ţintă vizat Directori si alte cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Realizarea unui management de calitate într-o instituţie de învăţământ este o 
premisă a unei educaţii de calitate, deoarece buna organizare şi funcţionare a 
proceselor şi relaţiilor de management se răsfrânge asupra calităţii actului de 
predare-învăţare. Ca urmare, se impune ca managerii de instituţii să aibă 
cunoştinţe de management ştiinţific şi competenţe manageriale adecvate, în ceea 
ce priveşte proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, controlul şi 
evaluarea demersului decizional la nivelul organizaţiei, calitatea managementului 
şi managementul calităţii, toate acestea, în beneficiul elevilor. Schimbările 
legislative care sporesc gradul de autonomie a unităţilor de învăţământ, luarea 
deciziilor la nivelul unităţii, în ceea ce priveşte resursele umane şi financiare, ridică 
o serie de probleme foarte serioase privind decizia la nivelul unităţii de 
învăţământ. 

Durata:  40 ore  

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Aplicarea principiilor generale ale managementului organizaţiei în procesul 
decizional;  
Elaborarea unor instrumente de management intern menite să eficientizeze 
procesul şi relaţiile de management din instituţie ;  
Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente menite să asigure calitatea 
managementului instituţional.  
Cunoaşterea dispoziţiilor legale pe care-şi fundamentează activitatea şi deciziile la 
nivelul unităţii de învăţământ; 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Reglementări legislative 
privind legea educaţiei ;     
Legea 443/31.05.2002 Legea 
5485/2011 
Legea 5484/2011;PAS;PEDI; 
ROFUIP; Legea 5553/2011 

8 4 4 - 

Funcţiile manageriale 8 4 4 - 

Calitatea managementului şi 
managementul calităţii;  

8 4 4 - 

Structurarea activităţii anului 
şcolar 20014/2015 

8 4 4       - 

Comportamentul  managerial 
în situaţii de schimbare 

8 4 3 1 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul  bugetar I şi  II 2015  

Modalităţi de 
evaluare 

Chestionare, portofolii, fişe de lucru 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Andrițoiu Liliana, profesor, grad  I 

Coordonator program  Popovici Laurenţiu, prof. metodist CCD  
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Politici educaţionale de control managerial intern 

Public ţintă vizat Directori de unități școlare. 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Realizarea controlului intern este o activitate specifică instituţiilor ce desfăşoară 

activităţi financiare, lucrează şi emit acte de studii, precum şi activităţi didactice şi 

administrative şi care trebuie să asigure legalitatea  acesteia. 

Durata:  24  ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Cunoaşterea regimului actelor de studii, care sunt aceste, completarea acestora, 

înregistrarea şi eliberarea lor. 

Analizarea şi  prezentarea  formelor de organizare a procesului de învăţământ, 

Întocmirea unui program managerial de control intern şi procedurile aferente. 

Elaborarea unui Manual al Calităţii specifice unităţilor de învăţământ. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Legislaţie specifică; Managementul 

organizaţiei şcolare 
6 2 4 - 

Regimul actelor de studii 

Controlul managerial intern: 

proceduri specifice, sistemul de 

management al calităţii, sistemul de 

control managerial intern. 

6 2 4 - 

Evaluarea eficienţei activităţilor de 

control managerial intern 
6 2 4 - 

Planul managerial al sistemului de 

control intern - exemplu de bună 

practică. 

6 2 3 1 

Calendarul 

programului  

Programul se desfăşoară în trimestrule bugetare I și II 2015 

Modalităţi de evaluare Portofoliu, fișe de lucru  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Ciungu Petre,  profesor, grad I 

Coordonator program  Popovici Laurențiu, prof. metodist CCD  

 



 

 
AN ȘCOLAR 2014/2015  

 
 

Casa Corpului Didactic Gorj  OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ 

28 

1. CRITERII CURRICULARE: 

Denumirea programului Tehnici de comunicare și influență interpersonală 

Public ţintă vizat Inspectori școlari,directori, profesori 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul își propune formarea și dezvoltarea competențelor   

de comunicare interpersonală a personalului din învățământul preuniversitar 
având ca scop creșterea performanței didactice.  

Durata:  24 ore  

Curriculum-ul programului 

Competenţe vizate:  

Modelarea abilitățiilor de a comunica și de a lucra în echipă 

Specializarea personalului în comunicare 

Creșterea abilităților de comunicare prin jocuri de rol. 

Dezvoltarea abilităților de negociere al conflictului 

Dezvoltarea tehnicilor de gestionare a emoțiilor 

Dezvoltarea curajului și  încrederii în sine 

Planificarea pe 

stagii/module tematice 

– timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Comunicarea verbală si nonverbală. 

Tehnici de comunicare verbală 

eficientă. 

Cum vorbim în public. Dialogul și 

interviul. Limbajul trupului. 

8 2 6 - 

Comunicarea manageriala. Rolul 
comunicării ca instrument managerial; 
Stiluri de comunicare în organizațiile 
școlare; Autoritate, putere, 
răspundere, responsabilitate 

Feedback-ul tehnică sau artă. 

8 2 6 - 

Negocierea. Rolul comunicării în 
negociere; Tehnici și tactici de 
negociere; Gestionarea conflictelor 
prin intermediul negocierii. 

8 2 5 1 

Calendarul 
programului: 

Programul se desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2015 

Modalităţi de evaluare: Chestionare, fișe de lucru, portofolii. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați  

(nivel de pregătire: 
Crețan Iozefina Simona , prof. grad I 

Coordonator program  Popovici Laurențiu, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Managementul instituţional în contextul descentralizării 

Public ţintă vizat 
directori, directori adjuncţi ai unităţilor de învăţământ  preuniversitar, cadre 

didactice aspirante      

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul se adresează managerilor  instituţiilor de învăţământ în vederea 

însuşirii atribuţiilor şi funcţiilor adecvate unui management ştiinţific, adaptabil 

nivelului organizaţiei, în contextul descentralizării, astfel încât „arta conducerii" 

să cedeze locul „ştiinţei conducerii", calităţile personale ale conducătorului fiind 

amplificate de un sistem de principii, metode şi tehnici care să asigure succesul 

activităţii manageriale. 

Durata:  24  

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

 Aplicarea principiilor generale ale managementului organizaţiei în procesul 
decizional;  

 Elaborarea unor instrumente de management intern menite să eficientizeze 
procesul şi relaţiile de management din instituţie ;  

 Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente menite să asigure calitatea 
managementului instituţional în condiţiile descentralizării.  

