
 1 

 
OFERTA DE FORMARE A CASEI CORPULUI DIDACTIC  

CARAŞ-SEVERIN 
 PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012 - 2013 

 
                                                                                                                                                                                    
Nr. 579/28.09.2012 

AVIZAT 
                                                                                                   Inspector Şcolar General, 

Prof. Dr. PAUL MIHAI ŞUŞOI 

 
 
 
 
 

ARGUMENT 
FORMARE – DEZVOLTARE – PERFORMANŢĂ 

Motto: 

…”Formarea trebuie să devină o obişnuinţă, o parte constantă a activităţii profesionale a 

cadrelor didactice şi nu să rămână un eveniment sporadic şi lipsit de consistenţă. Dezvoltarea 

profesională continuă este condiţia performanţei şi, deci, a calităţii! Succesul unui program de 

formare constă în succesul pe care un cadru didactic sau un manager îl are în practicile sale 

profesionale cotidiene. Succesul unui profesor sau al unui manager este reflectat în succesul 

elevilor dintr-o şcoală.” 

   Reforma în educaţie presupune o foarte bună pregătire de specialitate, psihopedagogică 
şi metodică a personalului din învăţământ. Practicarea unui învăţământ modern cere cadrului 
didactic dinamism sporit şi o adaptare rapidă la noile solicitări pedagogice. Cadrul didactic este 
dator să-şi lărgească permanent cultura în disciplina pe care o predă şi în pedagogie şi nu în 
ultimul rând să-şi dezvolte competenţele comunicative. O politică educaţională bazată pe 
corespondenţa dintre perspectivele de formare a personalului didactic şi funcţionalitatea 
socială a formării are ca rezultantă motivarea şi antrenarea cadrelor didactice în toate etapele 
procesului de reformă.  

 

DESPRE FORMAREA CONTINUĂ 
 

Formarea continuă ar putea fi definită drept „ansamblu de activităţi şi de practici care cer impli-
carea educatorilor pentru amplificarea cunoştinţelor proprii, perfecţionarea deprinderilor, analiza şi dezvoltarea 
atitudinilor profesionale” (EURYDICE. Reţeaua de Informare despre educaţie în Comunitatea 
Europeană). Evoluţia activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice are loc pe circuitul 
metodologic: formare iniţială – formare continuă – autoformare. Sistemele (post)moderne de 

învăţământ accentuează continuitatea celor trei secvenţe de instruire permanentă. 
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      Astfel, ca secvenţă de instruire în acest circuit, formarea continuă este o necesitate cu 

caracter de permanenţă pentru toate cadrele didactice, indiferent de ciclul de învăţământ la 

care lucrează (preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional) sau vechimea în sistem, 

urmărind:  

- să anticipeze schimbările; 
- să dezvolte competenţele profesionale ale personalului didactic, competenţe  de ordin 

declarativ, practic-aplicativ şi contextual.  
 

 
EXTRAS DIN LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

LEGEA Nr. 1/2011 
 

În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează Casa Corpului Didactic, denumită 
în continuare CCD, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul şcolar. 
Structura şi atribuţiile CCD se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului.  

Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională şi evoluţia în 
carieră . 

 
Conform Legii 1 din 5 ianuarie 2011 (Legea 1/2011) a educaţiei naţionale  Art. 244. 

 
(1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte obiectivele şi 

coordonează formarea continua a personalului didactic la nivel de sistem de învăţământ 
preuniversitar, în conformitate cu strategiile şi politicile naţionale.  

(2) Unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, pe baza analizei de nevoi, 
stabilesc obiectivele si formarea continua, inclusiv prin conversie profesionala, pentru angajaţii 
proprii.  

(3) Acreditarea şi evaluarea periodica a furnizorilor de formare continua si a 
programelor de formare oferite de aceştia, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a 
formării continue sunt realizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
prin direcţiile de specialitate.  

(4) Casele corpului didactic sunt centre de resurse şi asistenta educaţionala şi 
manageriala pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se pot acredita ca furnizori de 
formare continuă. 

 
         Precizări conceptuale: 

Formarea continuă: Un ansamblu de activităţi teoretice şi practice, parcurse după obţinerea 
calificării şi desfăşurate în unităţi şi instituţii specializate, care angajează participarea 
educatorilor în vederea amplificării cunoştinţelor lor psihopedagogice, metodice şi de 
specialitate necesare pentru activizarea, completarea şi lărgirea competenţelor profesionale, în 
raport cu cerinţele unui învăţământ de calitate. 
Formarea continuă este o necesitate cu caracter de permanenţă pentru toate cadrele 
didactice, indiferent de domeniul profesional în care lucrează şi de nivelul pregătirii lor 
profesionale. 
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FORMAREA CONTINUĂ CENTRATĂ PE UNITATEA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

1. Responsabilul cu formarea continuă din unităţile şcolare 

 Activităţile responsabilului cu formarea continuă va avea următoarele coordonate: 

informare, organizare/coordonare, consiliere – consultanţă, formare, monitorizare, evaluare 

în ceea ce priveşte domeniul formării continue a personalului din unităţile şcolare din 

învăţământul preuniversitar. 

Responsabilul cu formarea continuă este persoana care: 

- contactează periodic instituţiile care oferă programe/activităţi de formare continuă la 
nivel de judeţ (C.C.D., I.S.J. UEMR, alţi ofertanţi acreditaţi din ţară); 

- gestionează informaţiile din domeniul formării continue;  

- propune direcţii de acţiune în domeniul dezvoltării profesionale a personalului din 
unitatea şcolară; 

- participă la identificarea nevoii de formare a personalului didactic din instituţie; 

- propune modalităţi de organizare a activităţilor de formare continuă la nivelul şcolii; 

- stimulează şi monitorizează activităţile planificate la nivelul ariilor 
curriculare/catedrelor /comisiilor; 

- gestionează informaţia referitoare la traiectoria formării continue a personalului din 
unitatea şcolară; 

- sprijină partenerii implicaţi în activitatea mentorială pentru asigurarea unei inserţii 
profesionale rapide şi eficiente; 

- consiliază colegii în formularea opţiunilor de formare şi în parcurgerea etapelor de  
dezvoltare profesională. 

 

2. Înscrierea la programele de formare 

Se poate face: on- line pe pagina Web: www.ccdcs.ro sau: 

A. individual, prin completarea fişei de înscriere şi depunerea la secretariatul CCD; 
B. la solicitarea unităţilor şcolare pentru programele care sunt în ofertă;  
C. la solicitarea argumentată a unităţilor şcolare pentru alte programe care vizează 

nevoia de formare din unitatea şcolară. 
 

  3. Categorii, tipuri de programe, durata, numărul de credite 

profesionale, transferabile 

(Extras din O.M.Ed.C. nr.4611/2005 privind metodologia de acreditare a programelor de 

formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar) 

Art.11. Programele de formare continuă supuse acreditării se clasifică: 

http://www.ccdcs.ro/
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Categoria Tipul de program Durata  Nr. credite 

1. Programe de perfecţionare, o 

dată la 5 ani, prin Universităţi 

- lung 

- mediu 

- scurt 

240-280 ore 

170-200 ore 

90-120 ore 

90-100 

60-70 

30-40 

2. Programe tematice sau 

modulare realizate prin stagii 

nondisciplinare 

- tematic 

- modul scurt 

- modul mediu 

- modul lung 

10-20 ore 

21-40 ore 

41-60 ore 

61-89 ore 

1-5 

6-10 

11-15 

16-25 

3. Programe de perfecţionare 

datorate reformei, conf. art.33, 

alin.(2) litera a din legea 128/1997 

- tematic 

- modul scurt 

- modul mediu 

- modul lung 

10-20 ore 

21-40 ore 

41-60 ore 

61-89 ore 

1-5 

6-10 

11-15 

16-25 

4. Programe speciale (PHARE, 

Comenius, Leonardo, TVET, 

FDSC, POS DRU) 

- tematic 

- modul  scurt 

- modul mediu 

- modul lung 

10-20 ore 

21-40 ore 

41-60 ore 

61-89 ore 

1-5 

6-10 

11-15 

16-25 

 

4. Schema procedurală a programelor de formare continuă 

Obiectiv Procedura Documente/ 

Formulare 

utilizate 

Resurse umane 

1. Proiectare a 

formărilor 

01. Analiza nevoilor 

de formare la nivel 

judeţean 

Chestionare 

Solicitare stagiu de formare 

Colaboratori 

Caiet de sarcini 

Director 

Prof. metodişti 

Bibliotecar 

Informatician 
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02. Întocmirea şi  

Promovarea ofertei de 

formare 

 

Formular programă 

Oferta cursurilor 

Strategia de marketing 

Materiale promoţionale 

Director 

Prof. metodişti 

Bibliotecar 

Informatician 

03.Stabilirea echipei de 

formare 

Opis Dosar personal al 

formatorului 

Lista formatorilor 

Baza de date a formatorilor 

Director  

Prof. metodişti 

Bibliotecar 

Informatician 

04.Planificarea sesiunilor 

de formare 

Agenda  - formular 

Calendarul formarilor 

Prof. metodişti 

Informatician 

2. Desfăşurarea 

formării 

05.Înscrierea la cursuri de 

formare continuă 

 

Fişa de înscriere 

Registru cursanţi/curs 

Solicitare din partea unităţilor 

şcolare 

Director 

Prof. metodişti 

Bibliotecar 

 

06.Înscrierea la 

programele de 

perfecţionare 

 

Formulare de înscriere 

Director 

Prof. metodişti 

Bibliotecar 

07.Pregătirea formării Regulamentul programelor de 

formare 

Opis dosar formare 

Metodologia cursurilor 

Director 

Prof. metodişti 

Bibliotecar 

 

 08.Efectuarea formării 

 

Condica 

Prezenţa la curs 

Prof. metodişti 

Bibliotecar 

09. Evaluarea formării 

 

Chestionare finale Prof. metodişti 

Bibliotecar 

10. Raportare finală a 

sesiunii de formare 

Formular raport 1 Prof. metodişti 

Reprezentant 
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Formular raport 2 CNFP 

3. Control/ 

Verificare 

11. Verificarea metodică a 

activităţilor de formare 

 

 

 

 

Instrumente de  

Evaluare 

Proces verbal de  

verificare 

Registru de procese verbale 

Raport de verificare 

Director 

Prof. metodişti 

Bibliotecar 

Informatician 

 

 

12. Verificarea 

financiară a activităţilor  

de formare 

Formulare contabile Director  

Prof. metodică 

Contabil 

4. Evaluarea 

programelor de 

formare 

13.Stabilirea criteriilor de 

evaluare  

 

 

 

 

Fişă de autoevaluare a 

formatorului 

Criterii de evaluare a 

programelor 

Raport de evaluare a 

programelor  

Director 

Profesori 

Metodişti 

Informatician 

14. Inventarierea/ 

Arhivarea  

Activităţilor de formare 

Listă arhivă 

Baza de date a  

formărilor 

Prof. metodişti 

Bibliotecar 

Informatician 

 

     „Progresul unei ţări presupune selecţiunea valorilor eminente din întreaga 

naţiune, iar pentru aceasta trebuie o pepinieră de educatori, care să facă în 

chipul cel mai competent alegerea  şi pregătirea copiilor.„ 

                                                              Simion Mehedinţi     

 

Având în vedere consideraţiile de mai sus Casa Corpului Didactic 
Caraş-Severin vine în întâmpinarea dumneavoastră cu următoarea ofertă: 
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Oferta de programe şi activităţi pentru anul şcolar 2012 – 2013, 
răspunde următoarelor nevoi identificate: 
 

  Nevoi organizatorice: 

- organizarea şi dezvoltarea marketingului educaţional; 

- organizarea bazei de date privind furnizorii de formare şi 
beneficiarii; 

- organizarea şi derularea relaţiilor cu unităţile de învăţământ şi 
filialele proprii, precum şi cu C.D.I. - urile din judeţ; 

- coordonarea în teritoriu a activităţii de formare. 
 

 Nevoi de comunicare: 

- cu furnizorii de programe acreditate prin OMECTS de CNFP şi 
CNFPA; 

- cu ISJ, DPPD, Asociaţii profesionale şi Fundaţii, ONG-uri, 
CJAPP, CJRAE, CREI, CSEI; 

- cu managerii şcolari; 

- cu responsabilii cu formarea din şcoli; 

- cu mass-media. 
 

 Nevoi de relaţionare eficientă cu beneficiarii şi cu furnizorii de 
oferte de formare (Centrele universitare). 

 
 Nevoi educaţionale identificate: programe,  proiecte şi 

parteneriate.   
 

Oferta de programe şi activităţi pentru anul şcolar 2012 – 2013, 
vizează următoarele aspecte: 

- ameliorarea competenţelor ansamblului corpului profesoral în vederea 
îndeplinirii sarcinilor profesionale colective;  

- ameliorarea competenţelor individuale pentru îndeplinirea sarcinilor 
profesionale individuale; 

- ameliorarea competenţelor individuale în vederea promovării în carieră; 
- adâncirea cunoaşterii unui domeniu în vederea dezvoltării profesionale; 
- lărgirea experienţei într-un domeniu în vederea dezvoltării personale.  
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PROGRAME DE FORMARE PROPUSE  
 

I. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ALE C.C.D. CARAŞ-
SEVERIN ACREDITATE DE C.N.F.P.Î.P./DFCPIP 
 1. PERFECŢIONARE – FORMARE MINORITĂŢI 

2. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

 
II. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE  
C.N.F.P.Î.P./DFCPIP CU LOCAŢIE ÎN CCD CARAŞ-SEVERIN 

1. INTEL TEACH - INSTRUIRE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII 
2. CALCULATORUL ŞI PROIECTELE INTERDISCIPLINARE  

             3. TIC ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 
         4. SPECIALIŞTI ÎN MANAGEMENTUL CURRICULAR 

5. COMPETENŢA ÎN COMUNICARE 
6. DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EDUCAŢIA 
7. LEADERSHIP-UL EXCELENŢEI ÎN EDUCAŢIE 
8. COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ 
9. LEADERSHIP ŞI MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ÎN SISTEM 

DESCENTRALIZAT 
10. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ÎN SISTEM DESCENTRALIZAT  
11. EDUCAŢIE PENTRU INFORMAŢIE I şi II 
12. GÂNDIREA CRITICĂ ŞI ÎNVĂŢAREA ACTIVĂ 
13. EDUCAŢIE ECONOMICĂ EFICIENTĂ 
14. TINEREI ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI  

15. Dezvoltare culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate  
16. INSAM – Proiectul strategic : ”Instrumente digitale de ameliorare a calităţii 

evaluării în învăţământul preuniversitar” 

17. PROMEP - Programul de formare continuă:“Leadership şi management  

educaţional în sistem descentralizat“ 
18. Programul de formare din cadrul proiectului strategic: Profesionalizarea carierei 

didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Caraş-Severin 
şi Mehedinţi, ID:  62421 

Modulele acreditate de DPPD din cadrul Universităţii de Vest Timişoara cu locaţie CCD 
Caraş-Severin:  

a. Formarea competenţelor IT - certificare ECDL; 
b. Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe; 
c. Managementul clasei de elevi - Gestionarea situaţilor de criză; 

  d. Metode interactive de predare - învăţare.  
19. În cadrul proiectul strategic: „Şcoala membru activ al societăţii informaţionale” 

Cursul: Utilizarea avansată a instrumentelor TIC 
20. Program de formare continuă de tip „blended learning” în cadrul proiectului 

strategic: „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 
competenţelor cheie la şcolarii din clasele I – IV”, ID 63113. 

MODUL I 
a. Introducere în interdisciplinaritate. Integrarea curriculară şi 

curriculum-ul integrat. Treptele integrării curriculare 
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b. Fundamente psihopedagogice ale interdisciplinarităţii în 
învăţământul primar – de la clasa pregătitoare la clasa a IV-a 

c. Curriculum-ul şi formarea competenţelor cheie la şcolarii mici 
d. Profilul de competenţe al cadrului didactic pentru învăţământul 

primar (clasa pregătitoare – clas a IV-a) 
 MODUL II 

a. Principii şi etape de elaborare a curriculum-ului şcolar în viziune 
interdisciplinară  

b. Curriculum-ul școlar în viziunea interdisciplinară 
c. Managementul clasei 
d. Evaluarea competențelor cheie la școlarii mici 

MODUL III 
a. Strategii didactice specifice predării – evaluării de tip  

interdisciplinar 
b. Metoda proiectelor 

MODUL IV (Modul complementar) 
a. Educația în spiritul dezvoltării durabile 
b. Promovarea egalității de șanse în educație 

21. Program de formare continuă de tip „blended learning” în cadrul proiectului 
strategic: ,,OPORTUNITĂŢI PENTRU O CARIERĂ DIDACTICĂ DE CALITATE PRINTR-UN 
PROGRAM NAŢIONAL DE FORMARE CONTINUĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ 

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ,, 
22. Program de formare: COMPETENŢE PENTRU AFTER SCHOOL 

 
III. PROGRAME PRIORITARE M.E.C.T.S. PROPUSE DE DIRECŢII 
ŞI STRUCTURI AFILIATE  

1. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
2. PROGRAMUL: „ŞCOALA FĂRĂ DISCRIMINARE”  
3. EDUCAŢIE RAŢIONAL-EMOTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ 

4. PROGRAMUL: „Şcoala vine la tine acasă ! ” 

 
IV. PROGRAME PROPUSE SPRE AVIZARE M.E.C.T.S. CUPRINSE 
ÎN OFERTA C.C.D. C-S  

1. EDUCAŢIA ŞI ŞCOALA INCLUZIVĂ 
2. SCHIMBĂRI DE PARADIGMĂ ÎN DIDACTICA RELIGIEI 
3. CONSILIERE ÎN CARIERĂ 
4. PARTENERIATUL ŞCOALĂ – FAMILIE - COMUNITATE 
5. DIDACTICA DISCIPLINEI – ABILITARE CURRICULARĂ 
6. DIDACTICI MODERNE ŞI TRADIŢIONALE ÎN METODICA  SPECIALITĂŢII 
7. METODE INTERACTIVE ÎN PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE 
8. INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ – TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE 
9. METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
10. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 
11. DIVERSITATE ÎN CURICULUM - UL LA DECIZIA ŞCOLII   
12. EXPERIMENTE ŞI APLICAŢII ÎN PREDAREA ŞTIINŢELOR NATURII 
13. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ÎN MEDIUL INCLUZIV 
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14. EDUCAŢIE PENTRU CALITATE 
15. DINAMICA MANAGEMENTULUI CARIEREI DIDACTICE 
16. CALITATEA MANAGEMENTULUI ŞI A EDUCAŢIEI 
17. STAGIU DE FORMARE PENTRU CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE ŞI 

STAGIARI 
18. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PROFESIONAL ŞI TEHNIC 
19. EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE 
20. EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI 
21. "CARACTERUL – O PRIORITATE ÎN EDUCAŢIE " 
22. DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIATĂ  
23. CUNOAŞTEREA ŞI AUTOCUNOAŞTEREA PERSONALITĂŢII 
24. PSIHOPEDAGOGIA TIMPULUI LIBER 
25. PSIHOPEDAGOGIA ŞI METODICA EXCELENŢEI 
26. PROGRAM INSTRUCTIV EDUCATIV DE PREVENIRE A DEZADAPTĂRII 

ŞCOLARE LA PREADOLESCENŢI ŞI ADOLESCENŢI  
27. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 
28. INTEGRAREA ADOLESCENTULUI „DIFICIL” - PROVOCARE SAU 

INDIFERENŢĂ?...  
29.  EDUCAŢIE DE GEN 
30. INTERVENŢIA EDUCAŢIONALĂ ÎN ADHD 
31. ŞCOALA ADULŢILOR: A DOUA ŞANSĂ – PRIMA ŞANSĂ 
32. LEADER , MANAGER ŞI ADMINISTRATOR ŞCOLAR 
33. ASIGURAREA DE CĂTRE AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE A 

ACCESULUI LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 
34. ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
35. ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI 

TEHNIC 
36. PROBLEMATICA GENERALĂ ŞI SPECIFICĂ A DIDACTICII SPECIALITĂŢII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
37. MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAŢIONALE EUROPENE 
38. O ABORDARE DUALA A DEZVOLTARII PROFESIONALE FOLOSIND 

PLATFORMA ELECTRONICA LA ORELE DE LIMBA ENGLEZA ŞI NU 
NUMAI...  

39. CITIREA - FUNDAMENT AL LECTURII EXPLICATIVE 
40. MODELE INTERNAŢIONALE DE MANAGEMENT ŞCOLAR 
41. TEHNICI DE INIŢIERE ÎN MANAGEMENTUL COLECŢIILOR 

BIBLIOTECONOMICE 
42. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN PREDARE - ÎNVĂŢARE – EVALUARE 

 
V.  ACTIVITĂŢI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

1. SEMINARUL  „DIDACTICA INTERNAŢIONAL”, Ediţia a XXII-a 
2. COLOCVII DE TOAMNĂ - MANAGEMENTUL RESURSELOR 
3. CALITATEA IN EDUCAŢIE – RELAŢIA DINTRE PROFESOR ŞI ELEV 

4. EVALUAREA SI AUTOEVALUAREA IN CONTEXTUL NOILOR ABORDARI 
EUROPENE PRIVIND CALITATEA EDUCATIEI 

5. DRUMUL CĂTRE ORGANIZAREA ŞI CERTIFICAREA EXAMENELOR DE 

CALIFICARE ŞI CERTIFICARE 

6. COMUNICAREA CU ELEVI PROBLEMĂ - COMBATEREA ABSENTEISMULUI, 

PREVENIREA ŞI AMELIORAREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI 
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Implicare în 

problemele şcolii 

şi comunităţii 

locale 

Multiplicare 

experienţe 

pozitive, exemple 

de bună practică 

Teme impuls 

regăsite în  

Didactica centrată 

pe şcoală  

Număr mare de 

participanţi la 

cursuri 

Noi tehnici şi 

strategii de 

învăţare aplicate 

la clasă 

Viaţă şcolară 

intensă, PDI/PDS 

ancorat în 

realitate 

Management 

şcolar  şi 

educaţional 

performant 

                       

Programe 
C.C.D. 