Planificarea pe module 

tematice 

Denumire modul Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare 

Management şi leader-ship 8 3 5 - 

Strategii de dezvoltare a capacităţii 

instituţionale 
8 3 5 - 

Descentralizarea sistemului 

managerial din învăţământ  
8 2 5 1 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I - 2015 

Modalităţi de evaluare Chestionare, proiecte, fişe de lucru, portofolii 

2. RESURSE UMANE 

Formatori / nivelul de 

pregătire 
Badea Marius – profesor, grad didactic I 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Pentru o educaţie nonformală 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar 
 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Educaţia nonformală este o componentă esenţială a educaţiei permanente, este o 

formă de educaţie care permite cadrului didactic să abordeze strategiile 

educaţionale curente în mod inovativ şi creativ. 

Durata:   24 ore  

Curriculum-ul programului 

Competenţe vizate 

 Promovarea iniţiativei şi creativităţii în proiectarea, derularea, evaluarea unei 
activităţi nonformale; 

 Dezvoltarea abilităţilor de optimizarea a activităţilor, în funcție de conținutul 
informației de transmis, de particularitățile de vârstă și individuale ale 
interlocutorilor și de obiectivele propuse;  

 Utilizarea metodelor de educaţie nonformală care să conducă la stimularea 
interesului pentru dezvoltare personală şi învăţare  

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Educatia nonformală – o altfel de 
educatie 

Caracteristicile educatiei non-formale 

Tipurile de educatie non-formală 

8 3 5 - 

Strategii de educaţie nonformal 

Competente specifice vizate prin 

obiectivele propuse 

Managementul activităţilor educative 

nonformale 

8 2 6 - 

Planificarea activităţilor nonformale 8 2 4 1 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar  II, 2015 

Modalităţi de evaluare Fişe, chestionare, portofolii 

2. RESURSE UMANE 

Formatori / nivelul de 

pregătire 
Mitelea Ileana - profesor, grad didactic I 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 

http://iec.psih.uaic.ro/?chapter=Strategii%20de%20educatie%20nonformala#nonformala3
http://iec.psih.uaic.ro/?chapter=Strategii%20de%20educatie%20nonformala#nonformala3
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III. MANAGEMENT DE PROIECT 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Obținerea performanței școlare a elevilor prin  activități educative nonformale 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice de la Palatul Copiilor, Cluburile Copiilor, Cluburile Școlare 
Sportive, profesori de specializări diferite 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Obținerea performanței, inclusiv cea școlară, este condiționată de existența unei 
motivații puternice, motivație ce poate fi dobândită prin activități nonformale 
specifice, adaptate fiecărui subiect. 
Metodologiile privind desfășurarea optimă a activităților nonformale în școală și 
în afara acesteia(tematici, arii curriculare specifice, evaluări specifice etc.) sunt 
insuficient cunoscute și aplicate de către personalul didactic de predare, mai ales 
de cadrele didactice. 

Durata:  40 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Identificarea și folosirea activităților nonformale adecvate, complementar cu 
activitatea predată, în vederea  eficientizării actului educativ precum și a obținerii 
de noi performanțe școlare. 
Îmbunătățirea comunicării profesor-elev și elev-elev prin participarea acestora la 
activitățile educative extrașcolare, organizate în școală și în afara acesteia. 
Folosirea activităților educative nonformale în evaluarea gradului de asimilare a 
cunoștințelor noi, a nivelului de competențe nou dobândite de către elevi. 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Metode de identificare a motivației 
elevilor în vederea ameliorării 
performanțelor școlare 

8 2 6   

Dezvoltarea motivației elevilor pentru 
obținerea performanței școlare 

8 2 6  

Strategii de dezvoltare și menținere a 
performanței școlare, specific 
educației nonformale 

8 2 6  

Elaborarea proiectelor educaţionale 
ce vizeaza obținerea și menținerea 
performanței școlare 

8 1 7   

Evaluarea performanței școlare prin 
proiecte educaţionale, specifice 
educației nonformale  

6 2 4   

Evaluare 2     2 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar IV 2014 

Modalităţi de evaluare 
Proiect educaţional privind obținerea și dezvoltarea performanței școlare prin 
activități nonformale 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Gridan Vasile, profesor,  grad I 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Iniţiere în e-Twinning – parteneriate şcolare 

Public ţintă vizat 

 

Cadre didactice  din învățământul preuniversitar 

  

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Valorificarea inovației didactice prin utilizarea platformei e-Twinning, implicând 

cadrele didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare prin  crearea de diverse 

produse educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii.  

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Administrarea instrumentelor din pagina personală de pe portalul eTwinning. 

Iniţierea unui proiect de colaborare  in comunitatea scolilor din Europa. 

Utilizarea spaţiului de lucru al unui proiect (twinspace). 

Reguli de comunicare şi de comportament în spaţiul comunităţii eTwinning. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie 

Aplicaţ

ii 
Evaluare 

e-Twinning si parteneriatele scolare 8 3 5 - 

Înscrierea în comunitatea eTwinning   8 3 5 - 

Iniţierea unui proiect de colaborare   

 
8 2 5 1 

Calendarul 

programului  Programul de desfășoară în trimestrele bugetare I și II 2015 

Modalităţi de evaluare 
 

Chestionare, portofoliu on-line. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Gheorghita - Șchipor Laura-Maria, profesor grad didactic ll 

Coordonator program Prof. Laurențiu Popovici Daniel – metodist CCD 
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IV. TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
TIC şi multimedia 

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic și nedidactic 

auxiliar cu cunoștințe de utilizare a calculatorului. 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Implementarea TIC în sistemele educaţionale din întreaga lume conduce la 
schimbarea rolului profesorilor şi elevilor în procesul de predare-învăţare-
evaluare. Metoda proiectului oferă un cadru generos pentru profesorii care 
doresc sa facă parte dintr-o comunitate care învaţă, contribuie la eficacitatea şi 
eficienţa şcolii, cunoaște resursele comunităţii și le folosește pentru a acţiona în 
beneficiul elevilor, punând accent pe formarea diferenţiată a individului uman. 

Durata:  40 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Utilizarea resurselor multimedia din diverse medii virtuale de învățare. 

Crearea materialelor electronice în diferite formate 

Selectarea şi utilizarea informaţiilor disponibile în diferite formate. 

Implementarea etapelor bazate pe metoda proiect 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Multimedia. Pregătirea unui 
proiect multimedia 

8 3 5  

Noţiuni de bază Office 2007 5 2 3  

Textul, imaginile, sunetul şi video 
în multimedia 

8 2 6  

Instrumente TIC disponibile on-
line utile pentru activitatea 
didactică  

8 2 6  

Utilizarea învăţării bazate pe 
metoda proiect 

8 3 5  

Evaluare 3   3 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar III 2015 

Modalităţi de evaluare 
Portofoliu (Prezentări de proiecte individuale şi de grup compatibile cu tematica 
parcursă la curs ) 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Luţaru Iulia, profesor, grad I; Uscătescu Maria-Ramona, profesor, grad II 

Coordonator program  Gorun Gabriela, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Instrumente moderne pentru documentarea şi evaluarea elevilor 

Public ţintă vizat Cadre didactice, de diferite specialităţi din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Identificarea modalităţilor în care elevii şi profesorii pot utiliza noile tehnologii 

informaţionale pentru a îmbunătăţi procesul de învăţare prin documentare, 

comunicare, colaborare şi prin strategii didactice în care învăţarea este centrată 

pe elev şi care încurajează creativitatea acestora.  

Durata:  40 ore  

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare corectă a  mijloacelor moderne 

de comunicare.  

Optimizarea performanţelor şcolare  prin folosirea de noi tehnologii 

informaţionale. 

Utilizarea corectă a instrumentelor specifice gestionării site-uilor educaţionale. 

Administrarea, integrarea, evaluarea, şi crearea de informaţii în diverse forme şi 

medii. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Noi tehnologii informaţionale 
folosite în educaţie 

4 2 2 - 

Configurarea şi administrarea 
unor site-uri educaţionale 

10 4 6 - 

Integrarea pachetelor de lecţii, a 
materialelor didactice şi 
auxiliarelor curriculare 

12 4 8 - 

Gestionarea conţinutului 
materialelor didactice postate pe 
un site educaţionale 

12 4 8 - 

Evaluare 2  -  - 2 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare  I,  II 2015 

Modalităţi de evaluare 
Proiectarea şi prezentarea unor pachete de lecţii şi material didactice care pot fi 
încărcate pe site-uri educaţionale   

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Suciu Monica, profesor, grad I; Pătruţ Felicia, profesor, grad I 

Coordonator program Gorun Gabriela, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Managementul formării continue – platforma AdminRFC 

Public ţintă vizat Responsabili cu formarea continuă din unităţi de învăţământ preuniversitar  

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Aplicaţia AdminRFC este destinată managementului creditelor transferabile ale 
cadrelor didactice şi a documentelor justificative ale acestora, oferind flexibilitate 
în generarea majorităţii rapoartelor necesare unui responsabil cu formarea 
continuă. De asemenea, aplicaţia permite păstrarea unei baze de date actualizată 
şi disponibilă în orice moment atât responsabililor cu formarea continuă din şcoli, 
cât şi profesorilor din judeţ, dar şi reprezentanţilor ISJ./CCD Gorj 

Durata:  32 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Dezvoltarea competenţei de promovare a programelor de formare continuă a 
activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale  

Dezvoltarea competenţei de gestionare a formării continue  

Dobândirea unor deprinderi de muncă în echipă  

Promovarea creativităţii şi a spiritului de iniţiativă în proiectarea de  instrumente 
specifice formării continue  

Actualizarea bazei de date prin platforma  AdminRFC 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Atribuţiile şi rolul RFC în formarea 
continuă. Portofoliul 
responsabilului cu formarea 
continuă. 

8 2 6  

Managementul formării continue 
în unităţile de învăţământ 
preuniversitar. Instrumente de 
lucru privind gestionarea formării 
continue.  

10 2 8  

Utilizarea platformei  AdminRFC. 20 6 14  

Evaluare 2   2 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare  I,  II 2015 

Modalităţi de evaluare Portofoliul responsabilului cu formarea continuă, chestionare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Titel Vasile, profesor, grad I; profesorii metodiști ai CCD Gorj 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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V. TEHNICI DOCUMENTARE ÎN CDI 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Elaborarea proiectelor pentru structurile infodocumentare  

Public ţintă vizat Bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti  

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Necesitatea accesării fondurilor guvernamentale, dar şi a celor europene, impune 

cunoaşterea modalităţii de identificare, elaborare şi implementare a proiectelor 

educaţionale cu aplicabilitate în structurile infodocumentare.  

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

 Identificarea necesităţii implementării unui proiect în unitatea şcolară, în funcţie 

de resursele disponibile în centrul infodocumentar;  

 Aplicarea metodologiei de elaborare a proiectului educaţional; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare afectivă specifice lucrului în echipă;  

 Aplicarea metodelor de elaborare / redactare a unui caiet de sarcini. 

Planificarea pe 

stagii/module tematice 

– timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Introducere în Managementul de proiect. 

Etapa de concepţie a unui proiect . 
10 4 6 - 

Etapa de planificare a unui proiect. Etapa 

de implementare a unui proiect. Etapa de 

închidere şi evaluare a unui proiect. 

Caietul de sarcini  

14 3 9 2 

Calendarul programului  Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I - 2015 

Modalităţi de evaluare Proiecte educaţionale, chestionar, portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori / nivelul de 

pregătire 
Firan Alina Mihaela, bibliotecar, grad I 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 
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VI. EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Organizarea activităților de sănătate și securitate în muncă în procesul instructiv-
educativ  

Public ţintă vizat 
Cadre didactice  şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar care îşi 
desfăşoară activitatea în laboratoare şi ateliere şcoală 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul răspunde necesității cadrelor didactice de promovare a măsurilor privind 
îmbunătățirea securității și sănătății în ateliere și laboratoare prin aplicarea unor 
principii generale și specifice referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, 
protectia sănătații și securității elevilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare 
și informarea, consultarea și participarea elevilor, la activități privind 
implementarea principiilor sănătății și securității în muncă .Integrarea protecției 
muncii în procesul de muncă, în cabinete și laboratoare implementat prin legea 
319/2006 și particularizarea și concretizarea măsurilor de prevenire a 
comportamentului accidentogen al elevilor prevăzute în raport cu condițiile reale 
ale proceselor de muncă. 