Caraş-Severin 

7. MEMORIALUL INTERJUDEŢEN „TRAIAN LALESCU” - CONCURS DE 

MATEMATICĂ 

8. CONFERINŢA JUDEŢEANĂ DE FIZICĂ 

 
VI. ACTIVITĂŢI METODICE – ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE 

1. EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ 
2. TENDINŢE NOI ÎN BIBLIOTECILE ŞCOLARE 
3. SEMINAR TRANSFRONTALIER: „Promovarea simbolurilor naţionale prin educaţie” 
4. PARTENERIATE ŞCOLARE: SEMINARII – SIMPOZIOANE 
5. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ÎN LIMBA GERMANĂ ÎN 

PARTENERIAT CU CENTRUL DE FORMARE ÎN LIMBA GERMANĂ MEDIAŞ  
 

VII. COMISII METODICE, CERCURI PEDAGOGICE  
1. Abilitare curriculară/Didactica specialităţii 
2. Învăţământ centrat pe competenţe 

 
VIII. CURSURI DE INIŢIERE 

1. Curs iniţiere în limba engleză 
2. Curs iniţiere în limba germană 
3. Curs iniţiere în limba spaniolă 
4. Curs iniţiere în limba italiană 

 
 

IMPACTUL 
PROGRAMELOR DERULATE PRIN CASA CORPULUI DIDACTIC- 11 



 12 

DESCRIEREA/JUSTIFICAREA PROGRAMELOR 
PROPUSE 

 
I. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ALE C.C.D. 

CARAŞ-SEVERIN ACREDITATE DE C.N.F.P.Î.P./DFCPIP 
 
 

1. PERFECŢIONARE-FORMARE MINORITĂŢI 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE DE LIMBĂ CROATĂ, ÎN 
DOMENIUL LIMBII, LITERATURII ŞI METODICII PREDĂRII LIMBII 
CROATE 

Tipul programului: 
Perfecţionare-Formare minoritatea sârbo -croată  
25 credite 

Public ţintă vizat Profesori de limbă croată din judeţele Caraş-Severin şi Timiş 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul răspunde nevoilor de formare continuă a profesorilor de limba croată privind 
aplicarea strategiilor moderne în teoria şi practica predării limbii croate. M.E.C.T.S. 
acordă o atenţie deosebită formării resursei umane din învăţământul preuniversitar şi 
finanţează programele de prefecţionare adresate cadrelor didactice care predau limbi 
materne 

Durata: 89 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

4 module 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: 

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare ale cadrelor didactice care predau 
limba croată prin aplicarea strategiilor moderne în proiectarea şi desfăşurarea 
activităţii didactice. 

COMPETENŢE VIZATE:  

 Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a proiecta şi elabora demersuri 
didactice interactive, specifice predării limbii croate 

 Dezvoltarea unor abilităţi de a realiza  corelaţii intra, inter şi pluridisciplinare 
în cadrul unor lecţii moderne; 

 Formarea unor competenţe de abordare modernă atât a metodelor de 
conversaţie în limba croată, cât şi a relaţiei educator - educat. 

ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi teoretice, practice, individuale şi în echipă, conversaţia euristică, 
studiu de caz, turul galeriei, brainstorming. 

 Lecţii deschise (master class). 
REZULTATE: 

 Îmbunătăţirea şi îmbogăţirea cunoştinţelor privind gramatica şi literatura 
croată. 

 Achiziţii în planul didacticii (predarea limbii croate). 

 Asigurarea şanselor egale  în educaţie 
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Planificarea  modulelor 
tematice: 

 Limba şi literatura croată/sârbă. Dialectologie. Etnolingvistică 
 Metodica  predării disciplinelor în limba croată/sârbă 

 Pedagogia activităţilor extraşcolare 

 Istoria şi cultura etnicilor croaţi şi sârbi din România 

 Utilizarea noilor tehnologii în predarea disciplinelor în lb. maternă 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii, proiecte de activităţi 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Cadre didactice de la Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Bucureşti şi 
formatori locali 
Prof. Metodist Potocean Daniela  

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
30 

Costul programului 7.500 Lei 
Cost estimativ 

/ora/participant 
10 Lei/credit/participant 

 
2. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului Educaţie ecologică 

Tipul programului: PROGRAM  LUNG 

Public ţintă vizat 

     Cursanţii care vor  urma acest modul sunt cadrele diactice din 
învăţământul preuniversitar care predau sau doresc să includă în CDŞ 
dispcipline aferente Educaţiei ecologice sau pentru mediu. De asemenea, 
sunt indicate să participe cadre didactice care doresc să dezvolte 
partenriate ale şcolii cu diferite ONG-uri sau reprezentanţe ale 
administraţiei publice locale în derularea de programe pentru protecţia 
mediu din zona Parcurilor naturale şi a Parcurilor Naţionale de pe aria 
judeţului Caraş-Severin. De asemenea, se mai includ toate persoanele 
care doresc să urmeze cursurile modulului. Se au în vedere grupe de 
maxim 25 persoane la activităţile aplicative. 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Succesul în schimbările educaţionale actuale este determinat de 
motivarea şi antrenarea cadrelor didactice în toate etapele procesului de 
reformă. Astfel asimilarea şi practicarea informaţiilor din categoriile de 
discipline programului de formare vin în sprijinul cadrului didactic care 
trebuie să-şi asume noi responsabilităţi, impun noi competenţe pentru 
care se cer un proces de formare personalizat. Profesorul trebuie să 
înţeleagă că şcoala unde activează este o organizaţie, cu structurile, 
normele, regulile, valorile ei particulare, fiind o organizaţie în conexiuni cu 
alte organizaţii, o organizaţie „care învaţă”.. De asemenea, activitatea pe 
care o desfăşoară este influenţată de comunicarea şi de climatul şcolii. 
Formarea continuă a profesorilor, prin intermediul programelor de 
formare este justificată şi datorită redimensionării ciclurilor de învăţămât 
precum şi datorită introducerii de noi concepte, standarde naţionale, 
credite transferabile. 

Durata: 24 CREDITE, 88 ore 
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Planificarea  modulelor 
tematice 

1.Realităţi şi perspective privind protecţia mediului în România şi la nivel 
global-6 credite – 22 ore (7C+13S+2Ev) 
2. Info-Eco-Chim-6 credite – 22 ore (7C+13S+2Ev) 
3. Protejarea ecosistemelor din Banat-6credite-22 ore(7 C+13S+2Ev) 
4. Managementul proiectelor de mediu în organizaţia şcolară-6 credite – 22 ore 
(7C+13S+2Ev) 

Curriculum-ul 
programului 

Formarea şi conştientizarea competenţelor generale şi specifice la cadrele 
didactice preuniversitare, urmărind rezultate de tip ameliorativ în 
activitatea didactică  la clasă, precum şi de tip inovator în dezvoltarea unor 
competenţe noi prin fundamentarea ştiinţifică a educaţiei pentru mediu. 
Scopul programului este orientat spre dezvoltarea şi exersarea la profesori 
a competenţelor: 

- tehnico-metodologice; 
- de relaţionare şi comunicare; 
- de evaluare; 
- de stimulare a creativităţii; 
- psihosociale; 
- de self management. 

Calendarul programului Week-end; în vacanţe 

Modalităţi de evaluare 

Evaluare pe parcurs:  

 Evaluare individuală, evaluare scrisă. 

 Studiu de caz, fişe de observaţie, eseuri, jocuri de rol, proiecte. 

Evaluarea finală: 

 Susţinerea publică a  unui portofoliu individual cuprinzând 

activităţile aplicative realizate la fiecare disciplină fundamentală şi 

opţională din program. 

 Aprecierea portofoliului şi a susţinerii portofoliului se realizează 

prin calificative (excelent, foarte bune, bine, suficient, insuficient) 
 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Formatori regionali, inspectori de specialitate, profesori metodişti 
Responsabil de program: Prof. Metodist Bonciu Adriana 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
30 

Costul programului 7.500 Lei 
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II. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE 
DE  C.N.F.P.Î.P. CU LOCAŢIE ÎN CCD CARAŞ-SEVERIN 

 
1. INTEL TEACH – INSTRUIRE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
INTEL TEACH–INSTRUIREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII, 25 
credite 

Tipul programului:  Modul lung, categoria „Programe de perfecţionare datorate reformei” 
Public ţintă vizat: Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Implementarea strategiilor moderne de instruire şi educare prin folosirea 
calculatorului, sporirea calităţii învăţământului prin utilizarea tehnologiei informatice 
pentru a stimula imaginaţia elevilor şi pentru a le facilita transferul învăţării pentru 
viaţa de fiecare zi într-o economie globală. 

Planificarea  modulelor 
tematice: 

48 ore faţă în faţă,  
16 ore teme practice,  
25 ore aplicaţii individuale. 

Durata: 89 ore, pe o perioadă de 4 ani  

Curriculum-ul 
programului 

 
SCOP: 

 Sprijinirea cadrelor didactice în promovarea învăţării 
 centrate pe elev, prin integrarea tehnologiei computerizate şi prin abordări bazate 
pe metoda proiectului.  
 
OBIECTIVE: 

 Proiectarea prin metoda proiectului şi utilizarea 
 portofoliilor; 

 Elaborarea întrebărilor de generare a proiectelor, în  
conformitate cu competenţele specifice / obiectivele de referinţă şi obiectivele 
operaţionale; 

 Utilizarea Internetului ca mijloc de sprijinire a predării şi 
 învăţării; 

 Utilizarea TIC pentru realizarea unor aplicaţii din  
perspectiva elevului; 

 Realizarea evaluării formative şi sumative; 

 Sprijinirea elevilor în procesul auto-formării. 
ACTIVITĂŢI: 

 Completarea şablonului planului unităţii de învăţare; 

 Formularea întrebărilor de generare a proiectelor; 

 Realizarea unei aplicaţii din perspectiva elevului; 

 Analiza strategiilor de evaluare; 

 Planificarea evaluării elevilor. 
REZULTATE: 

 Portofoliul profesorului; 

 Aplicaţii din perspectiva elevilor; 

 Grile criteriale de evaluare, liste de verificare, bareme de evaluare. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare 
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Modalităţi de evaluare 
Evaluare on - line a portofoliilor la terminarea cursurilor. 
Evaluare de impact. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 

Prof. Dicu Lenuţa – director Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.12 Reşiţa 
Prof. Cristescu Simion – director Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.8 Reşiţa 
Prof. Rusu Mircea – informatician Clubul Copiilor şi Elevilor Caransebeş 
Responsabil de program Prof. Metodist: Nicolicea Constantin 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
60  

Costul programului 2.000 Lei 

 
2. CALCULATORUL ŞI PROIECTELE INTERDISCIPLINARE 

1. CRITERII CURRICULARE: 
Denumirea programului: CALCULATORUL ŞI PROIECTELE INTERDISCIPLINARE 

Tipul programului: 
Program propus spre acreditate la categoria tematică 3-programe modulare realizate 
prin stagii nondisciplinare: modul mediu (60 ore), 15 credite profesionale 

Public ţintă vizat: 
Profesori gimnaziu, liceu, profesori pentru învăţământul primar, institutori şi 
învăţători 
Număr de cursanţi planificaţi - 20 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Programul „Calculatorul şi proiectele interdisciplinare” este destinat formării 
profesionale continue de calitate, pentru perfecţionarea metodelor de predare ale 

cadrelor didactice  cu cele mai noi abordări privind învăţarea asistată pentru de 
calculator. Proiectul urmăreşte dezvoltarea capacităţilor cognitive de nivel superior 
ale elevilor. 

Durata: 60 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice: 

Formare directă – 3 zile x 6 ore  
Formare asistată – 11 săptămâni consecutive care se desfăşoară după programul 
următor:  
  -3 săptămâni în care lectorul EOS va monitoriza primele 7 activităţi. Monitorizarea 
se va desfăşura 5 zile/săptămână a câte 3 ore/zi; 
  -8 săptămâni pentru realizare a activităţii 8 (implementarea proiectului la clasă, 
având grijă ca aceste săptămâni să fie pe parcursul anului şcolar, nu în vacanţă 
şcolară); 
  - activitatea de mentorat a lectorului EOS va începe după 2 săptămâni de la 
finalizarea primei unităţi ; 
Formare directă – 3 zile x 6 ore. 

Competenţe preconizate: 

  - Capacitatea de adaptare rapidă la schimbările de natură socială; 
  - Utilizarea în mod optim a factorilor spaţio-temporali pentru eficientizarea  
procesului instructiv-educativ; 
  - Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării ; 
  - Colaborarea cu părinţii/comunitatea, în scopul realizării unui autentic parteneriat 
în educaţie. 

Curriculum-ul 
programului: 

- Capacitatea de adaptare rapidă la schimbările de natură socială; 
- Utilizarea în mod optim a factorilor spaţio-temporali pentru eficientizarea 
procesului instructiv-educativ; 
- Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării ; 
- Colaborarea cu părinţii/comunitatea, în scopul realizării unui autentic 
parteneriat în educaţie. 
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Calendarul programului: 
Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare 
Noiembrie 2012-iunie 2013  

Modalităţi de evaluare: Portofoliu 
2. Resurse umane 

Formatori: Loredana Farkaş, Bobescu Florea-Arghir, Cristescu Simion, Mâşcoi Geta 
3. Criterii economice 

Număr de cursanţi 
planificaţi: 

100 

Costul programului: 2000 Lei 

 

3. TIC ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL  
1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului TIC în management educaţional EOS 

Tipul programului: 
Programe tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare – modul mediu 
nr. de ore 40 

Public ţintă vizat: 
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să acceadă la funcţia de 

manager/leader educaţional sau cadre didactice care se găsesc în această funcţie 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Programul îşi propune dezvoltarea în rândul cadrelor didactice a competenţelor 
necesare dezvoltării şi implementării programului şcoala după şcoală,  un program 
complementar programului şcolar obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare 
formală şi nonformală pentru consolidarea competenţelor, învăţare remedială şi 
accelerare a învăţării prin activităţi educative, recreative şi de timp liber 

Durata: 40 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice: 

MODULE:  
I. AVANTAJELE MICROSOFT OFFICE WORD 2010,  

II. STRUCTURAREA, GESTIONAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR CU 
AJUTORUL EXCEL 2010 
III.  PREZENTĂRI PROFESIONISTE 

IV.  INFORMAȚIE ȘI COMUNICARE Eficientizarea relaţiilor părinţi-elevi din 
perspectiva comunicării -18 ore 

Calendarul programului:  Noiembrie 2012-iunie 2013 

2. RESURSE UMANE 
Formatori: EOS 
3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 
planificaţi: 

100 

Costul programului: 2.000 Lei 
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Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, prin Centrul de Dezvoltare Curriculară 

şi Centrul de Cercetări Educaţionale, organizează următoarele programe de formare 

profesională continuă, acreditate prin Decizia nr.6170/07.11.2011 de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului (CNFP), adresate tuturor cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar: 
  Nume program Număr 

credite/ 

Durata 

Taxa 

II.4. „Specialişti în 

management 

curricular” 

25 credite, 

89 ore 

Total: 300 lei, din care 

Taxa înscriere: 10 lei 

Taxa curs: 250 lei 

Taxa susţinere portofoliu: 40 lei (este inclus şi 

preţul atestatului) 

II.5. „Competenţa în 

comunicare” 

24 credite, 

88 ore 

Total: 300 lei, din care 

Taxa înscriere: 10 lei 

Taxa curs: 250 lei 

Taxa susţinere portofoliu: 40 lei (este inclus şi 

preţul atestatului) 

II.6. „Dezvoltarea 

durabilă şi 

educaţia” 

5 credite, 

20 ore 

 

Total: 100 lei, din care 

Taxa înscriere: 10 lei 

Taxa curs: 50 lei 

Taxa susţinere portofoliu: 40 lei (este inclus şi 

preţul atestatului) 

II.7. „Leadership-ul 

excelenţei în 

educaţie” 

5 credite,  

20 ore 

Total: 100 lei, din care 

Taxa înscriere: 10 lei 

Taxa curs: 50 lei 

Taxa susţinere portofoliu: 40 lei (este inclus şi 

preţul atestatului) 

Înscrierile se fac începând cu 17 septembrie 2012 în corpul C, sălile C28 (Lector 

dr. Ileana Rotaru), C32 (secretariat DTSSE) sau C34 (Asistent univ. dr. Gianina Prodan).  

8.  COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ 
Tipul programului: acreditat CNFP prin OM nr.3001/05.01.2011 

Public ţintă vizat: 

- cadre didactice din învăţământului preuniversitar care doresc să dezvolte 
competenţe specifice educaţiei adulţilor cu focus pe comunicarea instituţională.  
- cadre didactice din învăţământului preuniversitar care doresc să acceadă la funcţia 
de formator sau manager/leader educaţional  
- manageri educaţionali din unităţile de învăţământ preuniversitar, persoane cu 
funcţii de conducere, îndrumare şi control. 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Formarea cadrelor didactice care doresc să dezvolte competenţe de 
comunicare necesare unui formator precum şi ocupării unor funcţii de 
conducere, îndrumare şi control, pentru implementarea strategiei de 
descentralizare a învăţământului preuniversitar.  

 

Durata: 56 ore 

Curriculum-ul 
programului: 

1. Modalităţi, tipuri şi tehnici de comunicare  
2. Bariere în comunicare, negocierea-managementul conflictului  
3. Comunicare şi media  
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4. Sistem informaţional managerial 

Calendarul programului:  an şcolar 2012-2013 

2. RESURSE UMANE 

Formatori: 
Formatori naţionali 
Responsabil de program Prof. Metodist Adriana Bonciu 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 
planificaţi: 

25 

Costul programului: 1.000 Lei 

 

9.  LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ÎN SISTEM 

DESCENTRALIZAT 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ÎN SISTEM 
DESCENTRALIZAT 

Tipul programului: Program de formare continuă acreditat prin OMECTS nr. 4486/2011-14 

Public ţintă vizat: 
personal cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din învăţământul 
preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

 Formarea personalului cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din 
învăţământul preuniversitar prin creşterea nivelului de cunoştinţe şi dobândirea de 
noi competenţe în managementul educaţional, pentru implementarea strategiei de 

descentralizare a învățământului preuniversitar 
Durata: 54 ore 

Curriculum-ul 
programului: 

1. Management educaţional în perspectiva descentralizării  
2.Dezvoltarea leadership-ului  
3. TIC şi platforme de e-learning privind managementul educaţional  
4.Integritate şi transparenţă  
5. Comunicare instituţională  
6.Descentralizare şi managementul financiar  
7.Managementul tranziţiei, al situaţiilor de criză şi al relaţiilor parteneriale 

Calendarul programului:  Semestrul II, an şcolar 2012-2013 

2. RESURSE UMANE 

Formatori: 
Formatori naţionali 
Responsabil de program Prof. Metodist Potocean Daniela 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 
planificaţi: 

25 

Costul programului: 1.000 Lei 

 

10.  MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ÎN SISTEM 

DESCENTRALIZAT 
1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ÎN SISTEM DESCENTRALIZAT 

Tipul programului: Program de formare continuă acreditat prin OMECTS nr.3001/05.01.2011 

Public ţintă vizat: 
- cadre didactice din învăţământului preuniversitar care doresc să dezvolte 

competenţe specifice educaţiei adulţilor cu focus pe comunicarea instituţională. 
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- cadre didactice din învăţământului preuniversitar care doresc să acceadă la 
funcţia de formator sau manager/leader educaţional. 

- manageri educaţionali din unităţile de învăţământ preuniversitar, persoane cu 
funcţii de conducere, îndrumare şi control. 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Formarea cadrelor didactice care doresc să acceadă la funcţia de manager 
şi a celor cu funcţii de conducere, îndrumare şi control, pentru 
implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului 
preuniversitar 

 

Durata: 89 ore 

Curriculum-ul 
programului: 

 Cursuri obligatorii:  
1. Management educaţional în perspectiva descentralizării;  

2. Dezvoltarea leadership-ului;  

3. Dezvoltare durabilă prin modalităţi şi instrumente adecvate funcţiilor 
manageriale din sistemul preuniversitar de educaţie;  

4. Integritate şi transparentă;  
Cursuri opţionale (din care participanții pot să aleagă două):  
1. Managementul cunoaşterii;  

2. Procese decizionale bazate pe evidenţe;  

3. Managementul tranziţiei şi situaţiilor de criză;  

4. Managementul relațiilor parteneriale;  

5. Managementul financiar şi al achiziţiilor în context descentralizat;  

6. Managementul procesului de învăţare;  

Calendarul programului:  an şcolar 2012-2013 

2. RESURSE UMANE 

Formatori: 
Formatori naţionali 
Responsabil de program Prof. Metodist Adriana Bonciu 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 
planificaţi: 

25 

Costul programului: 2.000 Lei 

 

11.  EDUCAŢIE PENTRU INFORMAŢIE I şi II 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
EDUCAŢIE PENTRU INFORMAŢIE I - 13 credite 
EDUCAŢIE PENTRU INFORMAŢIE II - 13 credite 

Tipul programului: Modul mediu, categoria: „Programe prioritare MECTS” 
Public ţintă vizat: Responsabili CDI din unităţi şcolare 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Cursul răspunde necesităţii formării continue a profesorilor responsabili CDI, ca 
urmare a desfăşurării activităţilor diferenţiate de informare/ documentare în spaţiul 
CDI, acesta oferind elevilor şi profesorilor spaţiul de studiu individual, de cercetare, 
de dezbateri interactive, inter,trans şi pluridisciplinare. 

Durata: 96 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice: 
Programul I – 3 module, 48 ore 
Programul II – 3 module, 48 ore 
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Curriculum-ul 
programului: 

SCOP:       

 Dezvoltarea abilităţilor profesorilor   documentarişti de a 
gestiona eficient activităţile desfăşurate în cadrul CDI-ului. 

COMPETENŢE VIZATE:  

 Formarea competenţelor responsabililor CDI de integrare a 
activităţilor  specifice CDI-lui în cadrul  activităţilor şcolare, 

 Identificarea asemănărilor şi  deosebirilor dintre CDI şi 
biblioteca şcolară, 

 Dezvoltarea abilităţilor responsabililor CDI de a desfăşura 
activităţi specifice  în CDI, 

 Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de relaţionare a 
responsabililor CDI cu ceilalţi factori implicaţi în activităţi 
CDI : elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale. 

ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi demonstrative, individuale şi de grup, conversaţia, 
explicaţia, problematizarea, jocul de rol. 

REZULTATE: 

 Discuţii evaluative, intervenţii ale formabililor, chestionare etc.; 

 Elaborarea unui produs educaţional multimedia 

 Utilizarea unor activităţi de animaţie ştiinţifică, pedagogică şi culturală; 

 Ameliorarea practicilor pedagogice exploatând în mod benefic resursele 
oferite de CDI; 

 Deschiderea şcolii către un  învăţământ modern,. 

Calendarul programului:  Semestrul II, an şcolar 2012-2013 

Modalităţi de evaluare: Proiecte de amenajare CDI, fişe de lucru, chestionare, portofolii 
2. RESURSE UMANE 

Formatori: 
Formatori naţionali 
Responsabil de program Prof. Metodist Potocean Daniela 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 
planificaţi: 

25 

Costul programului: 1.000 Lei 
                         
 

12. GÂNDIREA CRITICĂ. ÎNVĂŢARE ACTIVĂ 
1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului GÂNDIREA CRITICĂ. ÎNVĂŢARE ACTIVĂ, 25 credite 

Tipul programului: 
Modul lung, categoria: „Programe tematice sau modulare realizate prin stagii 
nondisciplinare” 

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Justificarea acestui curs de formare decurge din necesitatea de adaptare la cerinţele 
unei educaţii de tip european. Explozia informaţională şi cea tehnologică în 
transmiterea informaţiei  generează complexitatea cotidianului şi viziunea 
interdisciplinară şi transdisciplinară asupra educaţiei. 