Durata:   24 ore  

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Aplicarea legislației  privind securitatea și sănătatea în muncă în atelierele din 
unitățile școlare. 
Planificare acțiunilor de evitare și reducere a riscurilor identificate la locul de 
muncă. 
Coordonează activitățile în caz de accident 
Aderă la principiile europene de sănătate și securitate în muncă ce încurajează 
responsabilitatea persoanală și asigură un mediu sigur și sănătos de instruire 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Principii generale de 
prevenire a riscurilor ce pot 
să apară în cadrul desfăşurării 
activităţii în laboratoare şi 
ateliere; Proceduri şi 
obligaţiile elevilor în cazul 
producerii accidentelor în 
şcoală. 

8 4 4 - 

Plan propriu de sănătate şi 
securitate în muncă, riscuri 
specifice activităţilor din 
diverse domenii , studii de 
caz 

8 4 4 - 

Planificarea acţiunilor de 
evitare şi reducere a riscurilor 
identificate la locul de muncă. 
Legislaţia naţională şi 
europeană privind sănătatea 
şi securitate în muncă 

8 4 3 1 



 

 
AN ȘCOLAR 2014/2015  

 
 

Casa Corpului Didactic Gorj  OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ 

38 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I şi II - 2015 

Modalităţi de 
evaluare 

Chestionare, Fişe de lucru, Portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori  implicați 
(nivelul de pregătire) 

Muja Teodora, profesor, grad  I 

Coordonator program  Popovici Laurenţiu, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Memoria holocaustului: holocaustul rromilor şi evreilor 

Public ţintă vizat Personalul didactic din şcolile cu elevi de etnie rromi: învăţători şi profesori. 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Pentru rromii și evreii din România, Holocaustul a fost punctul culminant al unei 

istorii de rasism instituţionalizat şi excludere socială, stare de fapt care s -a 

suprapus, din punct de vedere cronologic, cu însăşi existenţa rromilor în spaţiul 

românesc. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Stimularea participării şi acţiunii în sensul promovării principiilor unei societăţi 

interculturale şi în sensul combaterii rasismului etnic; Depăşirea prejudecăţilor, a 

stereotipurilor negative privind includerea în sistemul şcolar a copiilor de etnie 

rromă; Promovarea unor programe de desegregare şi de educaţie a privind 

înţelegerea holocaustului în rândul rromilor. 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Genocid şi etnocid 6  2  4 -  

Concepții rasiste la începutul 

sec. al XX-lea .Rase 

superioare și inferioare. 

6  2 4  -  

Acţiuni de solidarizare a 

românilor cu evreii 

 Rromii din România – și 

mareșalul Antonescu 

6 

 

2 

 
4 

- 

 

 

Lagăre de exterminare între 

1939-1945 
6 2 3 1 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare  I și II  – 2015 

Modalităţi de 
evaluare 

Chestionare, fişe de lucru, portofolii. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați  
(nivelul de pregătire) 

Voicu Teodor , profesor, grad didactic  I 

Popovici Laurenţiu , profesor, grad  didactic I 

Coordonator program  Popovici Laurenţiu, prof. metodist CCD 
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VII. EDUCAȚIE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Educaţia ecologică, parte integrantă a curriculum-ului naţional  

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Componentă a „noilor educaţii”educaţia ecologică, sau educaţia relativă la mediu 
permite deschiderea şcolii spre problematica lumii contemporane.Trebuie să fie 
un proces continuu, începând cu vârsta preşcolară şi continuând cu toate stadiile 
formale şi informale. În acest context educaţia ecologică se concentrează pe 
modelarea viitorului cetăţean capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv 
asupra realităţii înconjurătoare, de a-l incita la participare, devenind astfel 
conştient că viaţa generaţiilor de mâine depinde de opţiunile sale.  

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Însuşirea cunoştinţelor din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter 
experimental  şi demonstrativ;   

Educarea elevilor în sensul păstrării sănătăţii mediului şi formarea unei atitudini  
dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de Păstrare a igienei  
mediului;  

Conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică, lemnul, a tuturor  
resurselor naturale;   

Implicarea în activităţile practice de ocrotire şi conservare a naturii 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Poluarea şi protejarea mediului 
înconjurător 

8 2 5 1 

Omul prieten sau duşman?-
efectele influenţei omului asupre 
mediului înconjurător 

8 2 4 2 

Activităţi practice de protecţie, de 
prevenire a deteriorării mediului şi 
de  reacţie la situaţii de poluare 
sau de distrugere a mediului  

8 2 4 2 

Calendarul 
programului  Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare  I,  II ale anului 2015 

Modalităţi de evaluare Realizarea de proiecte pe teme de ecologie. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Mocioi Simona, profesor, grad I 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 

Cunoașterea și conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor și 

implementarea unei gândiri ecologice. 

Public ţintă vizat Cadrele didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

În contextul Noilor educaţii, necesitatea programului se axează pe dezvoltarea de 

atitudini investigative asupra realităţii şi a unui comportament ecologic, vizând 

grija şi responsabilitatea faţă de calitatea mediului natural, cu implicaţii deosebite 

asupra sănătăţii şi vieţii. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

 Dezvoltarea de atitudini investigative asupra realității și a unui comportament 

ecologic; 

 Cunoașterea și conștientizarea impactului negativ al deșeurilor asupra 

mediului; 

 Identificarea modalităților de colectare selectivă a deșeurilor; 

 Demonstrarea unor metode eficiente de protejare a mediului prin colectarea 

selectivă a deșeurilor; 

 Implementarea și dezvoltarea unei gândiri ecologice. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Introducere în tematică (definiții, 

terminologii, noțiuni de specialitate) 
4 1 3 - 

Impactul deșeurilor asupra mediului  

(noțiuni introductive despre deșeuri, 

clasificarea deșeurilor, generarea 

deșeurilor și acțiunea asupra 

mediului înconjurător)  

4 1 3 - 

Colectarea selectivă a deșeurilor 

(Modalități de colectare selectivă a 

deșeurilor)  

10 2 8 - 

Dezvoltarea unei gândiri și a unui 

comportament ecologic 
6 - 4 2 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II - 2015 

Modalităţi de evaluare Fișe de evaluare, portofolii 

2. RESURSE UMANE 

Formatori / nivelul de 

pregătire 

Gurică Crina Adriana - profesor, grad didactic II 

Ciuclea Camelia Liana - profesor, grad didactic I 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului Calitatea vieții din perspectiva protecției mediului 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Relaţiile complexe şi delicate din cadrul a ceea ce numim mediu înconjurător, fac 

ca noi instrumente cum ar fi implementarea eticii şi a unui stil de viaţă corect în 

vederea controlului poluării mediului, reducerea şi managementul deşeurilor, 

evitarea reducerii resurselor naturale şi a descreşterii biodiversităţii, să constituie 

un ajutor important în vederea promovării protecţiei mediului şi a dezvoltării 

durabile. Aşadar, educaţia ecologică are prin excelenţă un rol formativ de 

pregătire a indivizilor pentru a lua o hotărâri comportamentale corecte privind 

protecţia mediului. 

Durata:  24 ore  

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Interpretarea şi analiza proprietăţilor structurale şi funcţionale ale sistemelor 

biologice şi ecologice; 

Schimbarea de atitudine şi implicarea în schimbarea de atitudine a elevilor în 

raport cu problemele zilnice cum sunt strategiile de consum şi de reciclare; 

Aderarea la principiile de etică a mediului care încurajează responsabilitatea 

personală şi asigură dezvoltarea durabilă a mediului. 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Noţiuni de ecologie; Organizarea 

mediului natural; 
6 2 4  

Protecţia mediului şi a calităţii 

vieţii; 
8 2 4 2 

Aspecte de etică a mediului 8 2 4 2 

Evaluare 2     2 

Calendarul 
programului  Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I, II 2015 

Modalităţi de evaluare 
Chestionare  ptr. fiecare modul; prezentare referat cu temă la alegere din 

tematica cursului. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Tatomir Cristina profesor, grad didactic I, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” 

Târgu-Jiu 

Coordonator program  Gorun Gabriela, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Metode creative pentru formarea comportamentului ecologic la elevi 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Cunoaşterea şi protecţia mediului înconjurător şi a biodiversităţii în contextul 

globalizării prin implementarea educaţiei ecologice la nivelul învăţământului 

preuniversitar. 

Durata:  24 ore  

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Cunoaşterea conţinuturilor specifice de ecologie şi protecţia mediului 

Creşterea gradului de conştientizare şi reconsiderarea relaţiei de interdependenţă 

om-mediu;  

Capacitatea de a construi demersuri didactice interdisciplinare în cadrul 

programelor de opţional şi al proiectelor educaţionale ; 

Formarea de atitudini ecologice proactive privind protecţia mediului şi a 

biodiversităţii; 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Noţiuni generale de ecologie 7 2 5 1 

Degradarea mediului. cauze şi 

consecinţe ecologice 
7 2 5  

Managementul proiectelor de 

mediu  
8 2 4 2 

Evaluare 2     2 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I, II 2015 

Modalităţi de evaluare Chestionar de evaluare, portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Bîzocu Codruţa Nicoleta, profesor, grad I; Ursu Gabriela, profesor, grad II 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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VIII. EDUCAȚIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Teorie şi intervenţie educaţională la copii cu autism 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, părinţi 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Cursul răspunde nevoilor de profesionalizare  şi formare a cadrelor didactice,  

pentru însuşirea şi dezvoltarea de către participanţi a tehnicilor şi metodelor 

practice de lucru cu copilul autist.   

Durata:  24 ore  

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 

Competenţe vizate 

 Însuşirea unor cunoştinţe cu privire la conceptul şi caracteristicile principale ale  

autismului;  

 Dezvoltarea abilităţilor de abordare eficientă a copiilor cu autism; 

 Însuşirea unor strategii specifice de lucru adecvate pentru elevii cu autism;  

 Aplicarea strategiilor de identificare a copiilor cu autism; 

 Integrarea metodelor de lucru în cazul copiilor cu autism. 

Planificarea pe module 

tematice  

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Teorie şi intervenţie educaţională 

la copii cu autismului 
8 4 4 - 

Metode de lucru  adecvate 

copiilor cu autism 
8 4 4 - 

Integrarea copilului cu autism în 

învăţământul de masă  
8 3 4 1 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II - 2015   

Modalităţi de evaluare Aautoevaluare,  chestionare, produse de grup, portofolii  

2. RESURSE UMANE 

Formatori / nivelul de 

pregătire 

Mitelea Ileana – profesor logoped, grad didactic I 

 Crăciunescu Claudia  – profesor psiholog C.J.R.A.E.Gorj, grad didactic I 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Școala pentru copil în loc de copil pentru școală 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preprimar și primar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Una dintre cele mai mari provocări ale sistemului educațional actual o reprezintă 

educația incluzivă, paradigmă ce presupune nu numai integrarea copiilor cu 

dificultăţi de învăţare, ci şi adaptarea procesului instructiv-educativ la nevoile şi 

cerinţele tuturor copiilor, indiferent de nivelul de dezvoltare fizică sau psihologică 

pe care îl au sau de mediul social din care provin. Programul propus vine în 

întâmpinarea cerinţei de informare şi formare a personalului didactic din 

învăţământul preprimar și primar şi se înscrie în activitatea de sprijinire a 

incluziunii şcolare (educaţionale). 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Promovarea și extinderea educației incluzive 

Aplicarea principiilor educației incluzive 

Adaptarea curriculumului la nevoile și specificul grupului de copii/elevi 

Identificarea diferențelor dintre copii și eliminarea discriminării 

Elaborarea și implementarea planurilor de intervenție în dificultățile de învățare. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Educația incluzivă în România. 

Documente legislative privind 

educaţia incluzivă 

1 1   

Repere curriculare pentru copiii cu 

dizabilități (deficiențe) severe, 

profunde, asociate 

8  2  6  

Educația CES 8  2  6   

Planul de intervenție în 

dificultățile de învățare ale copiilor 
5  1  4   

Evaluare  2    2  

Calendarul 

programului  Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare I, II 2015 

Modalităţi de evaluare 
Chestionar, autoevaluare, portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 

Văduva Ionela, professor învățământ preșcolar, grad I, persoană resursă în 

Rețeaua de Educație Incluzivă 

Coordonator program  Popovici Laurențiu, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Integrarea copiilor cu CES 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Programul răspunde nevoilor de formare a competenţelor necesare proiectării, 

conducerii si optimizării procesului de învăţământ din perspectiva prerogativelor 

şcolii incluzive, a actului educaţional-terapeutic și abordării multilaterale a copiilor 

cu CES, în scopul integrării lor optime în familie, şcoală, comunitate. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Aplicarea cu succes în procesul instructiv educativ a strategiilor de intervenţie şi a 

modelelor de lucru la copiii cu CES. 

Cunoaşterea particularităţilor specifice activităţii elevilor cu CES, consecinţă a 

modificărilor biopsihice şi socio-educaţionale. 

Elaborarea strategiilor de integrare şcolară a elevilor cu CES, prin valorificarea 

tuturor resurselor existente. 