Durata: 89 ore 

 
Planificarea  modulelor 

tematice 

20 ore: Gândirea critica şi lectura textului                            
16 ore: Învăţarea prin cooperare pentru dezvoltarea gândirii critice      
12 ore: Proiectarea lecţiei                                                    
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 16 ore: Gândirea critică şi scrierea   
16 ore: Particularităţi ale evaluării lecţiei care dezvoltă gândirea critică                                     
9 ore:   Monitorizarea şi evaluarea cursantului                           

 
 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP:  
Formarea abilităţilor practice la cadrele didactice şi fundamentarea principalelor 
aspecte teoretice aplicabile în dezvoltarea competenţelor de gândire critică şi învăţare 
prin descoperire. 
COMPETENŢE VIZATE: 

 proiectarea activităţilor folosind cadrul constructivist de promovare a gândirii 
critice; 

  desfăşurarea activităţilor didactice care dezvoltă gândirea critică; 

 Selectarea de strategii şi tehnici adecvate momentelor cadrului în funcţie de 
obiectivele activităţii; 

 Stimularea creativităţii şi a învăţării de tip formativ. 
ACTIVITĂŢI:  
        Ateliere interactive, activităţi teoretice  şi aplicaţii practice care au ca scop 
formarea deprinderilor de utilizare a unor metode şi strategii activ-
participative(munca în echipe, simularea, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea, etc) 
portofolii, fişe de autoevaluare a activităţii, etc); 

REZULTATE:   

 Folosirea de către cadrele didactice  a cadrului constructivist de 
promovare a gândirii critice; 

 Un alt mod de comunicare educaţională şi dezvoltare profesională 
continuă. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare 
Evaluare pe parcurs: participare activă, proiecte de lecţie, portofoliu. 
Evaluare finală: susţinerea în şedinţă publică a unei activităţi sau prezentarea unei 
piese din portofoliul cursantului. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Formatori  R.W.C.T. certificaţi de către: International Reading Association, University of 
Northern Iowa, Hobart and William Colleges 
Responsabil de program:Prof. Potocean Daniela, prof. Bonciu Adriana 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi planificaţi 60 

Costul programului 1.500 Lei 

 
13. EDUCAŢIE ECONOMICĂ EFICIENTĂ 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
EDUCAŢIA ECONOMICĂ ŞI ANTRPRENORIALĂ, în colaborare cu 
CREE, 25 credite 

Tipul programului: 
Modul lung, categoria: „Programe tematice sau modulare realizate prin stagii 
nondisciplinare” 

Public ţintă vizat Profesorii de economie şi educaţie antreprenorială  
Justificare (necesitate, 

utilitate) 
Dezvoltarea spiritului întreprinzător al elevilor, care la terminarea studiilor 
doresc să demareze o afacere. 

Durata: 89 de ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

Gândirea economică în proiectarea carierei            31 ore 
Dezvoltarea economică a comunităţilor                 34 ore 
Roluri şi comportamente economice individuale   24 ore 
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Curriculum-ul programului 

SCOP:  

 Formarea şi dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi de predare 
interactivă, de introducere a unor metodologii didactice specifice 
educaţiei antreprenoriale a elevilor. 

COMPETENŢE VIZATE:  

 Utilizarea corectă a conceptelor economice în înţelegerea şi 
explicarea unor fenomene, fapte din viaţa reală; 

 Adecvarea metodelor interactive de predare – învăţare - evaluare la 
activităţile de predare-învăţare utilizate în clasă; 

 Valorificarea principiilor modului de gândire economic în 
consilierea şcolară şi profesională a elevilor, în formarea 
deprinderilor specifice cetăţeniei responsabile; 

 Iniţierea unor proiecte/programe benefice managementului 
instituţiei şcolare şi comunităţii prin dezvoltarea deprinderilor 
participative ale elevilor. 

ACTIVITĂŢI:  

 Cursul de formare include atât activităţi teoretice cât şi aplicaţii 
practice care au ca scop formarea deprinderilor de utilizare a unor 
metode şi strategii activ-participative(munca în echipe, simularea, 
jocul de rol, etc) şi de aplicare a metodelor alternative de evaluare; 

 Activităţile din cadrul programului se vor desfăşura sub formă 
de: activităţi de lucru în echipă şi individuale, simularea unor 
lecţii,  activităţi de elaborare a unor producţii proprii. 

REZULTATE: 

 Schimbarea concepţiei şi practicilor  privind practicile 
antreprenoriale 

 Formarea  deprinderilor antreprenoriale 

Calendarul programului 
Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare 
Evaluarea participanţilor la curs se va realiza prin prezentarea produselor realizate 
(proiecte didactice, fişe de evaluare, etc), pretestare şi postestare. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Formatori CREE 
Responsabil de program:Prof. Potocean Daniela- prof. metodist CCD  

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
30 

Costul programului 1.500 Lei 

 
22.  COMPETENŢE PENTRU AFTER SCHOOL 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului COMPETENŢE PENTRU AFTER SCHOOL 

Tipul programului: 
Programe tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare: modul lung 
(89 ore), număr de credite profesionale propuse de furnizor 25 

Public ţintă vizat: 
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Număr de cursanţi planificaţi - 20 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Programul îşi propune dezvoltarea în rândul cadrelor didactice a competenţelor 
necesare dezvoltării şi implementării programului şcoala după şcoală,  un program 
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complementar programului şcolar obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare 
formală şi nonformală pentru consolidarea competenţelor, învăţare remedială şi 
accelerare a învăţării prin activităţi educative, recreative şi de timp liber 

Durata: 89 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice: 

Discipline propuse: 

 Şcoala incluzivă-6 ore 

 Recunoaşterea tipurilor de inteligenţe-6 ore 

 Abordarea diferenţiată a elevilor-6 ore 

 Metode şi tehnici de lucru diferenţiate-6 ore 

 Jocul-activitate de învăţare-6 ore 

 Managementul clasei-12 ore 

 Integrarea Microsoft Office 2010 în lecţii şi Microsoft Learning Suite-12 ore 

 Metoda proiectului şi noile tehnologii-6 ore 
Eficientizarea relaţiilor părinţi-elevi din perspectiva comunicării -18 ore 

Curriculum-ul 
programului: 

- proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de 
comunicare; 
- valorificarea metodelor şi tehnologilor de cunoaştere şi activizare a elevilor ; 
- manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional  
- învăţarea diferenţiată, în funcţie de interesele, trebuinţele, nivelul elevilor în scopul 
prioritar al formării acestora; 
- restructurarea şi integrarea în propria activitate pedagogică jocul didactic ca 
modalitate de predare – învăţare - evaluare ; 
- exploatarea funcţiilor şi a rolurilor manageriale în procesele sociorelaţionale 
(interacţiuni) ale clasei de elevi. 

Calendarul programului:  Noiembrie 2012-iunie 2013 

Modalităţi de evaluare: 

Evaluarea finală va consta în: 
Realizarea de portofolii personale ce vor fi prezentate la finalul cursului 
Proiectarea şi susţinerea unei activităţi didactice diferenţiate utilizând într-o secvenţă 
calculatorul ca instrument didactic 
Portofoliul individual va conţine: 
Conceperea unei strategii de abordare a învăţării pornind de la evaluarea iniţială 
Elaborarea unei fişe de învăţare pe nivele de dificultate 
Conceperea unei activităţi de învăţare pe nivele de dificultate 

2. RESURSE UMANE 
Formatori: EOS 
3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 
planificaţi: 

75 

Costul programului: 2.000 Lei 
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III. PROGRAME PRIORITARE M.E.C.T.S. PROPUSE DE 
DIRECŢII ŞI STRUCTURI AFILIATE 

 
1. CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

Tipul programului: Program prioritar M.E.C.T.S. 

Public ţintă vizat Cadre didactice (educatoare, învăţători şi profesori) 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

 Cursul urmăreşte  dezvoltarea de competenţe specifice la elevi în ceea ce priveşte 
autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, comunicare şi relaţionare, managementul 
informaţiilor şi învăţării, calitatea stilului de viaţă, orientare în carieră. 

Durata:             24 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

 Comunicare şi abilităţi sociale 

 Managementul informaţiilor şi învăţării 

 Planificarea carierei 

 Calitatea stilului de viaţă 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP:    Îmbunătăţirea ativităţilor  susţinute de cadrele didactice în cadrul orei de 
“Consiliere şi Orientare”în vederea dezvoltării de abilităţi de autocunoaştere şi 
dezvoltare personală, comunicare şi relaţionare, managementul informaţiei şi 
învăţării, stil de viaţă sănătos, elaborarea unui plan de carieră şi integrare socio-
profesională pe piaţa forţei de muncă. 
OBIECTIVE: 

 să cunoască temele şi obiectivele fiecărui modul conform Programei 

 să stie să-şi întocmească o planificare conform Programei şi nevoilor clasei 
de elevi 

 să utilizeze metode active-participative în cadrul orei de “Consiliere şi 
Orientare” 

 să folosească triada şcoală - familie- elev în scopul prevenirii fenomenului 
violenţei. 

ACTIVITĂŢI: 
Autocunoaştere şi dezvoltare personală; comunicarea şi abilităţi sociale; 
managementul informaţiilor şi al învăţării; planificarea carierei; calitatea stilului de 
viaţă. 
REZULTATE: 
 Dezvoltarea de abilităţi de autocunoaştere personală, comunicare şi relaţionare în 
cadrul orei de “Consiliere şi Orientare”. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 
Modalităţi de evaluare Chestionare, proiecte, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Formatori naţionali şi judeţeni 
Responsabili de program: Prof. Cleşnescu Florin metodist CCD - Caraş - 
Severin 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
50  

Costul programului 600 Lei 
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3. EDUCAŢIE RAŢIONAL-EMOTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
EDUCAŢIE RAŢIONAL-EMOTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ - 
ASOCIAŢIA DE ŞTIINŢE COGNITIVE 

Tipul programului: Program prioritar M.E.C.T. 

Public ţintă vizat 
Programul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de diferite 
specialităţi 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde schimbărilor intervenite în domeniul managementului 
educaţional,  fiind util cadrelor didactice pentru dobândirea unor abilităţi în domeniul 
educaţiei raţional – emotive şi comportamentale compatibile cu cele europene. 

Durata: 24 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

Managementul emoţiilor                    8 ore       
Autoreglarea emoţională                     8 ore 
Strategii de relaţionare socială             8 ore 

Curriculum-ul programului 

SCOP:  

 Formarea unor competenţe de bază privind educaţia raţional – 
emotivă, în scopul realizării unei educaţii sănătoase a elevilor, fapt 
ce asigură o dezvoltare psihosocială echilibrată. 

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea capacităţii de management al emoţiilor; 

 Formarea de abilităţi utile în autoreglarea emoţională; 

 Exercitarea tehnicilor de relaţionare socială; 
ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi pentru înţelegerea rolului componentei emoţionale; 

 Activităţi în echipe pentru formarea deprinderilor de 
relaţionare; 

 Producerea de proiecte de activităţi cu elevii, în scopul 
valorificării comportamentelor dezirabile, favorabile unui 
echilibru între raţional şi emoţional. 

REZULTATE: 

 Participanţi îşi vor însuşi tehnicile de realizare a educaţiei 
relaţional – emotive şi comportamentale; 

 Cursanţii îşi vor însuşi informaţiile necesare creşterii calităţii 
educaţiei comportamentale; 

 Majoritatea participanţilor vor desfăşura activităţi de diseminare 
a informaţiilor. 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în semestrul I  2012-2013  8 ore/zi, 3 zile  = 24 ore 

Modalităţi de evaluare Proiecte, portofolii.  
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Formatori de la Asociaţia de Ştiinţe Cognitive 
Responsabil de program: Prof. Bonciu Adriana– prof. metodist CCD 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de participanţi 30 

Costul programului 2.000 Lei 
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IV. PROGRAME PROPUSE SPRE AVIZARE M.E.C.T.S.                 
CUPRINSE ÎN OFERTA C.C.D. CS 

 
1. EDUCAŢIA ŞI ŞCOALA INCLUZIVĂ 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului: EDUCAŢIA ŞI ŞCOALA INCLUZIVĂ   

Tipul programului: Modul lung, categoria: „Programe de perfecţionare datorate reformei” 

Public ţintă vizat: 

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, în special personal didactic şi 
personal de conducere, îndrumare şi control 
din învăţământul special, centrele de zi, plasament, din învăţământul 
preuniversitar special; cadre didactice din învăţământul de masă, care au integraţi 
elevi cu CES. 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Programul răspunde schimbărilor intervenite în domeniul reformei educaţionale, 
prin introducerea standardelor de  calitate şi a indicatorilor de performanţă în 
învăţământul preuniversitar, precum şi criteriilor şi cerinţelor specifice şcolii  şi 
educaţiei incluzive.  

Durata: 88 ore, pe o perioadă de 4 ani 

Planificarea  modulelor 
tematice: 

 

 

 Discipline obligatorii – 46 ore 
1. Educaţia integrată/incluzivă  - 23 ore (4C+18S+2 Ev) 
2. Activizarea potenţialului de învăţare la copiii cu CES  - 23 ore (4C+18S+2 Ev) 

 Discipline opţionale: 1 - 34 ore (două discipline la alegere) 
1. Adaptarea curriculară personalizată: – 17 ore (3C+13S+1Ev) 
2. Adaptarea curriculumului la nevoile şi capacităţile copiilor cu CES: – 17 ore 
(3C+13S+1Ev) 
3. Politici şi activităţi în şcoala incluzivă: – 17 ore (3C+13S+1Ev) 

 Discipline opţionale :  2  – 8 ore (o disciplină la alegere) 
1. Bariere comunicaţionale în grupurile dezavantajate: – 8 ore (2C+5S+1Ev) 
2. Managementul educaţiei integrate pentru grupurile dezavantajate: – 8 ore 
(2C+5S+1Ev) 

 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: 

 Formarea şi conştientizarea competenţelor generale şi specifice la cadrele 
didactice preuniversitare (cu accent pe învăţământul special), urmărind 
rezultate de tip ameliorativ în activitatea didactică şi managerială la clasă, 
precum şi de tip inovator în dezvoltarea unor competenţe noi prin 
fundamentarea ştiinţifică a deciziei educaţionale.  

COMPETENŢE VIZATE: 

 Exersarea competenţelor de adaptare a curriculumului la nivelul clasei şi la 
nivelul elevului ; 

 Curriculum la decizia şcolii în mediul incluziv; 

 Competenţe de comunicare şi relaţionare; 

 Asimilarea de către cursanţi a principalelor repere teoretice în 
evaluarea potenţialului cognitiv; 

 Înţelegerea şi operaţionalizarea activizării în strategia didactică de 
către cursanţi; 

 Operaţionalizarea principalelor dimensiuni psihopedagogice în 
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strategia de adaptare la nevoile copiilor cu CES. 
ACTIVITĂŢI: 

 Activitatea pe ateliere de lucru 

 Activitatea individuală 

 Activitatea frontală 
REZULTATE: 

 Programul este centrat pe formarea, cultivarea şi exersarea competenţelor 
de lucru în şcoala incluzivă la cadrele didactice şi implicit la elevi. Cadrele 
didactice trebuie să aibă un feed-back referitor la propria formare  

 Prin programul propus avem în vedere însuşirea de către cursanţi  a 
standardele elaborate de CNFP pentru funcţia didactică de profesor, 
precum şi exersarea competenţelor transversale la profesori şi formarea şi 
cultivarea acestora implicit la elevi. 

Calendarul programului 
Cursurile şi activităţile aplicative se vor desfăşura în zilele de week-end şi în 
vacanţele şcolare. 

Modalităţi de evaluare 

Evaluare pe parcurs: 
- Studiu de caz, fişe de observaţie, eseuri, jocuri de rol, proiecte. 
Evaluarea finală: 
- Susţinerea publică a unui portofoliu individual cuprinzând activităţile aplicative 
- Aprecierea portofoliului şi a susţinerii portofoliului se realizează prin calificative 
(excelent, foarte bine, bine, suficient, insuficient) 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 
a) Cadre didactice universitare şi din învăţământul preuniversitar 
b) Echipa de formatori din Proiectul PHARE 2005 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 200 

Costul programului 2.500 Lei 

 
2. SCHIMBĂRI DE PARADIGMĂ ÎN DIDACTICA RELIGIEI 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului: SCHIMBĂRI DE PARADIGMĂ ÎN DIDACTICA RELIGIEI 

Tipul programului: Formare continuă 
Public ţintă vizat: Cadre didactice de Religie din învăţământul preuniversitar  

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Cursul îşi propune formarea/dezvoltarea unor competenţe legate de 
activitatea didactică a profesorilor de religie, ţinând cont de aşteptările sporite 
pe care societatea le are de la educaţia religioasă desfăşurată în şcoală, într-o 
lume în care educaţia se dovedeşte singura modalitate eficientă de a preveni 
sau rezolva problemele generate de interferenţele între culturi cu 
particularităţi extrem de diferite, precum şi de particularităţile pe care le 
impune misiunea Bisericii în societatea contemporană. 

Durata: 42 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice: 
 

 

4 stagii de 8 ore + 6 ore activ. independentă + 4 ore evaluare 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: Cursul îşi propune formarea/dezvoltarea unor competenţe care să 
permită profesorilor de religie abordarea în concordanţă cu noile paradigme a 
problemelor de didactica religiei. 
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OBIECTIVE: 
- Formarea unor abilităţi de valorificare în contexte didactice diferite a 
perspectivelor complexe oferite de modelele pedagogice moderne, cu 
conexiuni în domeniul educaţiei religioase  
- Dezvoltarea de competenţe în realizarea unei evaluări cu ajutorul metodelor 
moderne 
- Formarea unor competenţe privind utilizarea eficientă  a metodelor de 
cercetare în domeniul educaţiei religioase 
ACTIVITĂŢI: Programul de formare este structurat pe parcursul a 42 de ore de 
pregătire, cu următoarea tematică: 
1. Conceptele de religie şi educaţie religioasă şi modalităţile de valorificare a 
suportului pedagogic oferit de către acestea 
2. Rolul elementelor de pedagogie religioasă în dezvoltarea didacticii moderne 
şi în dezvoltarea unei educaţii a valorilor 
3. Metode moderne de evaluare în domeniul educaţiei religioase 
4. Elemente definitorii ale demersurilor investigative desfăşurate în educaţia 
religioasă 
5. Metode de cercetare în domeniul educaţional, perspective privind utilizarea 
lor eficientă 

Calendarul programului şcolar 2012-2013 

Modalităţi de evaluare 
prin evaluarea lucrărilor realizate de participanţii la curs, precum şi prin 
aplicarea de fişe şi chestionare de autoevaluare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 

Pr. lect. univ. dr. Dorin Opriş – Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, 
Catedra de Pedagogie, Psihologie şi Didactică 
Lect. univ. dr. Monica Opriş – Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, asociat la 
Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna" 
 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 200 

Costul programului 5.000 Lei 

 
3. CONSILIERE  ÎN CARIERĂ 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: CONSILIERE  ÎN CARIERĂ   

Tipul programului: 
Modul mediu, categoria: „Programe tematice sau modulare realizate prin stagii 
nondisciplinare” 

 
Public ţintă vizat: 

 
Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Pentru o politică educaţională coerentă, dezvoltarea, consolidarea şi promovarea în 
cariera profesională reprezintă un fundament major deoarece se urmăreşte 
corespondenţa dintre perspectivele sistemului de formare a cadrelor didactice şi 
psihologilor care lucrează în mediul şcolar şi funcţionalitatea socială a acestuia. 
Strategia de dezvoltare a sistemului de formare continuă a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar trebuie să aibă ca principal obiectiv profesionalizarea 
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carierei didactice. 
Durata: 30 ore, pe o perioadă de 3 ani  

Planificarea  modulelor 
tematice: 

1. Consilierea în carieră - 3 credite, 8 ore  (3C+4AA+1Ev) 
2. Instrumente utilizate în consilierea carierei didactice - 2 credite, 6 ore 
(2C+4A+1Ev) 
3. Managementul organizaţiei şcolare – 3 credite, 8 ore (3C+4AA+1Ev) 
4. Self management. Managementul carierei didactice – 3 credite, 8 ore 
(3C+4AA+1Ev) 

Curriculum-ul 
programului: 

 

SCOP: 
      Formarea şi conştientizarea competenţelor generale şi specifice la cadre 
didactice din învăţământul preuniversitar, urmărind rezultate de tip ameliorativ în 
activitatea profesională şi managerială în organizaţiile unde îşi desfăşoară 
activitatea. 
COMPETENŢE VIZATE: 

 reactualizarea cunoştinţelor de specialitate şi asimilarea 
noutăţilor din domeniul consilierei în carieră; 

 familiarizarea cu noile orientări teoretico-metodologice şi 
practicile exemplare din domeniul consilierei în carieră; 

 valorificarea competenţelor psiho-sociale în adaptarea la 
schimbările de natură socială, activizarea subiecţilor, derularea proiectelor interne şi 
internaţionale; 

 formarea, dezvoltarea, exersarea competenţelor de management al carierei; 

 adoptarea conduitelor eficiente în „situaţiile de criză”.  
ACTIVITĂŢI: 

 Activitatea pe ateliere de lucru 

 Activităţi teoretice de prezentare şi analiză a conceptelor 

 Activitatea individuală 

 Activitatea frontală. 
REZULTATE: 

 Programul este centrat pe formarea, cultivarea şi exersarea  
competenţelor tehnico-metodologice, de relaţionare şi comunicare, de evaluare, de 
stimulare a creativităţii, psihosociale, de self management la cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar şi implicit la elevi. Cadrele didactice trebuie să aibă un 
feed-back referitor la propria formare şi-o aibă posibilitatea de a–şi cuantifica 
rezultatele investirii lor ca dascăli.  

Calendarul programului: 
Cursurile şi activităţile aplicative se vor desfăşura în zilele de week-end şi în 
vacanţele şcolare. 

Modalităţi de evaluare 

Evaluare de parcurs:  proiecte, studii de caz, fişe de observaţie, 
chestionare, eseuri etc. 
Evaluarea finală: Susţinerea publică a unui portofoliu individual cuprinzând 
activităţile aplicative realizate la fiecare disciplină.  