Cunoaşterea modalităţilor de intervenţie specifice şi construirea unui portofoliu 

de instrumente. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Delimitări conceptuale în 

psihopedagogia specială 
8 2 4 2 

Strategii de intervenţie şi modele 

de lucru cu copiii cu C.E.S 
8 2 4 2 

Rolul scolii și al familiei în educaţia 

copiilor cu CES 
8 2 4 2 

Calendarul 

programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I 2015 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii, teste de evaluare formativă 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Şcheau Daniela, profesor, grad I; Mirea Cristina profesor, grad I 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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IX. EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Firma de exerciţiu – premisă a unui antreprenoriat de succes 

Public ţintă vizat Profesorii din învăţământul profesional şi tehnic 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice prin însuşirea unor noi metode de 

instruire, inclusiv cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor privind asigurarea 

calităţii procesului de predare–învăţare-evaluare. Dezvoltarea, acreditarea şi 

furnizarea de programe pentru cadrele didactice în vederea îmbunătăţirii 

competenţelor şi capacităţii acestora de a utiliza metode interactive de predare- 

învăţare. Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice de a forma competenţele 

cheie şi profesionale în formarea iniţială vizând dezvoltarea spiritului 

antreprenorial. 

Durata:  24  ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Diseminarea metodei interactive “firmă de exercițiu”;  

Extinderea rețelei firmelor de exercițiu/întreprinderilor simulate din România;  

Amplificarea funcționalităţii reţelei firmelor de exerciţiu, respectiv derularea de 

tranzacţii pe piaţa naţională şi internaţională a firmelor de exerciţiu. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Firme de exerciţiu  - definire, 

descriere, particularităţi  
8 4 4 - 

Situaţia existentă în domeniul 

firmelor de exerciţiu; Etica în 

afaceri 

8 4 4 - 

Documentele folosite în 

cadrul firmei de exerciţiu 
8 4 3 1 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în  trimestrul I şi II 2015. 

Modalităţi de 

evaluare 
Chestionare, proiecte, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice.  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Ciungu Cristina, profesor,  grad I  

Coordonator program  Popovici Laurenţiu, prof. metodist CCD 
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X. ALTE PROGRAME 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 

Valențe ale cunoașterii limbii engleze în actul didactic/ procesul instructiv - 

educativ 

Public ţintă vizat Cadre didactice  de alte specializări.  

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Cursul răspunde nevoilor de dezvoltare a competenţelor lingvistice necesare 

utilizării limbii engleze în activitatea didactică specifică, precum şi nevoilor de 

dezvoltare personală. 

Durata:  40  ore  

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Formarea deprinderilor de a citi un text de limba engleză în mod fluent,de a realiza 

scurte traduceri din şi în limba engleză; 

Dezvoltarea capacităţii de a percepe mesajul unui text în limba engleză şi de a 

răspunde la întrebări simple pe baza textului; 

Formarea capacităţii de a opera cu elemente de lexic şi gramatică a limbii engleze; 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Achiziţionarea noţiunilor de 

bază din limba engleză pe 

nivel de înţelegere a limbii 

vorbite (UNDERSTANDING) 

8 2 6 - 

Elemente de gramatică 

specifice limbii engleze 
8 3 5 - 

Tehnici şi metode de 

conversaţie în limba engleză 
8 2 6 - 

Caracteristici specifice 

textului de limba engleză 
8 2 6 - 

Elemente de gramatică 

specifice limbii engleze 
8 3 4 1 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare  I,  II - 2015 

Modalităţi de 

evaluare 

Chestionare, fişe de lucru, portofolii ,teste de evaluare formativă  

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Roșca Simona Angela, profesor, grad I 

Coordonator program  Popovici Laurenţiu, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Școala părinților 

Public ţintă vizat Invățători , profesori din ciclul gimnazial și părinți                       

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Educația părinților impune o abordare cuprinzătoare și integrală care include 

programe formale si nonformale cum ar fi: cunoasterea interpersonală, 

autocunoasterea, imaginea de sine, comunicarea asertivă,comunicarea în familie, 

relațiile părinți- copii într-o lume digitală, adolescența – vârsta identitășii, familia și 

mass-media, construirea viitorului, toate acestea contribuie la dezvoltarea ”artei 

”de a fi părinte, prin dezvoltarea competențelor parentale ale familiei elevului, 

asigurând o fructuoasă colaborare școală-familie. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

 Elaborarea de proiecte novatoare privind didactica specialității  

 Elaborarea de proceduri şi instrumente de evaluare moderne 

 Dezvoltarea relaţiilor de comunicare școală-familie 

 Dezvoltarea aboilităţilor de abordare integrată a curriculum-ului 

 Dezvoltarea abilităţilor de cooperare și lucru în echipă. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Educaţia părinţilor. Bariere în 

comunicare 
6 2 4 - 

Parteneriatul educaţional-şcoala-familie 

-comunitate 
8 2 6 - 

Negocierea conflictelor. Activităţi de 

consiliere a părinţilor 
8 2 6 - 

Evaluarea 2   2 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrele bugetare IV - 2014 şi I - 2015   

Modalităţi de evaluare 

chestionare de autoevaluare pentru profesori și părinți, observarea curentă, 

observarea etosului școlar, brainstormingul, tehnica acvariului, jocul de rol, 

mozaicul, masa rotundă, sondaj de opinie privind comportamentul copiilor, 

organizatori grafici, studiul de caz, discuția, dezbaterea, portofoliul, proiectul de 

grup 

2. RESURSE UMANE 

Formatori / nivelul de 

pregătire 

Stîngă Lelia Viorica, profesor învățământ primar, grad didactic I 

Nichifor Dorina, profesor grad didactic I 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 



 

 
AN ȘCOLAR 2014/2015  

 
 

Casa Corpului Didactic Gorj  OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ 

50 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 

Management strategic la nivelul activităților de secretariat și contabilitate, din 

cadrul entităților de învățământ preuniversitar  

Public ţintă vizat Secretari și contabili de entități de învățământ preuniversitar de stat 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Creşterea importanţei dimensiunii umane în procesul managementului strategic, 

modificarile legislative, interpretarea corectă a reglementărilor, reprezintă o 

provocare pentru personalul care gestionează resursa umană la nivelul unităților 

de învățământ preuniversitar. De aceea este necesară planificarea activitatilor 

prin dirijarea resurselor în scopul obţinerii unui avantaj competiţional şi realizarea 

unei flexibilităţi a structurilor şi procedurilor de planificare. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Identificarea și evaluarea competenţelor manageriale a secretarilor șefi, a 

contabililor șefi, pentru organizarea eficientă a activităților 

Adaptarea managementului strategic la particularitățile instituției 

Gestionarea de către fiecare angajat a atribuțiilor, sarcinilor și limitelor de 

competență din fișa postului în scopul avantajului competitiv. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Legislația în vigoare ce 

reglementează activitățile de 

secretariat și contabilitate. 

Sarcini și obiective specifice 

pentru fiecare compartiment 

funcțional.  

8 2 5 1 

Inventarierea documentelor; 

gestionarea fluxul de informații. 

Controlul intern. Înregistrarea şi 

păstrarea documentelor. 

8 3 4 1 

Proceduri operaționale și 

modalități de lucru. 
8 2 5 1 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I 2015. 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe, portofolii 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Dudău Constantin, contabil șef 

Coordonator program  Gorun Gabriela, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Psihologia copilului şi adolescentului – particularităţi şi problematici specifice de 
dezvoltare 

Public ţintă vizat Cadre didactice din  învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde cerinţelor actuale de perfecţionare a cadrelor didactice 
pentru dobândirea unor abilităţi  în domeniul educaţiei pozitive, al comunicării şi 
al comportamentului. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

 Formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare, exprimare emoţională 
şi relaţionare pozitivă, valorizatoare care conduc la formarea unei gândiri 
constructiviste.  

 Identificarea rolului factorilor cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali 
în învăţare, predare, evaluare. 

 Dezvoltarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele psihologice în analiza şi 
intervenţia adecvată în situaţii şcolare concrete. 

 Asimilarea unor tehnici şi metode de lucru cu copiii cu ADHD. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Particularităţi de varsta ale copilului 
preşcolar, şcolar mic , preadolescent şi 
adolescent. Profile atipice de dezvoltare 

8 3 5  

Personalitatea copilului – temperament, 
caracter, aptitudini, inteligenţă, 
creativitate 

6 2 4 - 

Sănătatea mentală şi emoţională a 
copiilor – o problemă de actualitate: 

-   Comunicarea eficientă cu copiii 

-  Inteligenţa emoţională în educaţia 
copiilor 

-  Agresivitate 

6 2 3 1 

Metode de disciplinare pozitivă 4 1 2 1 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I - 2015 

Modalităţi de evaluare 
Discuţii evaluative, chestionare 

Portofolii, aplicaţii practice, fişe de evaluare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori / nivelul de 
pregătire 

Schinteie Mihaela Camelia - profesor, grad didactic I 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Strategii de intervenţie ameliorativă în A.D.H.D. 

Public ţintă vizat Cadrele didactice din învățământul preuniversitar, părinţi 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

ADHD este o tulburare comportamentală, manifestată prin imposibilitatea 

copilului sau adultului de a se concentra asupra unei activităţi anume. În funcţie 

de intensitatea acestor simptome poate fi afectată calitatea vieţii individului în 

mod grav şi chiar irecuperabil. De aceea se impune ca, încă de timpuriu, toţi cei 

care lucrează cu copiii care prezintă aceste manifestări să cunoască şi să aplice 

corespunzător elementele de terapie sub toate formele ei. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Însuşirea unor cunoştinţe referitoare la această tulburare comportamentală 

Formarea şi dezvoltarea unor abilităţi de identificare a copiilor cu ADHD 

Cunoaşterea unor strategii specifice de lucru pentru copiii afectaţi de această 

tulburare 

Cunoașterea modalităţilor de intervenţie specifice şi construirea unui portofoliu 

de instrumente. 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Delimitări conceptuale şi 

modalităţi de identificare şi 

diagnosticare a copiilor cu ADHD 

8 2 6  

Strategii de intervenţie şi tehnici 

de tratare individualizată a 

copiilor cu ADHD 

8 2 6  

Exemple de bună practică în 

optimizarea integrării copiilor cu 

ADHD 

8 - 6 2 

Calendarul 

programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I 2015 

Modalităţi de evaluare Studiu de caz, aplicaţii practice, fişe de lucru 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Mitelea Ileana, profesor logoped, grad I 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Prevenirea şi terapia tulburărilor de limbaj 

Public ţintă vizat Cadrele didactice din învatamântul preuniversitar, părinţi 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Cursul răspunde nevoii de formare a cadrelor didactice care au în clasă copii care 

prezintă tulburări de limbaj şi comunicare. Principala misiune a acestui program 

este formarea de abilităţi în rândul participanţilor de optimizare a comunicării 

elevilor cu tulburări de limbaj, în scopul integrării lor.Accentul cade pe caracterul 

practic-aplicativ şi formativ al predării diferenţiate.  

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Identificarea importanţei limbajului, ca element de bază în dezvoltarea cognitivă, 

socială, emoţională  

Identificarea tipurilor de tulburări de limbaj frecvent întâlnite în grădiniţe  

Însuşirea unui registru de metode generale/programe de lucru de intervenţie în 

cazul tulburărilor de limbaj  

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Modalităţi de identificare şi 

diagnosticare a copiilor cu 

terapia tulburări de limbaj 

8 2 6  

Tehnici de tratare individualizată 

a copiilor cu tulburări de limbaj şi 

comunicare 

8 2 6  

Exemple de bună practică în 

optimizarea integrării copiilor cu 

tulburări de limbaj 

8 - 6 2 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II 2015 

Modalităţi de evaluare Fise de lucru, aplicaţii practice, chestionare, studii de caz. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Mitelea Ileana, profesor logoped, grad I, Mirea Cristina, profesor logoped, grad  I 

Coordonator program  Gorun Gabriela, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului 
Utilizarea elementelor de birotică 

Public ţintă vizat Personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate) 

Diversificarea muncii de birou impune familiarizarea cu noile mijloace de stocare 

și de transmitere a informaţiei, cu tehnicile performante şi cu noile realizări în 

materie de echipamente şi de programe informatice. Sistemele birotice facilitează 

procesarea, diseminarea şi coordonarea informaţiei, materia primă a oricărei 

activităţi de birou. 