2. RESURSE UMANE 

Formatori: 
Cadre didactice universitare din Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa şi 
formatori locali, cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
60 

Costul programului 1.000 Lei 
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4. PARTENERIATUL  ŞCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE 
1. CRITERII CURRICULARE: 

Denumirea programului 
PARTENERIATUL  ŞCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE  
 

Tipul programului: 
Modul mediu, categoria: „Programe tematice sau modulare, realizate prin stagii 
nondisciplinare” 

Public ţintă vizat 
Pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar : 
educatoare/învăţători/institutori/profesori 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde cerinţelor actuale de perfecţionare şi îmbunătăţire a cadrului 
de colaborare în asigurarea calităţii  educaţiei în unităţile şcolare ale judeţului pe 
baza dezvoltării parteneriatului şcoală-familie-comunitate. 

Durata: 30 ore, pe o perioadă de 3 ani 

Planificarea  modulelor 
tematice: 

Comunicare şi relaţii interpersonale : 8 ore (3C+4AA+1Ev) 
Construirea parteneriatului şcoală – familie - comunitate:  8 ore 
(3C+4AA+1Ev) 
Metode de pregătire/ training pentru profesori: 8 ore (3C+4AA+1Ev) 
 Modalităţi de pregătire/educarea adulţilor: 6 ore (2C+3AA+1Ev) 

Curriculum-ul 
programului: 

SCOP:         Dezvoltarea la cadrele didactice (învăţători,educatori, institutori), a 
abilităţilor necesare construirii unui parteneriat eficient şcoală – familie - 
comunitate, care să conducă la creşterea succesului şcolar al elevilor şi la  
valorificarea oportunităţilor educaţionale oferite de comunitate şi societate. 
Programul este orientat spre dezvoltarea şi exersarea la cadrele didactice a 
competenţelor: de relaţionare, de comunicare, de stimulare a creativităţii, 
psihosociale, de self management. 
COMPETENŢE VIZATE:  

 Familiarizarea cursanţilor cu diferitele tipuri de comunicare şi relaţii 
interpersonale în vederea promovării unei comunicări interactive 
eficiente. 

 Abilitarea cursanţilor în vederea construirii unui parteneriat eficient 
Şcoală – familie - comunitate, în urma conştientizării beneficiilor şi impactului unui 
astfel de parteneriat. 

 Formarea cadrelor didactice (învăţători, educatori, institutori)  
pentru asumarea unui rol activ în construirea unui parteneriat eficient şcoală – 
familie - comunitate. 

 Pregătirea cadrelor didactice (învăţători, educatori, institutori) în  
vederea atragerii şi implicării părinţilor şi autorităţilor locale  în construirea unui 
parteneriat eficient şcoală – familie - comunitate. 
 
ACTIVITĂŢI: 

- Activităţi demonstrative, teoretice şi practice, activităţi de lucru 
 în echipă, de elaborare de proiecte şi programe educaţionale. 
REZULTATE: 

 Asumarea de către cursanţi  a rolului activ în construirea unui  
parteneriat eficient şcoală-familie 

 Cursanţii îşi vor dezvolta capacităţile de , de comunicare, de  
stimulare a creativităţii psihosociale, de relaţionare. 

 Peste 90% din participanţi vor aplica metodele exersate în cadrul 
 şcolilor din care provin. 
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Calendarul programului 
Cursurile şi activităţile aplicative se vor desfăşura în zilele de week-end şi în 
vacanţele şcolare. 

Modalităţi de evaluare 
Evaluare de parcurs :Chestionare, fişe de lucru, fişe de evaluare 
Evaluarea finală: Susţinerea publică a unui portofoliu individual cuprinzând 
activităţile aplicative: parteneriate, proiecte comunitare 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Cadre didactice universitare din Universitatea de Vest Timişoara şi 
Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa şi formatori locali, cadre didactice 
din învăţământul preuniversitar. 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
60 

Costul programului 1.500 Lei 

 
5. DIDACTICA DISCIPLINEI – ABILITARE CURRICULARĂ 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului DIDACTICA DISCIPLINEI – ABILITARE CURRICULARĂ 

Tipul programului: Program tematic 
Public ţintă vizat Profesori de diferite specialităţi 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul răspunde nevoilor de formare, informare şi responsabilizare a cadrelor 
didactice în domeniul specialităţii predate. 

Durata: 24  ore/stagiu 

Planificarea  modulelor 
tematice 

Un modul pentru fiecare disciplină (arie curriculară) 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: 
Pregătirea cadrelor didactice pentru formarea capacităţilor de proiectare, conducere, 
evaluare a activităţii didactice privind specialitatea predată. 
OBIECTIVE:  

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a concepe şi elabora demersuri 
didactice moderne ; 

 Dezvoltarea unor abilităţilor de a lucra  profitând de noutăţile oferite de 
softurile   informaţionale ; 

 Iniţierea în strategiile didactice moderne. 
ACTIVITĂŢI:  

 Activităţi demonstrative, teoretice şi practice,  lucru în echipă,  elaborare a 
unor proiecte proprii şi producţii proprii privind eficienţa. 

REZULTATE: 

 Schimbarea concepţiei şi practicilor  privind predarea clasică 

 Peste 90% din cursanţi îşi vor dezvolta  competenţe metodice, pedagogice, 
psihopedagogice, necesare desfăşurării activităţii didactice de specialitate; 

 Formarea  deprinderilor necesare creării unui mediu pozitiv de învăţare în 
şcoală, prin însuşirea tehnicilor de a lucra în echipă. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare Chestionare, proiecte, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice 
2. RESURSE UMANE 
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Formatori 
Inspectorii  de specialitate, profesori metodişti ISJ  
Responsabili de program: Prof. Potocean Daniela Prof. Bonciu Adriana-  metodisti 
CCD - Caraş- Severin 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
200  

Costul programului 2.000 Lei 

 
6.a. DIDACTICI MODERNE ŞI TRADIŢIONALE ÎN METODICA  

SPECIALITĂŢII 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
DIDACTICI MODERNE ŞI TRADIŢIONALE ÎN METODICA  
SPECIALITĂŢII – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ . 

Tipul programului: Program tematic  
Public ţintă vizat Profesori de limba şi literatura română din gimnaziu şi liceu 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul oferă posibilitatea perfecţionării profesorilor pentru aplicarea metodelor 
moderne de predare a diferitelor tipuri de texte care se studiază în ciclul gimnazial şi 
liceal 

Durata: 24 ore 

Planificarea pe module 
tematice – timp alocat 

Modul tematic Total ore 
Textul literar - nonliterar 8 
Textul argumentativ 8 
Textul descriptiv 8 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: 

 Soluţionarea unor probleme specifice activităţilor de predare a textului literar 
şi de lucru cu cartea în contexte variate 

OBIECTIVE:  

 Familiarizarea cu noile noţiuni şi concepte apărute în teoria şi practica 
predării limbii şi literaturii române; 

 Receptarea corectă a sensurilor literare ale unui mesaj transmis de diferite 
tipuri de texte; 

 Discutarea unor soluţii didactice de prezentare / abordare a textului în clasă 
şi în afara clasei; prezentarea unor iniţiative menite să optimizeze relaţia 
tinerilor cu cartea; 

 Utilizarea corectă a tehnicilor de redactare, teoretice, aplicative, evaluative. 
ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi teoretice, practice, individuale şi în echipă; 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Inspectori de specialitate şi metodişti ISJ  
Responsabili: Prof. Bonciu Adriana şi Daniela Potocean –    prof. metodist CCD- 
Caraş- Severin 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
50  

Nr. ore / zile de formare 24 ore 
Costul programului 1.500 Lei 
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6.b. DIDACTICA DISCIPLINEI CHIMIE/FIZICĂ – STAGIU DE 
FORMARE PENTRU PROFESORII SUPLINITORI 

1. Criterii curriculare 

Denumirea programului 
DIDACTICA DISCIPLINEI CHIMIE/FIZICĂ – STAGIU DE FORMARE 
PENTRU PROFESORII SUPLINITORI 

Tipul programului: Program tematic 

Public ţintă vizat Profesorii suplinitori care predau fizică şi chimie  

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul răspunde nevoilor de formare, informare şi responsabilizare a cadrelor didactice în domeniul 
specialităţii/specialităţilor predate şi se constituie într-o modalitate de pregătire suplimentară a 
suplinitorilor pentru concursurile de titularizare în învăţământ 

Durata: 12 ore/stagiu/disciplină 

Planificarea  modulelor 
tematice 

Două module a câte 6 ore fiecare/disciplină (fizică şi chimie) 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: 

 ameliorarea activităţii instructiv-educative a cadrelor didactice din grupul-ţintă; 

 formarea capacităţilor de proiectare, conducere şi evaluare a activităţii didactice privind 
specialitatea predată. 

OBIECTIVE:  

 să realizeze macroproiectarea instruirii; 

 să proiecteze o unitate de învăţare; 

 să realizeze şi să aplice instrumente de evaluare; 

 să dobândească cunoştinţe psihopedagogice necesare; 

 formarea şi dezvoltarea capacităţii de a concepe şi elabora demersuri didactice moderne;  

 dezvoltarea unor abilităţilor de a lucra, profitând de noutăţile oferite de softurile 
informaţionale. 

Curriculum-ul 
programului 

ACTIVITĂŢI:  

 activităţi demonstrative, teoretice şi practice, individuale şi în echipă; 

 elaborarea unor proiecte şi producţii proprii. 
REZULTATE: 

 schimbarea concepţiei şi practicilor privind predarea clasică; 

 dezvoltarea competenţelor metodice şi psihopedagogice necesare desfăşurării unei activităţii 
didactice moderne; 

 formarea deprinderilor necesare creării unui mediu pozitiv de învăţare în şcoală, prin însuşirea 
tehnicilor de a lucra în echipă; 

 îmbunătăţirea rezultatelor suplinitorilor calificaţi de fizică şi chimie la concursurile de 
titularizare în învăţământ. 

Calendarul programului Semestrial, în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi a  vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare 

 evaluarea continuă:  
- autoevaluare;  
- colocviu; 
- analiza produselor activităţii; 
- chestionar de evaluare.  

 evaluarea finală:   
- susţinerea, în şedinţă publică, a unui proiect/teme din portofoliul realizat (portofoliul va cuprinde: 
aplicaţiile la propria clasă a metodelor şi tehnicilor moderne de instruire şi concluziile personale 
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referitoare la utilizarea acestora în procesul instructiv – educativ). 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 

o inspectorul şcolar de specialitate pentru fizică – chimie,                  prof. Stan 
Manuela 

o profesori metodişti IŞJ pentru fizică şi chimie 
o profesori metodişti CCD  

Responsabil de program: inspectorul şcolar de specialitate pentru            fizică – chimie, 
prof. Stan Manuela 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
30 

Costul programului 600 lei 

 
7. METODE INTERACTIVE ÎN PREDARE – ÎNVĂŢARE - 

EVALUARE 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului METODE INTERACTIVE ÎN PREDARE – ÎNVĂŢARE - EVALUARE 
Tipul programului: Program tematic 
Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în instituţiile şcolare, activităţile 
desfăşurate de către cadrele didactice, pe parcursul derulării lecţiilor, trebuie să se 
bazeze pe: strategii de micro-grup, activ-participative, cooperative, colaborative, 
parteneriale, implicante, organizative şi socializante. 

Durata: 24 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

 

MODULUL 1 :  Metode moderne de învăţământ. Fundamente şi 
posibilităţi de aplicare eficientă, activizatoare, creativă 
MODULUL 2: Metode moderne de învăţământ. Fundamente şi 
posibilităţi de aplicare eficientă, activizatoare, creativă 

 
 
 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP:  
 Îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ prin promovarea alternativelor 
metodologice moderne. 
COMPETENŢE VIZATE: 

- Creşterea nivelului participativ al cursanţilor la activităţi în urma realizării 
unui parteneriat deschis şi cooperant între cei doi poli ai demersului didactic: 
cadrul didactic şi cursantul; 

- Dezvoltarea de noi capacităţi creative şi de cooperare prin utilizarea 
alternativelor metodologice moderne; 

- Valorificarea optimă a potenţialului subiecţilor instruiţi prin utilizarea în 
situaţii practice a metodelor moderne de învăţământ.     

ACTIVITĂŢI: curs; colocviu; şedinţa publică 
REZULTATE: 

La sfârşitul programului, participanţii vor fi capabili :  
- să-şi însuşească alternativele metodologice moderne; 
- să aplice la clasă noi tehnici de învăţare activă şi de management al 

lecţiei; 
      - să-şi îmbunătăţească modalităţile de comunicare cu elevii; 

                  - să-şi dezvolte noi capacităţi creative şi de cooperare; 
                  - să aplice în practică metodele moderne de învăţământ studiate.     

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 
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Modalităţi de evaluare 

Forme de evaluare: autoevaluare, colocviu, analiza produselor activităţii, chestionar 
de  evaluare, susţinerea în şedinţă publică a unui proiect/teme  din portofoliul 
realizat. 
Modalităţile de evaluare şi resursele de timp alocate:        

 evaluarea continuă:  
- autoevaluare;  
- colocviu; 
- analiza produselor activităţii; 
- chestionar de evaluare.  

 evaluarea finală:   
          -  susţinerea în şedinţă publică a unui proiect/teme  din portofoliul realizat; 

  - portofoliul va cuprinde: aplicaţiile la propria clasă a metodelor şi tehnicilor 
moderne de instruire şi concluziile personale referitoare la utilizarea 
acestora în procesul instructiv – educativ; referat cu temă la alegere din 
modulele studiate 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Inspectori de specialitate şi profesori metodişti ISJ 
Responsabili: Prof. Potocen Daniela, Prof. Bonciu Adriana -  metodişti CCD 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
250  

Costul programului 1.500 Lei 

 
8. INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ – TEORIA INTELIGENŢELOR 

MULTIPLE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ – TEORIA INTELIGENŢELOR 
MULTIPLE 

Tipul programului: Program tematic 
Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Reconsiderarea stilului şi personalizarea actului didactic pe baza teoriei inteligenţelor 
multiple. 

Durata: 24 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
Un modul 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: Cursul îşi propune să facă cunoscută  teoria  inteligenţelor multiple a lui 
Howard Gardner  şi posibilitatea utilizării acesteia  în diferenţierea instruirii. 
OBIECTIVE: 

 să cunoască cele 8 tipuri de inteligenţă, după Gardner; 

 să identifice  tipul de inteligenţă predominant la diferiţi elevi;  

 să desfăşoare activităţi practice de accesare şi dezvoltare a 
diferitelor tipuri de inteligenţă; 

 să realizeze diferenţierea instruirii. 

ACTIVITĂŢI: Problematizare, conversaţie dirijată, învăţare prin 

descoperire, ateliere de lucru, studiu de caz, joc de rol, munca în echipă, 

dezbatere. 

REZULTATE: Personalizarea actului didactic pe baza teoriei 

inteligenţelor multiple la profesori de diferite specialităţi   
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Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare Chestionare, proiecte, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Formatori locali: Prof. Giuchici Monica - Liceul Teoretic „Traian Lalescu” 
Responsabili: Prof. Potocen Daniela, Prof. Bonciu Adriana - metodişti CCD 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi planificaţi 30 

Costul programului 1.500 Lei 

 
9. METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE ÎN PROCESUL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
1. CRITERII CURRICULARE: 

Denumirea programului 
METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE ÎN PROCESUL DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

Tipul programului: Program tematic   
Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Utilizarea noilor standarde de evaluare şi descriptorilor de performanţă 

Durata: 24 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
Un modul 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: Optimizarea evaluării 
OBIECTIVE:  

 Să-şi întocmească itemi specifici de testare pe cicluri de învăţământ 

 Să întocmească matrici de evaluare proprii 

 Să identifice conţinutul şi itemii de evaluare care nu sunt menţionaţi în programa 
disciplinei şi să-i introducă în proiectarea didactică a unităţii de învăţare 

ACTIVITĂŢI: Elaborarea şi aplicarea instrumentelor şi metodelor moderne de 
evaluare, discuţii, dezbateri, studiu de caz, grile de evaluare. 
REZULTATE:  Utilizarea eficienta la clasă a noilor standarde de evaluare 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
 Inspectorii şcolari 
 Formatori naţionali şi judeţeni DeCeE 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
100  

Costul programului 1.500 Lei 

 
10. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

Tipul programului: Program tematic  
Public ţintă vizat Profesori de diferite specialităţi. 

Justificare (necesitate, Cursul răspunde nevoilor de profesionalizare şi formare a profesorilor, pentru 



 38 

utilitate) managementul clasei  prin aplicarea strategiilor prevăzute de orientările şi tendinţele 
reformei învăţământului.  

Durata: 24  ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
Un modul 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: 
Pregătirea cadrelor didactice pentru formarea competenţelor de proiectare, 
conducere, evaluare a activităţii elevilor folosind strategiile moderne, precum şi 
îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare profesor – elev.  
OBIECTIVE:  

 Să  conştientizeze probleme legate de managementul clasei de elevi prin 
prisma personalităţii profesorului şi elevului ca parteneri ai procesului 
intructiv-educativ.  

 Să dezvolte abilităţi de experimentare practică a demersurilor didactice în 
contexte educaţionale diverse. 

 Să-şi operaţionalizeze obiectivele şi să-şi deriveze competenţele în 
funcţie de conţinutul temei predate; 

 Să-şi flexibilizeze deciziile în funcţie de nevoile şi motivaţia elevului; 

 Să gestioneze posibilele conflicte din timpul orelor. 
ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi demonstrative, teoretice şi practice, 

  Lucru în echipă, de elaborare de portofolii , 

  Simulare a unei lecţii folosind una dintre metodele activ - participative 
prezentate. 

REZULTATE: 

 Formarea  deprinderilor de elaborare a obiectivelor corelate cu metode 
activ – participative ce stimulează învăţarea activă, 

 Coştientizarea  profesorilor în managementul clasei de elevi prin prisma 
personalităţii profesorului şi elevului ca parteneri ai procesului intructiv-
educativ.  

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare Chestionare, proiecte, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Formatori nationali şi judeţeni: prof. Monica Giuchici 
Responsabili: - metodişti CCD 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
30 

Costul programului 1.600 Lei 

 
11.a.  DIVERSITATE ÎN CURRICULUM-UL LA DECIZIA ŞCOLII 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului DIVERSITATE ÎN C.D.Ş.   

Tipul programului: Program tematic  
Public ţintă vizat Cadre didactice 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Răspunde nevoilor specifice elevilor şi mediului educaţional din şcoală 
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Durata: 24 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
Un modul 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: 

 Îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin prisma disciplinelor opţionale  
OBIECTIVE:  

 Să înveţe să elaboreze opţionale (curriculum la decizia şcolii) 

 Conştientizarea importanţei opţionalelor în procesul instructiv-educativ al 
orei de religie. 

ACTIVITĂŢI:    

 Elaborare de C.D.Ş. – activităţi individuale şi de grup, dezbateri. 

 Activităţi centrate pe obiective prin  chestionare şi fişe de lucru. 
REZULTATE: 

 Participanţi vor pune în practică cunoştinţele dobândite. 
Răspunde  nevoilor specifice elevilor in contextul  învăţământului 
modern european 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare 
Chestionare, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice,  produse ale activităţii 
cursanţilor – elaborarea unei programe de opţional. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 
 Formatorii S.N.C.E. 
Responsabili: Prof. Cleşnescu Florin 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
60  

Costul programului 1.200 Lei 

 
11.b. REALIZAREA UNEI PROGRAME PENTRU C.D.Ş. 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului REALIZAREA UNEI PROGRAME PENTRU C.D.Ş.   
Tipul programului: Program tematic  

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, care predau fizică/chimie 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Răspunde nevoilor specifice elevilor şi mediului educaţional din şcoală 

Durata: 24 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

2 module 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: Îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin prisma disciplinelor opţionale  
OBIECTIVE:  

 să înveţe să elaboreze o programă pentru opţionalul           propriu-zis 
(curriculum la decizia şcolii); 

 conştientizarea importanţei opţionalelor în procesul instructiv-educativ. 
ACTIVITĂŢI:    

 elaborare de C.D.Ş. – activităţi individuale şi de grup, dezbateri; 

 activităţi centrate pe obiective, prin chestionare şi fişe de lucru. 
REZULTATE: 

 participanţi vor pune în practică cunoştinţele dobândite. 
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Calendarul programului 
Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare 

Chestionare, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice,  produse ale activităţii 

cursanţilor – elaborarea unei programe de opţional. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 

o inspectorul şcolar de specialitate pentru fizică – chimie,                  prof. 
Stan Manuela 

o profesori metodişti IŞJ pentru fizică şi chimie 
o profesori metodişti CCD  

Responsabil de program: inspectorul şcolar de specialitate pentru            fizică – chimie, 
prof. Stan Manuela 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
40 

Costul programului 800 lei 

 
12. a. EXPERIMENTE ŞI APLICAŢII ÎN PREDAREA ŞTIINŢELOR 

NATURII LA CICLUL PRIMAR 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
EXPERIMENTE ŞI APLICAŢII ÎN PREDAREA ŞTIINŢELOR NATURII LA CICLUL 
PRIMAR 

Tipul programului: Program tematic  

Public ţintă vizat Cadrele didactice de la ciclul primar                                         

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Sprijinirea cadrelor didactice de la ciclul primar în predarea ştiinţelor naturii, prin 
intermediul metodelor/tehnicilor strict aplicative şi practice. 
Reconsiderarea ştiinţelor naturii ca disciplină de studiu de o importanţă deosebită 
pentru elevii din ciclul primar.  

Durata: 24 ore/stagiu/disciplină pentru fiecare grupă 

Planificarea  modulelor 
tematice 

Două module a câte 12 ore fiecare/disciplină (fizică şi chimie) pentru fiecare grupă 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP:  

 sprijinirea cadrelor didactice de la ciclul primar în promovarea învăţării 
centrate pe elev, prin integrarea experimentului în lecţie; 

 dinamizarea orelor de ştiinţe ale naturii de la ciclul primar. 
OBIECTIVE: 

 eficientizarea proiectării activităţii didactice a orelor de ştiinţe ale naturii, 
prin integrarea experimentului în cadrul lecţiei; 

 să ofere metode de bună practică în realizarea de experimente de laborator. 
ACTIVITĂŢI: 

 experimente şi aplicaţii practice; 

 dezbatere pe baza materialelor prezentate. 
REZULTATE: 

 dobândirea de abilităţi, prin intermediul metodelor/tehnicilor strict 
aplicative şi practice. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare Propunerea/realizarea unui experiment propriu de laborator, care să poată fi folosit 
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12. b. EXPERIMENTE ŞI APLICAŢII ÎN PREDAREA ŞTIINŢELOR                                       

NATURII 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
EXPERIMENTE ŞI APLICAŢII ÎN PREDAREA ŞTIINŢELOR 

NATURII 
Tipul programului: Program tematic  
Public ţintă vizat Profesori de  fizică, chimie, biologie                                             

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Acest curs a fost propus pentru a-i ajuta pe profesori să îşi extindă graniţele 
creativităţii în predarea ştiinţelor naturii. Reconsiderarea ştiinţelor naturii ca obiecte 
de studiu de o importanţă deosebită prin intermediul metodelor şi tehnicilor strict 
aplicative şi practice. 