Durata:  24 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Insușirea principiilor de bază ale procesoarelor de texte și grafice; 

Tehnoreadactarea unei lucrari 

Folosirea programului MS Excel pentru calcul tabelar 

Utilizarea prezentărilor 

Planificarea pe 

stagii/module 

tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 

ore 
Teorie Aplicaţii Evaluare 

Managementul documentelor 6 2 4  

Editarea şi gestiunea 

documentelor Office 2010; 
8 2 6  

Utilizarea Microsoft Excel 2010; 8 2 6  

 Evaluare 2   2 

Calendarul 

programului  
Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II 2015 

Modalităţi de evaluare 

Evaluarea competenţelor se va realiza în 2 etape: 

-evaluarea pe parcurs - pe durata desfaşurării cursului; 

-evaluarea finală - prin intermediul prezentării portofoliului; 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 

(nivelul de pregătire) 
Milosteanu Diana, profesor, grad II 

Coordonator program  Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Tehnici de secretariat 

Public ţintă vizat Personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar – serviciul secretariat 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Promovarea instruirii privind  activitatea de secretariat. 

Durata:  40 ore  

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Organizarea timpului și spațiului de lucru 

Fluidizarea comunicării instituționale 

Utilizarea surselor informaționale și a mijloacelor de procesare în scopul preluării, 
prelucrării și prezentării informației. 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Denumire modul/temă 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Tipuri de asistență asigurate de 
serviciul secretariat 

6 2 4  

Organizarea spațiului de lucru într-
un birou de secretariat 

6 2 4  

Funcțiile secretarului 6 2 4  

Gestionarea informației 8 2 5 1 

Comunicarea 6 2 4  

Organizarea timpului de lucru 6 2 4  

Evaluare 2   2 

Calendarul 
programului  

Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar I 2015 

Modalităţi de evaluare Portofoliu chestionare, proiecte de grup, fișe de lucru 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Niculescu Anca Olivia, secretar șef, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu--
Jiu 

Coordonator program  Suciu Monica, prof. metodist CCD 
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XI. ACTIVITĂȚI METODICE ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Tradiţional şi modern în sintaxa limbii române 

Public ţintă vizat Cadre didactice care predau limba română 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul răspunde schimbărilor intervenite în modalitatea de abordare a sintaxei 

limbii române, în proiectarea activităţii didactice şi în abordarea metodologică a 

demersului inovativ în  învăţământul românesc. Activitatea este centrată pe ideea 

de cunoaştere şi de aprofundare a noilor norme stabilite de Academia Română în 

ceea ce priveşte sintaxa limbii române. Necesitatea unor noi abordări 

educaţionale, în ultimii ani, s-a impus ca o prioritate, determinată şi de 

dimensiunea creativităţii în actul didactic, fapt ce a dus la conceperea unor 

modalităţi de formare continuă, flexibile, care să satisfacă nevoile de dezvoltare 

profesională şi individuală. Activitatea răspunde schimbărilor intervenite în 

modalitatea de abordare a sintaxei limbii române, în proiectarea activităţii 

didactice şi în abordarea metodologică a demersului inovativ în  învăţământul 

românesc. 

Durata:  8 ore 

Curriculum-ul programului 

Competenţe vizate 

Raportarea la noile sisteme de gândire şi analiză a elementelor de sintaxă 

românească;  

Promovarea strategiilor ce asigură stimularea creativităţii în şcoala românească; 

Diseminarea informaţiilor cu privire la rezultatele obţinute de participanţi în 

inovarea didactica. 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

1. Noţiuni generale de sintaxă; unităţi şi relaţii sintactice – 3 ore 

2. Funcţii sintactice – 3 ore  

3. Exemple de bune practici – 2 ore 

Calendarul 
programului  

Activitatea se va desfășura în trimestrul bugetar I 2015  

Modalităţi de evaluare Chestionar aplicat participanţilor 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Lect. Univ. Dr. Camelia Zăbavă, Universitatea din Craiova 

Coordonator program Dijmărescu Simona, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Mari necunoscuţi ai culturii române 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, elevi 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Conferinţele răspund necesităţii completării informaţiei privind istoria literaturii şi 

culturii româneşti.  

Proiectul se justifică având în vedere faptul că majoritatea volumelor de istorie a 

literaturii române nu cuprind nume şi fenomene importante desfăşurate de mari 

personalităţi româneşti în străinătate. Cu câteva excepţii general cunoscute, au 

trăit şi creat în cele mai diverse ţări de pe glob scriitori, artişti, oameni de ştiinţă 

de origine română care s-au impus în ţara respectivă (şi chiar universal), dar care 

nu sunt (re)cunoscuţi (încă pe deplin) la noi. O dovadă în acest sens este că, în 

programele elaborate pentru învăţământul preuniversitar, multe dintre aceste 

personalităţi lipsesc cu desăvârşire. Drept consecinţă, necesitatea abordării unor 

noi teme în plan literar-cultural se impune pentru a satisface nevoile de 

cuprindere cât mai amplă a fenomenului cultural românesc, indiferent de spaţiul 

de desfăşurare. 

Durata:  4 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 

Diseminarea unor valori care nu au intrat încă în circuitul actual al învăţământului 

românesc şi astfel îmbunătăţirea programelor. 

Promovarea unor personalităţi a căror operă este apreciată peste hotare şi cvasi-

necunoscută în ţară. 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Exilul şi distopia; Poezie românească în exil – 2 ore 

Proză românească în exil – 2 ore  

Calendarul 
programului  Activitatea se va desfășura în trimestrul bugetar II 2015 

Modalităţi de evaluare Chestionare feed-back 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Prof. Univ. Dr. Mihaela Albu, Universitatea din Craiova 

Coordonator program Gorun Gabriela, prof. metodist CCD 
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1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 
programului 

Întâlniri cu principalele curente ale civilizaţiei muzicale europene 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, elevi 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Proiectul se justifică având în vedere necesitatea formării unei culturi muzicale şi 

a educării simţului estetic.  

Necesitatea acestui proiect răspunde nevoii de lărgire a orizontului de cultură 

generală în rândul tinerilor, având în vedre că studiul istoriei muzicii este cuprins 

destul de superficial în programa orelor de muzică. 

Durata:  4 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate 
Diseminarea principalelor momente de evoluţie în istoria civilizaţiei muzicale. 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a creaţiilor artistice. 

Planificarea pe 
stagii/module 
tematice – timp alocat 

Introducere în istoria muzicii; Renaşterea şi clasicismul – 2 ore  

Romantism şi postromantism – 2 ore  

Audiții – 1 oră 

Calendarul 
programului  

Activitatea se va desfășura în trimestrul bugetar III 2015 

Modalităţi de evaluare Chestionare feed-back 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicați 
(nivelul de pregătire) 

Prof. Dr. Dan Anghelescu, Universitatea din Craiova 

Coordonator program Suciu Monica, prof. metodist CCD 

 

DIRECTOR, 

Prof. Dr. Marinela PÎRVULESCU 
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