Durata: 24 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
Trei stagii (trei grupe) 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: 
Dinamizarea orelor de ştiinţe ale naturii prin folosirea metodei inducerii conflictului 
cognitiv. Sprijinirea cadrelor didactice în promovarea învăţării centrate pe elev, prin 
integrarea experimentului în lecţie.  
OBIECTIVE: 

 Să familiarizeze profesorii de ştiinţe ale naturii cu metoda conflictului 
cognitiv. 

 Să ofere metode de bună practică în realizarea de experimente 

 Să proiecteze activitatea  didactică prin aplicarea experimentului în cadrul 
lecţiei.   

ACTIVITĂŢI: 

 Experimente şi aplicaţii 

 Dezbatere pe baza materialelor prezentate. 
REZULTATE: 

 Dobândirea de abilităţi  prin intermediul metodelor şi tehnicilor strict 
aplicative şi practice. 

 Grile criteriale de evaluare, liste de verificare, bareme de evaluare. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare 
Propunerea/realizarea unui experiment propriu care să poată fi folosit ulterior ca 
resursă. 

2. RESURSE UMANE 
Formatori Formatori: Cadre didactice universitare 

ulterior ca resursă. 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 

o profesori metodişti IŞJ pentru fizică şi chimie 
o profesori metodişti CCD  

Responsabil de program: inspectorul şcolar de specialitate pentru            fizică – chimie, 
prof. Stan Manuela 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

100  

Costul programului 2000 lei 
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Responsabili: Prof. Nicolicea Constantin 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

 
70 cursanţi  

 
Costul programului 2.000 Lei 

 
13. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ÎN MEDIUL INCLUZIV 

1. CRITERII CURRICULARE: 
Denumirea programului: CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ÎN MEDIUL INCLUZIV 

Tipul programului: Program tematic  
Public ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Asigurarea şanselor egale  în educaţie pentru copiii cu C.E.S. 

Durata: 24 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
4 stagii 

Curriculum-ul programului 

SCOP: 
 Pregătirea cadrelor didactice de sprijin, itinerante, în vederea desfăşurării 
activităţilor de sprijin  în şcolile de masă pentru copiii cu cerinţe educative speciale.  
OBIECTIVE: 

 să identifice particularităţile acestui sistem de educaţie; 

 să exerseze în vederea aplicării la clasă, metode şi tehnici specifice 
de lucru cu copiii; 

 să cunoască rolul şi sarcinile concrete ale cadrului didactic de 
sprijin. 

ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi teoretice, practice, individuale şi în echipă, conversaţie euristică, 
studiu de caz; 

 Prelegeri, discuţii, work-shop-uri, dezbateri, studiu de caz, prezentare în 
Power Point. 

REZULTATE: 

 Dezvoltarea competenţelor metodologice şi de comunicare ale cadrelor 
didactice care predau în mediul incluziv, prin aplicarea strategiilor moderne 
în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice  

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii, studiu de caz, folii prezentare Power Point 
2. RESURSE UMANE 

Formatori Formatori: Experţi CREI „Aurora şi C.S.E.I. „Primăvara” Reşiţa 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

 
50  

Costul programului 600 Lei 
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14. EDUCAŢIE PENTRU CALITATE 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului EDUCAŢIE PENTRU CALITATE 
Tipul programului: Program tematic  

Public ţintă vizat 
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar de diferite specialităţi şi mai ales 
responsabilii comisiei de asiguare a calităţii din   unităţile şcolare. 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde cerinţelor actuale de perfecţionare a responsabililor comisiilor 
de asigurare a calităţii  educaţiei în unităţile şcolare ale judeţ. 

Durata: 24 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
Un modul 

Curriculum-ul programului 

SCOP: 
Perfecţionarea profesorilor responsabili ai comisiilor de asigurare a calităţii în 
vederea asimilării principalelor  concepte teoretice şi a metodelor şi  strategiilor de 
evaluare instituţională internă şi externă 
OBIECTIVE:  
Identificarea dimensiunilor conceptului de calitate în educaţie; 
Formarea şi dezvoltarea competenţelor de a concepe şi elabora demersuri 
educaţionale prin folosirea unor strategii didactice moderne; 
Dobândirea abilităţii de a formula standarde de evaluare a calităţii; 
Formarea deprinderilor de management al calităţii. 
ACTIVITĂŢI: 
Activităţi demonstrative, teoretice şi practice, activităţi de lucru în echipă, de 
elaborare de proiecte şi programe educaţionale 
REZULTATE: 

 Majoritatea cursanţilor îşi vor dezvolta capacităţile de management al 
calităţii educaţiei; 

 participanţi vor aplica metodele exersate în cadrul şcolilor din care provin. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor. 

Modalităţi de evaluare Portofolii, proiecte chestionare, fişe de lucru. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
 
Formatori ARACIP 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
150 

Costul programului 2.000 Lei 

 
15. DINAMICA MANAGEMENTULUI CARIEREI DIDACTICE 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului DINAMICA MANAGEMENTULUI CARIEREI DIDACTICE 

Tipul programului: Program tematic  
Public ţintă vizat Profesori de diferite specialităţi 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul oferă, într-o abordare modulară, strategii de dezvoltare a „partenerului tăcut” 
(spiritul de echipă) pentru o abordare dinamică a procesului de predare-învăţare din 
perspectiva calităţii rezultatelor obţinute  şi a construirii orizontului de învăţare 
dinamică. Utilizarea noilor standarde de evaluare şi descriptorilor de performanţă 

Durata: 24 ore 
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Planificarea  modulelor 
tematice 

Două module 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP:  
Cursul se adresează profesorilor de liceu din aria curriculară “Limbă şi comunicare” 
şi de alte specialităţi. El răspunde cerinţelor modelului european de educaţie EFQM, 
încercând să dezvolte competenţele profesionale ale fiecărui cursant participant direct 
la managementul de tip corporativ şi leadership instituţional.  

OBIECTIVE: În urma parcurgerii cursului, profesorii vor dobândi 
următoarele competenţe specifice: 

 competenţe metodologice; 
 competenţe de comunicare şi relaţionare; 

 competenţe de evaluare; 

 competenţe de management al carierei. 
ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi teoretice, practice, individuale şi în echipă ;  

 management de proiect 
REZULTATE: 
Dezvoltarea flexibilităţii şi rapidităţii gândirii; 
Dobândirea de  competenţe specifice. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor  

Modalităţi de evaluare 
Chestionare, fişe de lucru, portofolii, interviuri focalizate pe grup Descriptori de 
performanţă cf. CEF; planuri de lecţie de nivel B2 şi C1 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Prof. Monica Giuchici – Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Reşiţa 
Responsabil:Prof. Potocen Daniela- prof. metodist CCD- Caraş- Severin 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
60 

Costul programului 1.500 Lei 

 
16. CALITATEA MANAGEMENTULUI ŞI A EDUCAŢIEI 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
CALITATEA MANAGEMENTULUI ŞI A EDUCAŢIEI – 
MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

Tipul programului: Program tematic  

Public ţintă vizat 
Directorii de gimnaziu numiţi prin delegaţie şi cei numiţi prin concurs, actuali şi 
potenţiali manageri educaţionali 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Nevoia de perfecţionare managerială, ca urmare a tendinţei de descentralizare a 
sistemului educaţional. 

Durata: 24 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
Un modul  

Curriculum-ul 
programului 

SCOP:  Ameliorarea managementului la nivelul instituţiei şcolare 
OBIECTIVE:  

 Formarea de competenţe manageriale 

 Adecvarea curriculară la standardele europene 
ACTIVITĂŢI:  

 Prelegeri, discuţii, work-shop-uri, dezbateri, studiu de caz, grile de evaluare 
a stilului managerial, inventarul tipurilor manageriale, 
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 Elaborarea de proiecte de dezvoltare instituţională,  

 Monitorizarea şi evaluarea proiectelor educaţionale  specifice 
managementului şcolii. 

REZULTATE: 

 Perfectionarea directorilor prin  formarea de competenţe manageriale. 

Calendarul programului 
Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor  

Modalităţi de evaluare 
Chestionare, fişe de lucru, portofolii , colocviu, autoevaluare, observaţia directă, 
interes şi participare, calitatea produselor de grup. 

2. RESURSE UMANE 
Formatori Formatori externi şi  PHARE TVET 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
60 

Nr. ore / zile de formare  8 ore/zi, 5 zile – formare pentru fiecare stagiu 
Costul programului 600 Lei 

  
17. STAGIU DE FORMARE PENTRU CADRELE DIDACTICE 

DEBUTANTE ŞI STAGIARI 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
STAGIU DE FORMARE PENTRU CADRELE DIDACTICE 
DEBUTANTE ŞI STAGIARI 

Tipul programului: Program tematic  

Public ţintă vizat 
 
Cadre didactice  de diferite specialităţi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Necesitatea perfecţionării în domeniul psihopedagogic şi metodic 

Durata: 18 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
3 module a câte 6 ore 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: 
 Ameliorarea activităţii instructiv-educative a cadrelor didactice debutante. 
OBIECTIVE:  

 să proiecteze o unitate de învăţare 

 să realizeze macroproiectarea instruirii 

 să realizeze şi să aplice instrumente de evaluare 

 să dobândească cunoştinţe psihopedagogice necesare 
ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi teoretice, practice, individuale şi în echipă; 

 Studiu de caz, învăţarea prin descoperire, conversaţia dirijată, 

problematizarea, chestionare. 
REZULTATE: 

 Ameliorarea activităţii instructiv-educative a cadrelor didactice 

debutante şi stagiareezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de 

a contribui la păstrarea echilibrelor ecologice şi sănătăţii mediului. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor  

Modalităţi de evaluare Elaborarea unui portofoliu cuprinzând: proiectare didactică, tehnici şi modalităţi de 
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evaluare, potrivit   disciplinei de predare a fiecărui participant. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Inspectori de specialitate 
Formatori C.N.C.E. 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
40 

Costul programului 1.500 Lei 

 
18. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC 
1. CRITERII CURRICULARE: 

Denumirea programului ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ   
Tipul programului: Program tematic propus de CLDPS Caraş-Severin 

Public ţintă vizat 
Profesori responsabili cu programe educative şi ai comisiilor diriginţilor Profesori din 
învăţământul profesional şi tehnic 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde schimbărilor intervenite în domeniul calităţii educaţiei şi 
asigurării de şanse egale în educaţie şi formare pe piaţa forţei de muncă. 

Durata: 18 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
Un modul 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: Realizarea unei orientări şcolare şi profesionale în concordanţă cu aptitudinile 
şi aspiraţiile tinerilor şi nevoile agenţilor economici.  
OBIECTIVE: 
 Implicarea cabinetelor şcolare de consiliere şi orientare în carieră în acţiunile de 
orientare şcolară şi profesională 

ACTIVITĂŢI: studiu de caz, munca în echipe -  elaborarea unor 
instrumente de evaluare, elaborare de materiale ajutătoare pentru 
activitatea diriginţilor. 
REZULTATE: Formarea diriginţilor  pentru realizarea unei orientări 
şcolare şi profesionale în concordanţă cu aptitudinile şi aspiraţiile 
tinerilor. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor  

Modalităţi de evaluare 
Chestionare, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice , produse ale activităţii 
cursanţilor 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 
CNIPT, Consilieri CJAP,  
Responsabili: Prof. Nicolicea Constantin, Prof. Cleşnescu Florin - metodişti CCD 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
90  

Costul programului 2.000 Lei 

 
19. EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE  

Tipul programului: Program tematic  
Public ţintă vizat Învăţători, educatori, profesori de diferite specialităţi 

Justificare (necesitate, Programul se adresează cadrelor didactice care doresc să-şi asume rolul de 
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utilitate) facilitatori ai dezvoltării armonioase a tinerilor şi a unei calităţi superioare a vieţii 
Durata: 16 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

 

 

Sănătatea alimentaţiei                 4 ore 
Fumatul si alte droguri               4 ore 
Alcoolul şi sănătate mentală        4 ore 
Sexualitate, HIV                         4 ore 

Curriculum-ul 
programului 

 

SCOP: 
Conştientizarea participanţilor asupra problemelor legate de sănătate şi asupra 
importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos; 
OBIECTIVE: 

 Identificarea influenţelor pozitive şi negative asupra sănătăţii; 

 Definirea situaţiilor ce pot perturba viaţa socială şi personală; 

 Identificarea strategiilor de reacţie la stres. 
ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi demonstrative, teoretice şi practice; 

 Activităţi de lucru în echipă, de elaborare a unei producţii proprii, privind 
strategiile de prevenire şi combatere a factorilor care contribuie la un stil de 
viaţă nesănătos. 

REZULTATE: 

 Participanţi îşi vor însuşi cunoştinţe privind diferite aspecte ale sănătăţii; 

 Cursanţii îşi vor forma şi vor transmite elevilor atitudini şi deprinderi 
indispensabile unui comportament sănătos. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor  

Modalităţi de evaluare Aplicaţii practice, portofolii, fişe de lucru, teste. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Formatori naţionali EPS 
Responsabili: Prof. Potocen Daniela, Prof. Bonciu Adriana - metodişti CCD 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
120  

Costul programului 1.000 Lei 

 
20. EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
DREPTURILE OMULUI – PROMOVAREA DREPTURILOR 
COPILULUI - IRDO 

Tipul programului: Program tematic  
Public ţintă vizat Diriginţii, consilireii şcolari 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul răspunde nevoilor de a cunoaşte rolul şi responsabilităţile cadrelor didactice 
în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor Formarea personalului de 
sprijin pentru promovarea şi respectarea drepturilor copiilor. 

Durata: 24 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
 

Serviciile actuale de protecţie a copilului în România   8 ore 
Drepturile  copiilor                                                      8 ore 
Legislaţia românească şi internaţională                         8 ore 
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Curriculum-ul 
programului 

SCOP: 
Formarea consilierilor şcolari şi a profesorilor diriginţi în domeniul drepturilor 
copiilor.  
OBIECTIVE:  

 Cunoaşterea instituţiilor internaţionale care apără drepturilor copiilor. 

 Valorificarea instrumentelor internaţionale privind  drepturile copilului şi 
drepturile omului  

 Familiarizarea cu legislaţia românească privind drepturile copilului; 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a concepe şi elabora demersuri 
acţionale privind promovarea drepturilor copilului; 

 Iniţierea şi elaborarea unor proiecte educaţionale prin parteneriate cu 
serviciile actuale de protecţie a copilului din judeţul Caraş-Severin 

ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi demonstrative, teoretice şi practice, activităţi de lucru în echipă, 
de elaborare a unor proiecte 

 Problematizare, conversaţie dirijată, aplicaţii, ateliere de lucru, studiu de caz, 
joc de rol; prelegeri, dezbateri 

REZULTATE: 

 Oferirea de sprijin şi îndrumare profesorilor diriginţi şi consilierilor şcolari 
în problematica Promovarii Drepturilor Copilului IRDO 

 Schimbarea concepţiei şi practicilor  privind sistemul de protecţie a 
copilului;  

 Însuşirea unor tehnici noi necesare facilitării participării copiilor. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor  

Modalităţi de evaluare 
Produse ale activităţii cursanţilor; chestionare, proiecte, fişe de lucru, portofolii, 
aplicaţii practice 

2. RESURSE UMANE 

Formatori Formatori IRDO 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi  

planificaţi 
50  

Costul programului 1.000 Lei 

 

21. "CARACTERUL – O PRIORITATE ÎN EDUCAŢIE " 
1. CRITERII CURRICULARE: 

Denumirea programului 
"CARACTERUL – O PRIORITATE ÎN EDUCAŢIE " 

 
Tipul programului: Program tematic, modul scurt 

Public ţintă vizat 
învăţători / institutori, educatoare, diriginţi (preferabil mai mulţi din  
aceeaşi unitate de învăţământ) 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Multe din problemele din şcolile de azi (inclusiv încăierările, întârzierea, impoliteţea, 
copiatul,dar nu numai), pot avea cauza în dezvoltarea superficială a trăsăturilor de 
caracter. Aceste probleme împiedică afirmarea elevilor, umbresc siguranţa şcolilor şi 
încrederea publică în şcoală 

Durata: 24 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

- De ce mai întâi caracterul  
- Schimbând cultura 
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- Cum să predăm despre caracter 

- Construirea caracterului 

- Corectarea bazată pe caracter 

- Paşi pentru implementare 

- Tehnici de memorare şi de a povesti. 

Curriculum-ul 
programului: curriculum 
stabilit de furnizorul de 

program 

SCOP:  
Iniţierea unui plan de integrare a programelor de  formare a caracterului în fiecare 
şcoală. 
OBIECTIVE: 
- crearea unei culturi şcolare în care caracterul bun să fi promovat şi  
încurajat  
- dezvoltarea personală şi socială a elevului prin dobândirea  trăsăturilor  
de caracte 
- prevenirea  acţiunilor indezirabile prin dezvoltarea trăsăturilor   
 de caracter 
ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi demonstrative, teoretice şi practice, activităţi de lucru în echipă, de 
elaborare a unor proiecte 

 Problematizare, conversaţie dirijată, aplicaţii, ateliere de lucru, studiu de caz, joc 
de rol; prelegeri, dezbateri 
REZULTATE: 

 cadre didactice echipate pentru predarea trăsăturilor de caracter 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare 

Modalităţi de evaluare Fişe de evaluare, chestionare, activităţi la  clasă. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Formatori naţionali  
Responsabili: Prof. Potocen Daniela, Prof. Bonciu Adriana - metodist CCD  

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
100  

Costul programului 1.500 Lei 

 
22. DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIATĂ  

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIATĂ  

Tipul programului: Program tematic, scurt 

Public ţintă vizat 

 Cadre didactice (învăţători, institutori, profesori) interesaţi să dezvolte la elevii 
cu care lucrează abilitaţi de viaţă; 

 Cadre didactice care doresc să-şi dezvolte competenţe noi (de utilizare a 
strategiilor didactice interactive, de abordare transdisciplinară şi cross – 
curriculară, de elaborare de curriculum la decizia şcolii şi de programe 
extracurriculare) în domeniul abilităţilor de viaţă; 

 Diriginţi şi consilieri şcolari implicaţi în programe de consiliere şi/sau 
intervenţie în cazul copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc sau cu probleme 
ce ţin de lipsa dezvoltării abilităţilor de viaţă; 

 Managerii şcolari (directori, membri în consiliile de administraţie, inspectori 
şcolari) care doresc să dezvolte o politică şcolară ce ţine seama de nevoile reale 
ale elevilor; 

 Profesorilor de sprijin, logopezilor şcolari, mediatorilor şcolari preocupaţi de 
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integrarea sociala optimă a copiilor şi tinerilor ce fac parte din grupurile 
dezavantajate. 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Un răspuns la problemele educaţiei contemporane care vine în concordanţă cu 
perspectivele specialiştilor este acela al dezvoltării, prin educaţia formală sau  
nonformală , a abilităţilor de viaţă la copii şi tineri. În acest context, abilităţile de 
viaţă pot fi definite drept abilităţile care ajută o persoană să facă faţă eficient 
atât la viaţa de zi cu zi cât şi la situaţiile dificile şi care contribuie la ridicarea 
calităţii vieţii. Scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă este acela de a asigura copiilor 
şi tinerilor oportunităţi de învăţare care să le permită acumularea de cunoştinţe, 
deprinderi şi atitudini care să îi ajute să ducă o viaţă responsabilă ca membri ai 
societăţii. 

Durata: 24 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

 

 Concepte în domeniul abilităţilor de viaţă şi tipuri de abilităţi de viaţă 

 Modele teoretice si practice in domeniul abilităţilor de viaţă 

 Modelul LSDC - cadrul general 

 Modelul LSDC - Pasul I Definirea si selectarea abilităţilor de viaţă 

 Modelul LSDC - Pasul II Prezentarea abilităţilor de viaţă si descrierea ei in 
termeni comportamentali 

 Modelul LSDC - Pasul III Dezvoltarea  abilităţilor de viaţă 

 Modelul LSDC - Pasul IV Evaluarea abilităţilor de viaţă 

 Schita de proiect pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii si tineri  

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: Formarea competenţelor care dezvolta abilităţile de viaţă ale copiilor si 
tinerilor la personalul din sistemul de învăţământ care lucrează în mod direct sau 
indirect cu copii şi tineri.   
OBIECTIVE: 

 Să opereze cu conceptul de abilităţi de viaţă;  

 Să identifice tipuri de abilităţi de viaţă; 

 Sa utilizeze metode adecvate de identificare a nevoilor de 
dezvoltarea a abilităţilor de viaţa la copii şi tineri; 

 Să descrie în termeni comportamentali diferite abilităţi de viaţă; Sa 

explice, pe baza unui model teoretic, dezvoltarea unei abilităţi de viaţă la un 
grup ţintă de copii sau tineri  

 Să utilizeze diverse metode de dezvoltare a abilităţilor de viaţă la 
copii şi tineri;  

 Să folosească diferite metode de  evaluare a abilităţilor de viaţă la 
copii şi tineri;  

 Sa realizeze o schiţa de proiect pentru dezvoltarea unei abilităţi de 

viaţă la un grup specific de copii şi tineri.  
COMPETENŢE VIZATE: 

 utilizarea conceptelor despre abilităţi de viaţă în contextul profesional şi 
educaţional; 

 identificarea nevoilor şi resurselor necesare pentru realizarea unor 
programe de formare a abilităţilor de viaţă; 

 realizarea unui proiect de dezvoltare a abilităţilor de viaţă; 

 organizarea procesului (programului) de dezvoltare a abilităţilor de viaţă 
adaptat la nevoile copiilor/ si sau tinerilor; 

 abordarea creativă şi flexibilă a activităţilor de formare a abilităţilor de viaţă; 

 elaborarea de proiecte de dezvoltare a abilitatatilor de viata care folosesc 
mijloace de invatare adaptate la nevoile copiilor si tinerilor 
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 identificarea de strategii optime adecvate nevoilor copiilor si tinerilor 
pentru imbunattairea parteneriatului scoala familie comunitate; 

 abordarea creativă şi flexibilă a activităţilor de formare a abilităţilor de viaţă 

 utilizarea strategiilor didactice adecvate (obiective,metode, mijloace, 
materiale) situaţiilor diferite de formare; 

 organizarea procesului (programului) de dezvoltare a abilităţilor de viaţă 
adaptat la nevoile copiilor/ si sau tinerilor; 

 elaborarea de propuneri de proiecte care dezvolta abilitatile de viata ale 
copiilor prin implicarea parintilor si a comunitatii 

 capacitate de evaluare a rezultatelor si impactului unui program de 
dezvoltare a abilitatilor de viata. 

ACTIVITĂŢI: lucrul în grupuri mici, exerciţii, brainstorming, proiecţie film cu 
analiză, problematizare, jocul, dezbatere, turul galeriei, ateliere de lucru.  
REZULTATE: 

 Definirea si folosirea corecta a conceptului de abilităţi de viaţă; 

 identificare nevoilor de dezvoltare a abilităţilor de viaţă la copii si tineri; 

 realizarea de proiecte si programe educative care sa dezvolte abilitatile de 
viata ale copiilor si tinerilor; 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor 

Modalităţi de evaluare 

Evaluarea pe parcursul programului: evaluarea se va realiza pe 
module/discipline/secvenţe de învăţare în fiecare din zilele de curs. Durata 
evaluării variază în funcţie de disciplina şi exerciţiul propus.  
Evaluarea finală: va fi realizată in ultima zi a cursului, portofoliul 
participanţilor fiind  evaluat de echipa de formatori 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 

Formatori membri ai echipei europene de traineri FDSC; 
- formatori naţionali ; 
Prof. Nicolicea Constantin - prof. metodist CCD – Caraş-Severin 

Prof. Cleşnescu Florin –    prof. metodist CCD - Caraş-Severin 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

100 

Costul programului 2.000 Lei 

 
23. CUNOAŞTEREA ŞI AUTOCUNOAŞTEREA PERSONALITĂŢII 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului CUNOAŞTEREA ŞI AUTOCUNOAŞTEREA PERSONALITĂŢII  
Tipul programului:  Program tematic  
Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Adecvarea demersurilor didactice la particularitãţile psihice ale elevilor sunt condiţie 
a creşterii calitãţii activitãţii educative realizandu-se prin: invãţarea autoaprecierii şi 
valorizarea optimã şi creativã a propriului potenţial ceea ce duce la formarea unei 
imagini corecte şi complete a fiecãruia despre sine. 

Durata: 24 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
 

 

Autocunoaşterea şi dezvoltare personală 8 ore 
Comunicare şi abilităţi                             8 ore 
Calitatea stilului de viaţă                          8 ore 
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Curriculum-ul 
programului 

SCOP: Dezvoltarea personală: elevi, părinţi, cadre didactice. 
OBIECTIVE:  

 Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice ale diriginţilor pentru 
creşterea calităţii educaţiei personalităţii şi conduitei elevilor 

 Perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul tehnicilor de cunoaştere a 
personalităţii elevilor; 

ACTIVITĂŢI: 

 Cunoaştere şi autocunoaştere: chestionarul, testul, autoaprecierea. 

 Activităţi de cunoaştere a curriculei, cu accesibilitate graduală şi utilitate 
practică  

 Activităţi de formare a competenţelor specifice cunoaşterii personalităţii 
elevilor şi a grupului educaţional. 

REZULTATE: 

 Învãţarea autoaprecierii 

 Valorizarea optimã şi creativã a propriului potenţial 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor 

Modalităţi de evaluare Teste, chestionare, fişe de lucru, portofolii, jocuri de rol,  
2. RESURSE UMANE 

Formatori Formatori: profesori psihopedagogi  CJRAE - CJAP 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

90 

Costul programului 500 Lei 

 
24. PSIHOPEDAGOGIA TIMPULUI LIBER 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului PSIHOPEDAGOGIA TIMPULUI LIBER 

Tipul programului: Program tematic  
Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial liceal, profesional şi tehnic 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Formarea de abilitãţi/competenţe specifice problematicii abordate în scopul 
proiectãrii şi susţinerii activitãţilor de consiliere a elevilor  cu privire la buna 
gestionare a timpului liber. 

Durata: 24 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice 
Un modul  

Curriculum-ul 
programului 

SCOP:  Familiarizarea cadrelor didactice cu problematica psihopedagogiei timpului 
liber. 
OBIECTIVE: 

 Formarea de abilitãţi/competenţe specifice problematicii abordate  

 Proiectarea  şi susţinerea activitãţilor de consiliere cu elevii/ parintii 
destinate unei bune gestionari a timpului liber. 

 Identificarea modalităţilor de cooperare cu părinţii pentru eficientizarea 
activităţilor educative. 

ACTIVITĂŢI: 

 Cursul include atât activităţi teoretice cât şi aplicaţii practice care au ca scop 
formarea deprinderilor de utilizare a unor metode şi strategii activ-
participative (munca în echipe, simularea, jocul de rol, studiul de caz, 
dezbaterea, etc) şi de aplicare a metodelor alternative (realizarea de proiecte 
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de activităţi educative, de portofolii, fişe de autoevaluare, etc) 
REZULTATE: 

 Peste 90% din cursanţi se vor implica activ în realizarea practică a cerinţelor 
cursului. 

 Iniţierea cadrelor didactice în vederea educării elevilor pentru organizarii 
timpului liber. 

Calendarul programului Semestrul I anul şcolar 2012-2013 

Modalităţi de evaluare Portofolii, proiecte,  aplicaţii practice, interviuri, fişe de evaluare 
2. RESURSE UMANE 

Formatori Formatori: Profesori psihopedagogi  CJRAE 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

90 

Costul programului 350 Lei 

 
25. PSIHOPEDAGOGIA ŞI METODICA EXCELENŢEI 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului PSIHOPEDAGOGIA ŞI METODICA EXCELENŢEI 
Tipul programului:  Program tematic  
Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Creşterea nivelului de informare şi pregătire a cadrelor didactice, cu implicaţii 
pozitive asupra praxisului educaţional. 

Durata: 24 ore 

Planificarea modulelor 
tematice 

Activitãţi teoretice : 12 ore 
Activitãţi practice : 10 ore 
Evaluare : 2 ore 

Curriculum-ul 
programului 

Scop: Creşterea nivelului de pregătire şi informare a cadrelor didactice cu implicaţii 
pozitive asupra praxisului educaţional. 
Obiective: formarea de abilitãţi şi competenţe necesare abordării problemelor 
educative practice specifice domeniului (identificare-cultivare-promovare). 
Activităţi: munca în echipe, studiul de caz, chestionare.  
Rezultate: La finalizarea stagiului, beneficiarii vor manifesta abilitãţi şi competenţe 
de identificare – cultivare – promovare a excelenţei. 

 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor 

Modalităţi de evaluare 
 Fişe de evaluare zilnice; 

 Aprecieri asupra participãrii la curs şi dezbateri; 

 Elaborarea unor proiecte de dezvoltare personalã. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori Formatori: prof. universitari, profesori psihopedagogi, formatori CJRAE 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

25 de cursanţi/stagiu 

Costul programului 350 Lei 
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26. PROGRAM INSTRUCTIV EDUCATIV DE PREVENIRE A 
DEZADAPTĂRII ŞCOLARE LA PREADOLESCENŢI ŞI 

ADOLESCENŢI  
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
PROGRAM INSTRUCTIV EDUCATIV DE PREVENIRE A 
DEZADAPTĂRII ŞCOLARE LA PREADOLESCENŢI ŞI 
ADOLESCENŢI 

Tipul programului:  Program tematic  
Public ţintă vizat Învăţători, institutori, profesori diriginţi. 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Creşterea nivelului de informare şi pregătire a cadrelor didactice, cu implicaţii 
pozitive asupra praxisului educaţional. 

Durata: 24 ore 

Planificarea modulelor 
tematice 

Activitãţi teoretice : 12 ore 
Activitãţi practice : 10 ore 
Evaluare : 2 ore 

Curriculum-ul 
programului 

Scop: Educarea tinerilor în vederea sporirii toleranţei individuale la situaţii 
contrariante, conflictuale şi frustrante şi fortificarea disponibilităţilor intelectuale, 
afective şi moral – volitive ale preadolescentului/adolescentului şi ale colectivităţii 
din care face parte.  
Obiective: prezentarea unor metode de cunoaştere a personalităţii 
elevilor; întocmirea fişei psihopedagogice; identificarea factorilor 
favorizanţi; cunoaşterea simptomelor comportamentului dezadaptat; 
identificarea unor modalităţi instructiv-educative de prevenire a 
dezadaptării. 
Activităţi: brainstorming, studiu de caz, joc de rol, munca pe echipe - 
întocmirea fişei psihopedagogice şi a altor materiale ajutătoare pentru 
activitatea diriginţilor , conversaţia dirijată. 
Rezultate: Educarea tinerilor în vederea sporirii toleranţei individuale la situaţii 
contrariante, conflictuale şi frustrante 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor 

Modalităţi de evaluare Chestionare, produse ale activităţii cursanţilor 
2. RESURSE UMANE 

Formatori Formatori: profesori psihopedagogi, formatori CJRAE 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

25 de cursanţi/stagiu 

Costul programului 350 Lei 

 
27. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 
Tipul programului:  Program tematic  
Public ţintă vizat Profesorii diriginţi 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Acţiune integrată – formativ/informativă – de orientare şcolară şi profesională. 

Durata: 24 ore 
Planificarea modulelor 

tematice 
Activitãţi teoretice : 12 ore 
Activitãţi practice : 10 ore 
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Evaluare : 2 ore 

Curriculum-ul 
programului 

Scop: Realizarea unei orientări şcolare şi profesionale în concordanţă cu aptitudinile 
şi aspiraţiile tinerilor .  
Obiective: cooperare activă între profesorii diriginţi şi consilierii cabinetelor şcolare 
de consiliere şi orientare în carieră în acţiunile de orientare şcolară şi profesională. 
Activităţi:  

 studii de caz; 

 munca în echipe pentru: 
o elaborarea unor instrumente de evaluare a orientării 

şcolare şi profesionale a elevilor; 
o elaborare de materiale ajutătoare, suporturi metodico-

teoretice şi practice pentru activitatea diriginţilor. 
Rezultate: Formarea diriginţilor pentru realizarea unei orientări şcolare şi 
profesionale în concordanţă cu aptitudinile şi aspiraţiile tinerilor. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor 

Modalităţi de evaluare 
Chestionare de evaluare a cunoştinţelor; 
Portofolii ale activităţii cursanţilor. 

2. RESURSE UMANE 
Formatori formatori CJRAE, acreditaţi CNFPA. 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 de cursanţi/stagiu 

Costul programului 500 Lei 

 
28. INTEGRAREA ADOLESCENTULUI „DIFICIL” 

 – PROVOCARE SAU INDIFERENŢĂ? –  
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
INTEGRAREA ADOLESCENTULUI „DIFICIL” 

 – PROVOCARE SAU INDIFERENŢĂ? –  

Tipul programului:  Program tematic  
Public ţintă vizat Echipele de promovare a metodelor de integrare si comunicare cu adolescentul dificil . 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Formarea personalului de sprijin pentru promovarea bunelor practici din învăţământ şi 
armonizarea relaţiilor şcoală – familie – comunitate. 

Durata: 24 ore 

Planificarea modulelor 
tematice 

Activitãţi teoretice : 12 ore 
Activitãţi practice : 10 ore 
Evaluare : 2 ore 

Curriculum-ul 
programului 

Scop: Formarea echipelor de promovare a metodelor de integrare si comunicare 
cu adolescentul dificil. 
Obiective: Cunoaşterea şi exersarea competenţelor de utilizare a mijloacelor 
răspunzătoare de asigurarea  calitativă a comunicării. 
Activităţi: expuneri, dezbateri, studii de caz, schimb de experienţă, modele de bune 
practici, analiza de nevoi. 
Rezultate: Realizarea formării de personal de sprijin pentru promovarea bunelor 
practici din învăţământ şi armonizarea relaţiilor şcoală – familie – comunitate. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor 

Modalităţi de evaluare 
Chestionare de evaluare a cunoştinţelor; 
Portofolii ale activităţii cursanţilor. 

2. RESURSE UMANE 
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Formatori formatori CJRAE, acreditaţi CNFPA. 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

25 de cursanţi/stagiu 

Costul programului 350 Lei 

 
29. EDUCAŢIE DE GEN 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului EDUCAŢIE DE GEN 
Tipul programului:  Program tematic  
Public ţintă vizat Educatori, învăţători, institutori, profesori diriginţi. 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Creşterea nivelului de informare şi pregătire a cadrelor didactice, cu implicaţii 
pozitive asupra praxisului educaţional.  

Durata: 24 ore 

Planificarea modulelor 
tematice 

Activitãţi teoretice : 12 ore 
Activitãţi practice : 10 ore 
Evaluare : 2 ore 

Curriculum-ul 
programului 

Scop: Formarea şi informarea cadrelor didactice în spiritul unei educaţii diferenţiate 
care să faciliteze exprimarea deplină a personalităţii copiilor şi adolescenţilor. O 
intervenţie care să aibă drept punct de plecare resursele individuale optime necesar a 
fi activate, resurse care rezultă dintr-o dezvoltare diferenţiată în funcţie de gen.  O 
formare în spiritul toleranţei şi având drept deziderat principiul egalităţii de şanse. 
Obiective:  

 prezentarea unor metode de cunoaştere a personalităţii 
elevilor;  

 identificarea etapelor de dezvoltare diferenţiată în funcţie de 
gen; cunoaşterea simptomelor comportamentului dezadaptat, 
problematica identităţii de gen; 

 identificarea unor modalităţi instructiv-educative de prevenire 
a disfuncţionalităţilor a căror apariţie este posibilă în 
construcţia identităţii de gen. 

Activităţi: brainstorming, studiu de caz, joc de rol, conversaţia dirijată. 
Rezultate: Educarea tinerilor în vederea sporirii toleranţei individuale la situaţii 
contrariante, conflictuale şi frustrante 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor 

Modalităţi de evaluare Chestionare, alte produse ale activităţii cursanţilor. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori Formatori: profesori psihopedagogi, formatori CJRAE 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

25 de cursanţi/stagiu 

Costul programului 350 Lei 

 
30. INTERVENŢIA EDUCAŢIONALĂ ÎN ADHD 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului INTERVENŢIA EDUCAŢIONALĂ ÎN ADHD 
Tipul programului:  Program tematic  
Public ţintă vizat Educatori, învăţători, institutori, profesori diriginţi. 



 57 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Creşterea nivelului de informare şi pregătire a cadrelor didactice pentru o intervenţie 
educaţională propice copiilor cu ADHD 

Durata: 24 ore 

Planificarea modulelor 
tematice 

Activitãţi teoretice : 12 ore 
Activitãţi practice : 10 ore 
Evaluare : 2 ore 

Curriculum-ul 
programului 

Scop: Cursul se adresează cadrelor didactice care lucrează cu copiii diagnosticaţi cu 
ADHD. 
Obiective:  

 cunoaştere informată şi fundamentată ştiinţific despre ADHD; 

 Cunoaşterea elementelor de diagnosticare; 

 Utilizarea planurilor de acţiune (cognitive-comportamental, raţional-emotiv, 
ş.a.); 

 Cunoaşterea metodelor şi strategiilor de intervenţie didactic-educative; 

 Cunoaşterea metodelor de învăţare activă; 

 Participarea la cursuri practice; 

 Sensibilizare pentru participare la proiecte privind ADHD; 

 Dezvoltarea interesului pentru ADHD, şi abordarea sa în termini 
educaţionali optimi; 

 Construcţia unei perspective umaniste, deschisă care să treacă dincolo de 
rezistenţa la schimbare a profesorilor; 

 Învăţarea unor strategii de management al clasei, al comportamentului şi al 
stimei de sine; 

 Mecanisme de copying împotriva agresiunii şi frustrării; 

 Cunoaşterea mecanismelor de copying, resursele şi modul de utilizare a 
acestora în cazuri de ADHD; 

 Cunoaşterea unor bune strategii de comunicare cu părinţii. 

Activităţi: brainstorming, studiu de caz, joc de rol, conversaţia dirijată. 
Rezultate: Intervenţie educaţională optimă pentru elevii cu ADHD, dar, din 
perspectiva managementului clasei, şi a unor intervenţii optime în grupul-clasă. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor 

Modalităţi de evaluare Chestionare, alte produse ale activităţii cursanţilor. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori Formatori: profesori psihopedagogi, formatori CJRAE 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

25 de cursanţi/stagiu 

Costul programului 400 Lei 

 
31. ŞCOALA ADULŢILOR - A DOUA ŞANSĂ 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului ŞCOALA ADULŢILOR - A DOUA ŞANSĂ 

Tipul programului: Program tematic 
Public ţintă vizat Cadrele didactice din şcolile care implementează programul A doua şansă 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Necesitatea de a oferi şansa şcolarizării pentru toţi cei care nu şi-au finalizat studiile.  

Durata: 20 ore 
Planificarea  modulelor Prezentarea documentelor pe baza cărora funcţionează programul A doua 
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tematice 
 

şansă.  
 Curriculumul în programul A doua şansă.                                     
 Evaluarea în cadrul programului  A doua şansă.                            
 Curriculum la decizia şcolii în programul A doua şansă. 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP:  
Necesitatea de a asigura resursele umane capabile să lucreze cu  
tinerii/adulţii din grupurile dezavantajate care au abandonat şcoala. 

OBIECTIVE: 

 Formarea de abilitãţi/competenţe specifice problematicii programului 
pentru adulţi  A doua şansă.. 

 Proiectarea  şi susţinerea activităţii didactice şi a materialelor de sprijin în 
programul A doua şansă. 

 Identificarea modalităţilor de cooperare cu formabilii în vederea asigurării 
participării şi implicării lor. 

ACTIVITĂŢI: 

 Prezentarea noţiunilor teoretice. 

 Munca în echipă şi utilizarea tehnicilor de locru interactive. 

 Elaborarea de materiale de sprijin. 

 Consilierea participanţilor. 
REZULTATE: 

 Învãţarea lucrului cu adulţii. 

 Valorizarea optimã şi creativã a  potenţialului formabililor. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare Chestionare, proiecte, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Formatori PHARE 
Responsabil Prof. Bonciu Adriana - metodist CCD  

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
60 

Costul programului 720 Lei 

 
32. MANAGER ŞCOLAR 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului MANAGER ŞCOLAR 
Tipul programului: Formare continuă 

Public ţintă vizat 
Programul se adresează directorilor şi directorilor adjuncţi nou numiţi în funcţie, fie 
prin detaşare în interesul învăţământului, fie prin concurs  

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde schimbărilor intervenite în domeniul managementului 
educaţional,  fiind util participanţilor pentru dobândirea unor abilităţi în dezvoltarea 
unui management eficient, corespunzător nevoilor economice şi sociale ale şcolii 

Durata:  24 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 
 

Managementul strategic. PDI/PAS     4 ore      8 ore/zi, 3 zile  = 24 ore 
Managementul timpului                      4 ore 
Procesul decizional. Delegarea            4 ore 
Formarea şi dezvoltarea echipelor       4 ore 
Comunicarea internă şi externă           4 ore                                                    
Monitorizare-control-evaluare             4 ore 
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Curriculum-ul programului  

SCOP:  

 Formarea unor competenţe de bază privind ameliorarea 
managementului la nivelul şcolii din perspectiva descentralizării 
şi a asigurării unor servicii educaţionale de calitate 

OBIECTIVE: 

 Formarea abilităţilor de proiectare-planificare; 

 Gestionarea timpului, formarea grupurilor de lucru şi 
dezvoltarea capacităţii de delegare; 

 Dezvoltarea capacităţii de decizie şi de comunicare intra- şi 
extra- organizaţională; 

 Ameliorarea performanţelor organizaţiei şcolare prin 
exercitarea funcţiei de monitorizare-control-evaluare. 

ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi pentru prezentarea structurii şi elaborării PDI/PAS şi 
a înţelegerii rolului determinant a planului de dezvoltare pe 
termen mediu; 

 Activităţi pe grupuri pentru formarea deprinderilor de lucru în 
echipă, de elaborare, selecţie şi aplicare a deciziilor; 

 Producerea de proiecte de activităţi/regulamente în scopul 
ameliorării comunicării interne şi externe; 

 Producerea de grafice/planuri anuale /semestriale de 
monitorizare-control a activităţii organizaţiei. 

REZULTATE: 

 Participanţii îşi vor însuşi tehnica de elaborare a PDI/PAS 
adaptată specificului unităţii de învăţământ, pe baza nevoilor şi 
a cererii de educaţie exprimate de comunitate;  

 Cursanţii îşi vor însuşi informaţiile necesare unei comunicări 
eficiente în sistemul educaţional şi în afara lui şi a luării unor 
decizii oportune, legale şi reale; 

 Ameliorarea managementului instituţional şi creşterea 
performanţelor organizaţiei prin feed-back-ul rezultat din 
activitatea de monitorizare şi control şi gestionarea corectă a 
timpului. 

Calendarul programului  
Programul se desfăşoară în semestrul I şi al II-lea al anului şcolar 2012/2013 pe 2 
serii, fiecare a 30 de cursanţi 
8 ore/zi, 3 zile  = 24 ore 

Modalităţi de evaluare Proiecte, portofolii, fişe.  
2. RESURSE UMANE 
Formatori Inspectori şcolari, manageri şcolari cu experienţă, metodişti CCD 
3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de participanţi 60 participanţi  

Costul programului 1.000 Lei 

 
33. ASIGURAREA DE CĂTRE AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE 

PUBLICE A ACCESULUI LA INFORMAŢIILE DE INTERES 
PUBLIC 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
ASIGURAREA DE CĂTRE AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE 
PUBLICE A ACCESULUI LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 
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Tipul programului: Formare continuă 

Public ţintă vizat 
Programul se adresează directorilor şi persoanelor din unităţile de învăţământ 
desemnate responsabile de comunicare şi relaţii publice 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde necesităţii asigurării transparenţei activităţii instituţiilor şi 
autorităţilor publice şi a liberului acces la informaţiile de interes public a fiecărui 
cetăţean interesat 

Durata:  24 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

Contextul legislativ.                                                                             2 ore 
Atribuţiile persoanei responsabile de comunicare şi difuzare a informaţiilor de interes public, 
prevăzute în Regulamentul de ordine interioară.                         2 ore 
Lista cuprinzând documentele de interes public. Lista cuprinzând categoriile de 
documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii.                        4 ore                                                                                                     
Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice.   4 ore 
Portofoliul pe probleme de imagine şi comunicare                               4 ore 
Reţeaua de comunicare internă şi externă a instituţiei.                          4 ore 
Relaţia cu mass-media. Conferinţa de presă şi comunicatul de presă.    4 ore 

Curriculum-ul programului  

Competenţe vizate  
SCOP:  

 Eficientizarea comunicării şi implementarea prevederilor legii 
544/2001 în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ 

OBIECTIVE: 

 Formarea de abilităţi în managementul comunicării; 

 Asigurarea transparenţei şi a accesului la informaţiile de interes 
public la nivelul unităţii de învăţământ; 

 Ameliorarea imaginii instituţionale. 
ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi de comunicare, individuale şi pe echipe de lucru; 

 Activităţi în echipe pentru identificarea reţelei de comunicare 
intra- şi extra-organizaţională; 

 Grupuri de lucru în vederea listării documentelor şi a 
categoriilor de documente de interes public; 

 Studiu de caz – cerere de informaţii şi reclamaţia 
administrativă; 

 Simulare de conferinţă de presă.  
REZULTATE: 

 Participanţi îşi vor însuşi tehnici eficiente de comunicare-
relaţionare; 

 Cursanţii îşi vor dezvolta capacitatea de a identifica informaţia 
de interes public şi de a aplica prevederile Legii 544/2001 în 
unitatea de învăţământ; 

 Cursanţii vor dobândi competenţe de a promova imaginea 
instituţiei în comunitate. 

Calendarul programului  
Programul se desfăşoară în semestrul I  al anului şcolar 2012/2013  8 ore/zi, 3 zile  
= 24 ore 

Modalităţi de evaluare Proiecte, portofolii, fişe. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Inspectorul şcolar responsabil cu monitorizarea descentralizării 
Inspector şcolar responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public 

3. CRITERII ECONOMICE 
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Număr de participanţi 150 directori şi 150 cadre didactice desemnate responsabile de comunicare şi relaţii publice – 
pe 4 zone ale judeţului 

Costul programului 1.500 lei 

 
34. ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN UNITĂŢILE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT, ALTELE DECÂT PHARE-TVET 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN UNITĂŢILE DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT, ALTELE DECÂT PHARE-TVET 

Tipul programului: Formare continuă  
Public ţintă vizat Programul se adresează coordonatorilor CEAC din învăţământul preuniversitar 
Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde schimbărilor intervenite în domeniul managementului 
instituţional din perspectiva asigurării calităţii educaţiei 

Durata:  24 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

 Contextul legislativ privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Raportul de evaluare internă; 

 Instrumente ale portofoliului de evaluare al CEAC (proceduri, fişe etc.) 

 Dovezi. Tipuri şi mod de utilizare; 

 Standarde de calitate (evaluarea instituţională periodică prin HG 
21/10.01.2007); 

 Implementarea sistemului de management al calităţii în unitatea de 
învăţământ; 

 Strategia de îmbunătăţire a calităţii în unitatea de învăţământ.. Planuri de 
îmbunătăţire. 

Curriculum-ul programului  

 

SCOP:  

 Formarea unor competenţe specifice privind asigurarea calităţii 
educaţiei prin procesul de autoevaluare la nivelul unităţii de 
învăţământ  

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a unităţii de învăţământ; 

 Aplicarea legislaţiei specifice în vigoare; 

 Formarea de abilităţi în ce priveşte utilizarea şi procesarea 
dovezilor adaptate unităţii de învăţământ;  

 Identificarea de proceduri de evaluare pe domenii şi elaborarea 
planurilor de îmbunătăţire aferente, în vederea creşterii 
performanţelor organizaţionale. 

ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi pentru prezentarea legislaţiei aplicabile; 

 Activităţi în echipe pentru gruparea şi utilizarea dovezilor; 

 Elaborarea de rapoarte, planuri de îmbunătăţire şi de proceduri 
REZULTATE: 

 Participanţii vor aplica tehnicile de realizare a autoevaluării; 

 Cursanţii îşi vor însuşi informaţiile necesare identificării de noi 
proceduri şi de realizare a unor planuri de îmbunătăţire a 
activităţii; 

 Ameliorarea performanţelor organizaţiei prin activitatea 
CEAC; 

 Coordonatorii CEAC vor desfăşura activităţi de diseminare a 
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informaţiilor membrilor comisiei. 

Calendarul programului  
Programul se desfăşoară în semestrul I şi al II-lea al anului şcolar 2012/2013  8 
ore/zi, 3 zile  = 24 ore 

Modalităţi de evaluare Proiecte, portofolii, fişe. 
2. RESURSE UMANE 
Formatori Inspectori şcolari responsabili AQ, coordonatori CEAC, metodişti CCD 
3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de participanţi 90 
Costul programului 1.500 Lei 

 
35. ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PROFESIONAL ŞI TEHNIC 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

Tipul programului: Formare continuă  

Public ţintă vizat 
Programul se adresează coordonatorilor CEAC şi directorilor  din învăţământul 
preuniversitar profesional şi tehnic 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde schimbărilor intervenite în domeniul managementului 
instituţional din perspectiva asigurării calităţii educaţiei 

Durata:  24 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

 Contextul legislativ privind asigurarea calităţii în ÎPT;  

 Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii în ÎPT (CNAC); 

 Stabilirea priorităţilor de asigurarea calităţii prin PAS; 

 Manualul de Autoevaluare şi Inspecţie – structură şi identificare a 
priorităţilor. Stabilirea ţintelor şi obiectivelor; 

 Dovezile în procesul de autoevaluare – grupare şi utilizare; 

 Observarea procesului de predare-învăţare şi folosirea adecvată a scalelor de 
acordare a calificativelor; 

 Colaborarea în cadrul reţelei de interasistenţă PHARE-TVET. 

Curriculum-ul programului  

SCOP:  

 Formarea unor competenţe specifice privind asigurarea calităţii 
educaţiei prin procesul de autoevaluare la nivelul unităţii de 
învăţământ ÎPT 

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a unităţii ÎPT; 

 Aplicarea legislaţiei specifice în vigoare; 

 Formarea de abilităţi în ce priveşte utilizarea şi procesarea 
dovezilor, precum şi de enunţare a obiectivelor şi ţintelor 
strategice adaptate profilului, domeniilor, specializărilor şi 
calificărilor unităţii de învăţământ; 

 Dezvoltarea cooperării în cadrul reţelei de interasistenţă 
PHARE-TVET şi promovarea exemplelor de bună practică; 

 Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare. 
ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi pentru prezentarea legislaţiei aplicabile şi a 
manualului de autoevaluare şi inspecţie; 
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 Activităţi în echipe pentru gruparea dovezilor 

 Elaborarea de rapoarte, planuri de îmbunătăţire şi de proceduri 
REZULTATE: 

 Participanţii vor aplica tehnicile de realizare a autoevaluării prin 
manualul calităţii; 

 Cursanţii îşi vor însuşi informaţiile necesare identificării de noi 
proceduri şi de realizare a unor planuri de îmbunătăţire a 
activităţii; 

 Cooperarea în cadrul reţelei de interasistenţă PHARE-TVET 
prin realizarea şi funcţionarea unui forum de discuţii prin poşta 
electronică; 

 Coordonatorii CEAC din ÎPT vor desfăşura activităţi de 
diseminare a informaţiilor membrilor comisiei. 

Calendarul programului  
Programul se desfăşoară în semestrul I  al anului şcolar 2012/2013  8 ore/zi, 3 zile  
= 24 ore 

Modalităţi de evaluare Proiecte, portofolii, fişe. 
2. RESURSE UMANE 
Formatori Inspectori şcolari responsabili AQ, formatori naţionali PHARE-TVET 
3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de participanţi 35 
Costul programului 500 lei 

 

36. PROBLEMATICA GENERALĂ ŞI SPECIFICĂ A DIDACTICII 
SPECIALITĂŢII – ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
PROBLEMATICA GENERALĂ ŞI SPECIFICĂ A DIDACTICII SPECIALITĂŢII – 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 
Tipul programului: Program tematic    
Public ţintă vizat Programul se adresează cadrelor didactice din învăţământul primar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde nevoilor de perfecţionare a cadrelor didactice debutante/ 
suplinitoare, în domeniul managementului clasei, fiind util  
acestora pentru consolidarea abilităţilor necesare în domeniul educaţiei  

Durata: 20 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

 

Didactica generală şi didactica disciplinelor în învăţământul primar 4 ore                             
Obiectivele instruirii şi modelele de operaţionalizare a lor în procesul de studiere a 
disciplinelor în învăţământul primar                                6 ore    
Conţinuturile curriculare ale instruirii în învăţământul primar         6 ore 
Strategii de predare-învăţare-evaluare la învăţământul primar          3 ore 
Fundamentarea psihologică a predării-învăţării-evaluării în învăţământul primar                                                                                              
4 ore/zi, 5 zile  = 20 ore 
                                   + 1 oră evaluare 

Curriculum-ul programului 

SCOP:  

 Consolidarea competenţelor de bază privind managementului clasei la 
învăţământul primar, în scopul realizării unui demers didactic de 
calitate. 

COMPETENŢE VIZATE: 

 Dezvoltarea capacităţii de management al clasei la învăţământul 
primar; 
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 Formarea de abilităţi în utilizarea de strategii de predare-învăţare -
evaluare activ-participative; 

 Cunoaşterea şi aplicarea corectă a conţinuturilor curriculare ale 
instruirii în învăţământul primar; 

ACTIVITĂŢI: 

 Studierea didacticii disciplinelor în învăţământul primar; 

 Operaţionalizarea obiectivele instruirii; 

 Analizarea conţinuturilor curriculare ale instruirii; 

 Realizarea de proiecte de activităţi. 
REZULTATE: 

 Participanţii îşi vor consolidarea competenţelor de bază privind 
managementului clasei la învăţământul primar; 

 Cursanţii îşi vor însuşi informaţiile necesare creşterii calităţii demers 
didactic; 

 Participanţii vor realiza portofolii cu proiecte de activităţi. 

 

Calendarul programului 
Programul se desfăşoară în semestrul I  2012  4 ore/zi, 5 zile  = 40 ore 
+ 1 oră evaluare 

Modalităţi de evaluare Proiecte, portofolii  
2. RESURSE UMANE 

Formatori Inspector şcolar de specialitate învăţământ primar 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de participanţi 25 
Costul programului 1.200 Lei 

 

37. MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAŢIONALE 
EUROPENE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului MANAGEMENTUL PROIECT ELOR  EDUCAŢIONALE EUROPENE 
Tipul programului: Program tematic    

Public ţintă vizat 
Programul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de diferite 
specialităţi. 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

In contextul descentralizării programul răspunde schimbărilor intervenite în 
domeniul managementului educaţional,  fiind util cadrelor didactice pentru 
dobândirea unor abilităţi în domeniul atragerii de fonduri pentru activitatile 
desfăşurate în şcoala şi nu numai. 

Durata: 24 

Planificarea  modulelor 
tematice 

 

Scrierea propunerilor de finantare   8 ore/zi, 1,5 zile = 12 ore 
Strangerea de fonduri                          2 ore 
Sprijin pentru elaborarea unei propuneri de finantare                    12 ore (dupa 
finalizarea cursului formatorii vor acorda sprijin scolilor pentru a transforma fisele 
de proiect realizate in timpul cursului in propuneri de finantare.) 

Curriculum-ul programului 

SCOP:  

 Formarea unor competenţe de bază privind redactarea 
propunerilor de finantare si atragerea de fonduri pentru 
desfasurarea activitatilor didactice (scolare sau extrascolare) 

OBIECTIVE: 

 Cunoasterea elementelor de bază a managementului de 
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proiect şi a strângerii de fonduri; 

 Inţelegerea modului de redactare a unor proiecte viabile şi a 
unor posibile planuri de lucru pentru dezvoltarea şcolilor; 

 Creşterea nivelului de comunicare şi colaborare cu posibilii 
actori sociali locali. 

ACTIVITĂŢI: 

 Activitşti teoretice legate de managementul unui proiect  

 Activităţi în echipe pentru formarea deprinderilor de redactare 
a unor fise de proiect 

 Acordarea de sprijin fiecarei echipe pentru transformarea 
fiselor de proiect în propuneri de finanţare complete. 

REZULTATE: 

 Participanţii îşi vor însuşi cunoştinţele de management de 
proiect; 

 Cursanţii îşi vor însuşi informaţiile necesare redactării cererilor 
de finanţare;  

 Cursanţii vor şti de unde să obţină informaţii în legătură cu 
sursele de finanţare în vederea atragerii de fonduri. 

 Cursanţii vor redacta patru cereri de finanţare pentru diverşi 
finanţatori. 

Calendarul programului Semestrial 

Modalităţi de evaluare Proiecte, portofolii. 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Formatori de la A.N.P.C.D.E.F.P. 
Prof. Aurora Korka – inspector şcolar de specialitate pentru proiecte 
educaţionale europene 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de participanţi 60 

Costul programului 750 Lei 

 
38. O ABORDARE DUALA A DEZVOLTARII PROFESIONALE 

FOLOSIND PLATFORMA ELECTRONICA LA ORELE DE LIMBA 
ENGLEZA 

DENUMIREA PROGRAMULUI DEZVOLTARII PROFESIONALE FOLOSIND PLATFORMA ELECTRONICA 
PARTICIPANTI 25 de profesori si profesori formatori de limba engleza din judeţul Caraş-

Severin 
DURATA 18 de ore la sfârşit de săptămâna, desfăşurate direct, respectiv folosind 

platforma electronica 
PROGRAM 16 OCTOMBRIE – 13 NOIEMBRIE 2012 
SCOPURI 
 
 
 
 
 
 

Scopurile programului sunt următoarele: 
 Sa ofere profesorilor oportunităţi şi provocări novatoare privind cele 

mai noi strategii si modele de predare – învăţare - evaluare în 
EFL(predarea limbii engleze ca limba străină); 

 Sa angajeze participanţii din perspective procesuala si procedurala 
intr-un proces continuu de inovare a tehnologiilor digitale in funcţie 
de nevoi si resurse; 
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COSTURI 

 Sa implementeze planuri medii si de lunga durata pentru dezvoltare 
profesionala computerizata; 

 Sa fortifice statutul profesional al participanţilor prin crearea de blog-
uri profesionale  şi împărtăşirea experienţei pozitive colegilor de alte 
specialităţi. 

2.000 Lei 

 
39. CITIREA-FUNDAMENT AL LECTURII EXPLICATIVE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
CITIREA-FUNDAMENT AL LECTURII EXPLICATIVE 
,,POVESTEA MEA” 

Tipul programului: Program tematic  
Public ţintă vizat Profesori de limba şi literatura română din  ciclul primar şi gimnazial 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul oferă posibilitatea perfecţionării profesorilor pentru aplicarea metodelor 
moderne de predare a diferitelor tipuri de texte care se studiază în ciclul primar şi 
gimnazial . 

Durata: 24 ore 

Planificarea pe module 
tematice – timp alocat 

Modul tematic Total ore 
Textul literar - nonliterar 8 
Textul argumentativ 8 
Textul descriptiv 8 

Curriculum-ul 
programului 

 

SCOP: 

 Soluţionarea unor probleme specifice activităţilor de predare a textului literar 
şi de lucru cu cartea în contexte variate 

OBIECTIVE:  

 Familiarizarea cu noile noţiuni şi concepte apărute în teoria şi practica 
predării limbii şi literaturii române; 

 Receptarea corectă a sensurilor literare ale unui mesaj transmis de diferite 
tipuri de texte; 

 Discutarea unor soluţii didactice de prezentare / abordare a textului în clasă 
şi în afara clasei; prezentarea unor iniţiative menite să optimizeze relaţia 
tinerilor cu cartea; 

 Utilizarea corectă a tehnicilor de redactare, teoretice, aplicative, evaluative. 
ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi teoretice, practice, individuale şi în echipă; 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii 
2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Adriana Bonciu  

Daniela Potocean –    prof. metodişti CCD- Caraş-Severin 
3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

50  

Nr. ore / zile de formare 24 ore 
Costul programului 750 Lei 
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40. MODELE INTERNAŢIONALE DE MANAGEMENT ŞCOLAR 
1. CRITERII MANAGERIALE 

Denumirea programului MODELE INTERNAŢIONALE DE MANAGEMENT ŞCOLAR 
Tipul programului: Formare continuă 

Public ţintă vizat 
Programul se adresează directorilor şi directorilor adjuncţi  din grădiniţele, şcolile, 
liceele confesionale 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Programul răspunde schimbărilor intervenite în domeniul managementului 
educaţional,  dorindu-se implementarea unor exemple de bună practică prin 
analizarea unor modele de management din SUA si Europa apuseană  

Durata:  21 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 
 

Management şcolar                              6 ore      7 ore/zi, 3 zile  = 21 ore 
Managementul timpului                       5 ore              
Formarea şi dezvoltarea echipelor       5 ore                                                   
Monitorizare-control-evaluare             5 ore 

Curriculum-ul programului  

SCOP:  

 Formarea unor competenţe de bază privind managementul la 
nivelul şcolii din perspectiva asigurării unor servicii 
educaţionale de calitate europene 

OBIECTIVE: 

 Formarea abilităţilor de proiectare-planificare; 

 Gestionarea timpului, formarea grupurilor de lucru şi 
dezvoltarea capacităţii de delegare; 

 Dezvoltarea capacităţii de decizie şi de comunicare intra- şi 
extra- organizaţională; 

 Ameliorarea performanţelor organizaţiei şcolare prin 
exercitarea funcţiei de monitorizare-control-evaluare. 

ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi pentru prezentarea structurii şi elaborării 
documentelor manageriale  

 Activităţi pe grupuri pentru formarea deprinderilor de lucru în 
echipă, de elaborare, selecţie şi aplicare a deciziilor; 

 Producerea de proiecte de activităţi/regulamente în scopul 
ameliorării comunicării interne şi externe; 

 Producerea de grafice/planuri anuale /semestriale de 
monitorizare-control a activităţii organizaţiei. 

REZULTATE: 

 Participanţii îşi vor însuşi tehnici de elaborare a documentelor 
manageriale adaptate specificului unităţii de învăţământ, pe 
baza nevoilor şi a cererii de educaţie exprimate de comunitate;  

 Cursanţii îşi vor însuşi informaţiile necesare unei comunicări 
eficiente în sistemul educaţional şi în afara lui şi a luării unor 
decizii oportune, legale şi reale; 

 Ameliorarea managementului instituţional şi creşterea 
performanţelor organizaţiei prin feed-back-ul rezultat din 
activitatea de monitorizare şi control şi gestionarea corectă a 
timpului. 

Calendarul programului  
Programul se desfăşoară al II-lea al anului şcolar 2012/2013   
7 ore/zi, 3 zile  = 21 ore 

Modalităţi de evaluare Proiecte, portofolii, fişe.  
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2. RESURSE UMANE 

Formatori 
Manageri ai Asociaţiei Internaţionale a Şcolilor Creştine, Inspectori şcolari Caraş 
Severin, directori ai instituţiilor de învăţământ confesional 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de participanţi 60 participanţi  
Costul programului 5.000 Lei  

 
42.a. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN PREDARE-ÎNVĂŢARE - 

EVALUARE 
1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN PREDARE-ÎNVĂŢARE - EVALUARE 
Tipul programului: Formare continuă 
Public ţintă vizat: Directori, inspectori şcolari, responsabili şi membri ai CEAC, cadre didactice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificare (necesitate, 
utilitate): 

Acest program răspunde nevoii de formare de la nivelul judeţului nostru şi 
beneficiază de serviciile de calitate ale unor specialişti (formatori acreditaţi de 
M.E.C.T.S. şi experţi autorizaţi din I.S.E.) cu experienţă teoretică şi aplicativă 
recunoscută în domeniul managementului educaţional şi social, precum şi de 
spaţii şi dotări corespunzătoare pentru desfăşurarea optimă a cursurilor, 
tematica propusă fiind flexibilă şi atractivă, concepută potrivit standardelor de 
pregătire şi acreditare stabilite de M.E.C.T.S.. 

Durata: 24 ore 
Planificarea  modulelor 

tematice: 
Trei zile în weekend 

Curriculum-ul programului: 

SCOP: 
Profesionalizarea managementului şcolar şi educaţional prin dezvoltarea 
abilităţilor manageriale ale directorilor de unităţi şcolare şi a candidaţilor la 
funcţia de director. 
OBIECTIVE:  

 Schimb de experienţă 

 Creşterea calităţii educaţiei 

 Dezvoltarea cunoştinţelor cadrelor didactice în domeniul tehnicilor de 
cunoaştere a personalităţii elevilor; 

 Formarea competenţelor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor didactice şi educative; 

 Formarea abilităţilor de management al clasei şi de rezolvare a 
conflictelor; 

ACTIVITĂŢI: 

 Activităţi demonstrative, teoretice şi practice, studiu de caz,  

 Activităţi individuale şi în grup. 
expuneri, dezbateri, studii de caz, schimb de experienţă,  

 brainstorming, modele de bune practici, analiza de nevoi, elaborarea de 
proiecte de dezvoltare instituţională, monitorizarea şi evaluarea 
proiectelor educaţionale  specifice managementului şcolii. 

REZULTATE: 

 Formarea competenţelor specifice necesare cunoaşterii personalităţii 
elevului,  

 Realizarea unor documente didactice: programe, proiecte, fişe de 
evaluare, portofolii, 

 Dezvoltarea abilităţilor manageriale ale directorilor de unităţi şcolare şi 
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a candidaţilor la funcţia de director. 

Calendarul programului: Semestrul al II-lea 2013 
Modalităţi de evaluare: Chestionare, produse ale activităţii cursanţilor, fişe de evaluare, aplicaţii practice 

2. RESURSE UMANE 
Formatori: Formatori naţionali, judeţeni, inspectori şcolari, directori, invitaţi din Austria 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi: 
100 

Costul programului: 1.000 lei 

 
42.b. EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

1. CRITERII CURRICULARE: 

Denumirea programului EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Tipul programului: Program tematic   

Public ţintă vizat Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, care predau fizică/chimie 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Utilizarea standardelor de evaluare şi a descriptorilor de performanţă 

Durata: 24 ore 

Planificarea  modulelor 
tematice 

2 module 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: Optimizarea evaluării 
OBIECTIVE:  

 să întocmească itemi specifici de testare pe cicluri de învăţământ; 

 să întocmească matrici de evaluare proprii; 

 să identifice conţinutul şi itemii de evaluare care nu sunt menţionaţi în 
programa disciplinei şi să-i introducă în proiectarea didactică a unităţii de 
învăţare. 

ACTIVITĂŢI:  

 elaborarea şi aplicarea instrumentelor şi metodelor moderne de evaluare; 

 discuţii, dezbateri, studiu de caz. 
REZULTATE:  

 grile criteriale de evaluare; 

 bareme de evaluare. 

Calendarul programului Semestrial în afara orelor de curs, în timpul week-end-urilor şi vacanţelor şcolare. 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii, aplicaţii practice 

2. RESURSE UMANE 

Formatori 

o inspectorii de specialitate fizică şi chimie din cadrul Centrului Naţional de 
Evaluare şi Examinare - Bucureşti 

o formatori naţionali şi judeţeni DeCeE pentru fizică/chimie 
o inspectorul şcolar de specialitate pentru fizică – chimie,                  prof. 

Stan Manuela 
o profesori metodişti CCD  

Responsabil de program: inspectorul şcolar de specialitate pentru fizică – chimie, prof. 
Stan Manuela 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
40 

Costul programului 4000 lei 
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V.  ACTIVITĂŢI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
 

1. SEMINAR „DIDACTICA INTERNAŢIONAL”    

2013 – Anul European al Cetăţenilor 

SEMINARUL DIDACTICA INTERNAŢIONAL 

EDIŢIA a XXII-a 

Tema impuls - EDUCAŢIE PENTRU CETĂŢENIE EUROPEANĂ 
                               

Cetăţenia Uniunii şi drepturile conferite de aceasta reprezintă unul dintre 
principalii piloni ai Uniunii Europene. 

Cu ocazia celei de a XX-a aniversări a instituirii cetăţeniei Uniunii prin 
Tratatul de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993, Comisia Europeană a propus 

ca anul 2013 să fie desemnat drept „Anul european al cetăţenilor”. 
 

În acest context, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic 
Caraş-Severin în parteneriat cu Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, sprijinite de 
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în parteneriat cu alte instituţii implicate cu 
responsabilitate şi largă deschidere în promovarea iniţiativelor locale, regionale, 
naţionale şi europene în domeniul educaţiei şi formării, propunem în cadrul 
Seminarului „Didactica Internaţional”, ajuns la cea de-a XXII-a ediţie în anul 2013, 
ca temă impuls: „Educaţie pentru cetăţenie europeană”. 

Aşa cum în majoritatea ţărilor Uniunii Europene, „exerciţiile de viziune” 
asupra problemelor educaţiei, însoţite de ample dezbateri publice şi de implicarea 
autentică a unui număr mare şi variat de actori sociali, reprezintă realităţi 
obişnuite, seminarul nostru „Didactica Internaţional” a rămas, din acest punct de 
vedere, un proiect viabil.  

În cadrul activităţilor ce le vom organiza la această ediţie dorim să găsim 
răspunsuri la întrebările despre Strategia Europa 2020, din partea specialiştilor 
Institutului European din România şi a Reprezentanţei Comisiei Europene în 
România şi în acelaşi timp să valorificăm experienţele pozitive şi exemplele de 
bună practică în domeniul curricular, dezvoltate de cadrele didactice participante 
la Programul de formare: „ Pregătirea cadrelor didactice pe tematici europene” 
derulat de Institutul European din România în cadrul Proiectului: „Servicii de 
formare profesională a cadrelor didactice” finanţat de Reprezentanţa Comisiei 
Europene în România. Vor fi aduse în actualitate dezvoltările de curriculum la 
decizia şcolii pe tematici europene, proiecte şi proiectări didactice pe baza 
metodelor inovative utilizate în predare. Ne dorim prezentări şi abordări într-o 
manieră holistică asupra aspectelor politice, istorice, geografice, filozofice, 
sociale, psihologice, pedagogice şi metodice, raportate la contextul secolului XXI, 
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dar şi răspunsuri sau soluţii pentru  asigurarea continuităţii, echilibrului şi coeziunii 
sociale către noile orizonturi. 

Aceste demersuri sunt fundamentale pe potenţialul creativ şi inovator al 

cadrelor didactice şi al elevilor în dezvoltarea acestui domeniu şi pe noutăţile 

aduse de Strategia Europa 2020, care presupune stimularea unui nou tip de 

creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii prin: 

 creşterea nivelului competenţelor şi consolidarea educaţiei de-a 
lungul vieţii; 

 încurajarea cercetării şi inovării; 

 folosirea mai eficientă a reţelelor inteligente şi a economiei digitale; 

 modernizarea industriei; 

 promovarea unei utilizări mai eficiente a energiei şi resurselor. 
 

Invităm pe această cale reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ din judeţ şi 

din ţară care deţin expertiză, au derulat programe, proiecte şi parteneriate cu 

rezultate demne de semnalat în domeniul dezvoltării educaţiei şi formării pentru 

cetăţenia democratică, pentru o cetăţenie  europeană, precum şi Universităţi sau 

alte instituţii de învăţământ superior, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Asociaţiile 

profesionale, să vină cu sugestii şi propuneri concrete pentru organizarea unor 

ateliere de lucru specifice, iar cadrele didactice interesate pot trimite propuneri, 

lucrări ştiinţifice şi alte materiale elaborate în acest domeniu, până la sfârşitul 

lunii martie 2013, la următoarele date de contact:  

Casa Corpului Didactic Caraş-Severin,  
REŞIŢA, 320059, Str. Bega Nr. 1  
Telefon: 0255218029, 0355417618  
Fax: 0255206005 
E-mail: ccd_caras_severin@yahoo.com,  ccdcaras@gmail.com 
Web: www.ccdcsa.ro 
 
În felul acesta putem să pregătim modul de desfăşurare a Seminarului în 

luna mai 2013, când vom avea ca invitaţi la Seminarul „DIDACTICA 

INTERNAŢIONAL” şi reprezentanţi ai unor instituţii partenere din Europa şi nu 

numai, care de-a lungul anilor au fost prezenţi în cadrul lucrărilor seminarului 

nostru devenit emblema învăţământului din Banatul de Munte. 

 
 

COSTURI ESTIMATE: 60.000 LEI 
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VI. ACTIVITĂŢI METODICE – ŞTIINŢIFICE ŞI 
CULTURALE 

 
1. EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului Seminar interjudeţean - „Invitaţie la educaţie - Educaţia interculturală” 

Tipul programului: Activitate metodică, ştiinţifică şi culturală 
Public ţintă vizat profesorii de diferite specialităţi din municipiu şi judeţ 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul răspunde schimbărilor intervenite în proiectarea activităţii didactice şi  în 
abordarea metodologică a demersului educativ în  învăţământul românesc 

Durata: 24 ore 

Planificarea pe 
stagii/module tematice – 

timp alocat 

Modul tematic 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Educaţia interculturală -  strategii 
de realizare 

8 4 3 1 

Învăţământul religios în spaţiul 
interculturalităţii 

8 
 

4 
 

3 
 

1 
 

Personalităţi ecleziastice în 
chintesenţa interculturalităţii 

8 
 

4 
 

3 
 

1 
 

Curriculum-ul programului 

SCOP:  
- Familiarizarea cadrelor didactice cu noţiunile de bază ale sistemului 

conceptual al interculturalităţii şi  dezvoltarea competenţelor 
profesionale în plan teoretic, acţional şi psihosocial privind 
exercitarea colaborării interetnice şi intreconfesionale 

OBIECTIVE:  

- Conştientizarea modelelor explicative utilizate în studiul 
fenomenului diversităţii etnoculturale ; 

- Identificarea consecinţelor acestuia în lumea contemporană; 

- Exersarea  unor  tehnici de comunicare interculturală. 
ACTIVITĂŢI:  

- Activităţile din cadrul programului se vor desfăşura sub formă 
de: prezentări teoretice, activităţi de lucru în echipă şi individuale, 
proiectare didactică privind educaţia interculturală. 

REZULTATE: 

- Cursanţii vor aplica o  nouă optică privind locul 
interculturalităţii în învăţământul preuniversitar, realizând activităţi 
specifice la clasă 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în  trimestrul  bugetar II 2012 
Modalităţi de evaluare Prezentare de proiecte privind educaţia interculturală 

2. RESURSE UMANE 

Moderatori 
Prof. Călin RUS director – Centrul Intercultural Timişoara 
Prof.Tudor DEACONU – director  CCD CS 
Inst. Gheorghe MANDA – inspector şcolar de specialitate ISJ CS 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi planificaţi 30 

Nr. ore / zile de formare 8 ore/zi,  3 zile formare = 24 ore 
Costuri estimate (pe categorii 

şi surse de finanţare) Categorii de cheltuieli 
Cost 

estimativ 
Sursa de 
finanţare 
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Cheltuieli materiale     2500 CCD CS 
Cheltuieli - resursele umane     500 CCD CS 
TOTAL      3.000 CCD CS 

Coordonator program 
Prof.  Potocen Daniela- metodist CCD CS 

Prof. Bonciu Adriana -      metodist CCD CS 

 
2. TENDINŢE NOI ÎN BIBLIOTECILE ŞCOLARE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului 
Noi tendinţe în bibliotecile şcolare – informatizare, proiecte educaţionale 
parteneriate, activităţi culturale 

Tipul programului: Activitate metodico-ştiinţifică şi culturală - Conferinţă Regională 
Public ţintă vizat Bibliotecarii caselor corpului didactic din Regiunea VEST 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul răspunde schimbărilor intervenite în proiectarea activităţii 
biblioteconomice şi culturale 

Durata: 16 ore 

Planificarea pe stagii/module 
tematice – timp alocat 

Modul tematic Total ore 
Informatizarea bibliotecilor şcolare 6 
Proiecte educaţionale 6 
Activităţi culturale 4 

Curriculum-ul programului 

SCOP: 
- Reabordarea specificului activităţii în bibliotecă prin utilizarea 

metodelor şi tehnicilor flexibile folosite în sprijinul asigurării 
unei motivaţii pozitive privind autoinformarea şi documentarea 

OBIECTIVE: 

- Cunoaşterea aportului bibliotecilor şcolare la consolidarea 
dimensiunii europene în educaţie; 

- Manifestarea creativităţii şi flexibilităţii în promovarea 
metodelor specifice de informare şi autoinformare; 

- Folosirea tehnologiei moderne şi a comunicaţiilor în educaţie; 

- Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei de ultimă oră în domeniu; 

- Stimularea perfecţionării şi autoperfecţionării profesionale; 

- Susţinerea şi promovarea cantitativă şi calitativă a actului de 
educaţie şi instrucţie prin diversificarea tipurilor de servicii şi a 
resurselor de informare; 

- Crearea de reţele de cooperare internă în scopul facilităţii 
schimbului de experienţă şi a bunei practici. 

ACTIVITĂŢI: 

- Prezentarea programelor informaţionale de biblioteconomie; 

- Prezentarea de proiecte de parteneriat specifice bibliotecilor 
şcolare; 

- Susţinerea de referate pe tema propusă. 
REZULTATE: 

- Peste 90 % dintre participanţi îşi vor dezvolta competenţe 
metodice necesare desfăşurării activităţii în domeniul 
biblioteconomiei; 

Calendarul programului Programul se desfăşoară  în trimestrul bugetar IV – 2012 

Modalităţi de evaluare 
Lucrările susţinute vor fi sintetizate într-un ghid metodologic al bibliotecarilor 
CCD 
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2. RESURSE UMANE 

Moderatori 
Participanţi, bibliotecari CCD din ţară, care vor susţine referate, lucrări de 
specialitate şi proiecte specifice activităţilor de biblioteconomie. 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de participanţi 40 

Nr. ore / zile de formare 8 ore/zi, 2 zile – activităţi metodice – ştiinţifice şi culturale = 16 ore 

Costuri estimate (pe categorii 
şi surse de finanţare) 

Categorii de cheltuieli 
Cost estimativ 

LEI 
Sursa de finanţare 

Cheltuieli materiale 1500 CCD CS 

Cheltuieli - resursele umane 500 CCD CS 

TOTAL 2.000 CCD CS 

Coordonator program Prof. Ligia-Elena Constantin  – biliotecar C.C.D. CS 
 

3. SEMINAR TRANSFRONTALIER „Promovarea simbolurilor 
naţionale prin educaţie” 

1. CRITERII CURRICULARE 
Denumirea programului Seminar transfrontalier- „Promovarea simbolurilor naţionale prin educaţie” 
Tipul programului: Activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale  
Public ţintă vizat Cadrele didactice de diferite specialităţi din Banatul istoric (România – Serbia) 
Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Actualizarea importantei simbolurilor naţionale în rândul cadrelor didactice şi 
elevilor, având în vedere lacunele sistemului educativ în acest domeniu 

Durata:  8 ore 

Planificarea pe 
stagii/module tematice – 

timp alocat 

Modul tematic 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Heraldica românească în perioada 
medievală 

1 1   

Tradiţii şi obiceiuri culturale,  
simboluri specifice Banatului istoric 

2 1 1  

Eftimie Murgu – revoluţionarul de la 
1848 

1 1   

Simbolurile naţionale şi educaţia 
religioasă 

2 1 1  

Funcţia catehetică şi didactică a 
iconografiei. 
„Lăsaţi icoanele copiilor”   

2 1  1 

Curriculum-ul 
programului 

SCOP: 
- Promovarea simbolurilor naţionale şi  a valorilor istorice şi civice 

ale statului român şi întărirea societăţii civile. 
OBIECTIVE:  

- Manifestarea deschiderii faţă de tendinţele inovatoare necesare 
dezvoltării profesionale în domeniul istoric; 

- Asimilarea cunoştinţelor de tip „simbolistic”, civic, istoric şi 
religios;         

- Dezvoltarea unor abilităţi practice de abordare a 
psihoistoriei şi microistoriei; 

- Prezentarea iconografiei în contextul mai larg al stilului 
european; pictura pe sticlă  în raport cu iconografia tradiţională. 

ACTIVITĂŢI: 
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- Activităţi teoretice; 

- Prezentarea unor portofolii  cu conţinut „iconografic”, şi 
”istoric”; 

- Expoziţie de icoane. 
REZULTATE: 

- Schimbarea discursului istoric din partea participanţilor la seminar; 

- Sprijinirea şi stimularea cercetării ştiinţifice în domeniul istoriei 
naţionale şi universale; 

- Îmbogăţirea limbajului istorico - religios şi înţelegerea necesităţii 
predării istoriei şi religiei pe viitor. 

Calendarul programului Programul se desfăşoară în trimestrul bugetar II – 2012 

Modalităţi de evaluare Fişe de lucru, portofolii 
2. RESURSE UMANE 

Moderatori 

Prof. Miclau Lucian– inspector de specialitate ISJ CS 
Prof. dr. Ţeicu Dumitru– Muzeul Banatului Montan Reşiţa 
Prof. Felix Godeanu, inspector CNFP Bucureşti 
Prof. Sorin Oţelariu - inspector de specialitate ISJ CS 

3. CRITERII ECONOMICE 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
30 de profesori de istorie, 10 profesori de religie 

Nr. ore / zile de formare  8 ore/1 zi 

Costuri estimate (pe 
categorii şi surse de 

finanţare) 

Categorii de cheltuieli 
Cost estimativ 

LEI 
Sursa de 
finanţare 

Cheltuieli materiale 2500 CCD CS 

Cheltuieli - resursele umane 100 CCD CS 

TOTAL        3.500 CCD CS 

Coordonator program Profesori metodişti C.C.D. CS  

 
4. PARTENERIATE: SEMINARII – SIMPOZIOANE 

1. SIMPOZION NAŢIONAL :  « GLASUL NATURII – IMPACT ŞI 
PERSPECTIVE »,  LICEUL “HERCULES” BĂILE HERCULANE; 

2. SIMPOZION NAŢIONAL: „EDUCAŢIA ŞI PREOCUPĂRILE PEDAGOGIEI 
CONTEMPORANE”,  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 OŢELU ROŞU;  

3. SIMPOZION NAŢIONAL: “MODERN ŞI TRADIŢIONAL ÎN ŞCOALA 
ROMÂNEASCĂ”, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA; 

4. SIMPOZION NAŢIONAL “PRACTIC ŞI MODERN – ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
ROMÂNESC ÎN CONTEXT EUROPEAN”, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 REŞIŢA;  

5.SIMPOZION NAŢIONAL ,,TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC”, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 3, ORAVIŢA 

6. SEMINAR INTERNAŢIONAL : «EDUCAŢIA ÎNTRE TEORIE ŞI BUNE 
PRACTICE », LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA; 

7. SIMPOZION INTERNAŢIONAL: „EDUCAŢIA PENTRU VALORI ÎN SATUL 
ROMÂNESC TRADIŢIONAL”, ŞCOALA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞOPOTU VECHI; 

8. SIMPOZION INTERNAŢIONAL: „CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNT”, ŞCOALA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 REŞIŢA CARAŞ-SEVERIN; 
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9. SIMPOZION NAŢIONAL: „ROLUL ACTIVITĂŢII DE VOLUNTARIAT ÎN 
CADRUL PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE”, ŞCOALA ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ BERZOVIA; 

10. SIMPOZION INTERNAŢIONAL: „CREATIVITATE  ŞI  PERSPECTIVE ÎN 
EDUCAŢIE”,  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2  REŞIŢA; 

11. CONCURS  INTERJUDEŢEAN „PĂMÂNTUL ÎN OCHI DE COPIL”, LICEUL 
TEORETIC „TRAIAN DODA” CARANSEBEŞ; 

12. CONCURS  INTERJUDEŢEAN „SIMBOL ŞI INOVAŢIE” ”, LICEUL 
TEORETIC „TRAIAN DODA” CARANSEBEŞ; 

13. CONCURS NAŢIONAL “SĂ PĂSTRĂM APRINSĂ FLACĂRA 
STRĂBUNILOR – TRADIŢII ŞI OBICEIURI NEUITATE”, GRĂDINIŢA P.N. NR.4+5  
CARANSEBEŞ; 

14. CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE „LUMINĂ DIN LUMINA ÎNVIERII”, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOZOVICI; 

15. FESTIVALUL LEGENDELOR LOCALE : LIANT ÎNTRE TRECUT – PREZENT  
- VIITOR, LICEUL “HERCULES” BĂILE HERCULANE; 

16. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PROFESORULUI DE LIMBA 
ENGLEZĂ 

17. PROIECT NAŢIONAL: CONCURS DE ARTĂ PLASTICĂ „TINERE 
TALENTE”, EDIŢIA A III-A, LICEUL DE ARTĂ „SABIN PĂUŢA” REŞIŢA. 

18. SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL „EDUCAŢIA FIZICĂ  ŞI SPORTUL 
ÎNTRE CURRICULAR ŞI EXTRACURRICULAR ÎN CONTEXTUL ŞCOLII EUROPENE”, 
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA; 

19. FESTIVALUL CORAL „LIA PONORAN”, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 
REŞIŢA; 

20. FESTIVALUL FOLCLORIC „DRAG MI-I GRAIUL BĂNĂŢAN!”, ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ NR. 7 REŞIŢA; 

21. FESTIVALUL DE COLINDE „FLORILE DALBE”, ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
NR. 7 REŞIŢA. 

22. SIMPOZION NAŢIONAL ,,ÎNVĂŢAREA PE TOT PARCURSUL VIEŢII-
TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ÎNTRE GENERAŢII”, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR .3, 
OŢELU-ROŞU 

23. SIMPOZION NAŢIONAL,, DIVERSITATE ŞI UNITATE ÎN EDUCAŢIE”- 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12  REŞIŢA 

24. EXPOZIŢIA-CONCURS NAŢIONAL,,COPIL, BUCURIE, COPILĂRIE”- 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12  REŞIŢA 

25. CONCURS NAŢIONAL,, PĂDUREA-AURUL VERDE AL VIEŢII”,  ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ NR 3,OŢELU-ROŞU 

26. TRADIŢIILE SCOASE DIN UITARE,  GRĂDINIŢA PP NR.4, CARANSEBEŞ 
27. SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTINŢIFICE ALE ELEVILOR: NEVOIA DE 

CUNOAŞTERE ÎNTRE ŞTINŢĂ ŞI LITERATURĂ 
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VIII. CURSURI DE INIŢIERE 
 

1. Curs iniţiere în limba engleză 
1. Criterii curriculare 

Denumirea programului Curs iniţiere în limba engleză 
Tipul programului: Formare continuă 
Public ţintă vizat Cadre didactice  din învăţământul preuniversitar 

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  

Planificarea pe 
stagii/module tematice – 

timp alocat 

Modul tematic 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Dezvoltarea competenţelor 
lingvistice  

8 2 5 1 

Elemente de gramatică specifice 
limbii engleze 

8 3 4 1 

Tehnici şi metode de 
conversaţie în limba engleză 

8 2 5 1 

Caracteristici specifice textului 
de limba engleză 

8 2 5 1 

Elemente de gramatică specifice 
limbii engleze 

8 3 3 2 

Curriculum-ul programului 

SCOP: 
- Formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de scriere 

în limba engleză, necesare pentru realizarea unei conversaţii şi 
elaborarea unor texte scrise, precum şi pentru utilizarea 
informaţiilor multimedia în limba engleză. 

OBIECTIVE: 

- Formarea deprinderilor de a citi un text de limba engleză în 
mod fluent; 

- 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; 

- Formarea deprinderilor de a realiza scurte traduceri din şi în 
limba engleză 

ACTIVITĂŢI: 

- Conversaţie euristică, brainstorming, activităţi teoretice, 
practice, individuale şi în echipă. 

REZULTATE: 

- Evitarea greşelilor de pronunţie; 

- Eliminarea greşelilor de scriere; 

- Îmbunătăţirea pronunţiei şi a vocabularului în limba engleză; 

- Dezvoltarea tehnicii de a dialoga în limba engleză. 

Calendarul programului semestrial 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii, teste 
2. Resurse umane 
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Formatori 
Prof.Giuchici Monica –formator - metodist ISJ 
Prof. Cristina Lerch – formator - metodist ISJ 

3. Criterii economice 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
75, se organizează 3 stagii a câte 25 cursanţi 

Nr. Ore / zile de formare 8 ore/zi, 5 zile formare / stagiu, 3 stagii = 120 ore 

Costuri estimate (pe 
categorii şi surse de 

finanţare) 

Categorii de cheltuieli 
Cost estimativ 

LEI 
Sursa de finanţare 

Cheltuieli materiale 600 CCD CS 

Cheltuieli - resursele umane 3700 CCD CS 

TOTAL 4300 CCD CS 

Coordonator program Prof. Tudor DEACONU – director CCD 

 
2. Curs iniţiere în limba germană 

1. Criterii curriculare 
Denumirea programului Curs iniţiere în limba germană 

Tipul programului: Formare continuă 
Public ţintă vizat Cadre didactice  din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 
utilitate) 

Cursul răspunde nevoilor de dezvoltare a competenţelor lingvistice necesare 
utilizării limbii germane în activitatea didactică specifică, precum şi nevoilor de 
dezvoltare personală. 

Durata: 40 ore  

Planificarea pe 
stagii/module tematice – 

timp alocat 

Modul tematic 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Dezvoltarea competenţelor 
lingvistice  

8 2 5 1 

Elemente de gramatică specifice 
limbii germane 

8 3 4 1 

Tehnici şi metode de 
conversaţie în limba germană 

8 2 5 1 

Caracteristici specifice textului 
de limba germană 

8 2 5 1 

Elemente de gramatică specifice 
limbii germană 

8 3 3 2 

Curriculum-ul programului 

SCOP: 
- Formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de scriere 

în limba engleză, necesare pentru realizarea unei conversaţii şi 
elaborarea unor texte scrise, precum şi pentru utilizarea 
informaţiilor multimedia în limbagermană. 

OBIECTIVE: 

- Formarea deprinderilor de a citi un text de limba germană în 
mod fluent; 

- Dezvoltarea capacităţii de a percepe mesajul unui text în limba 
germană şi de a răspunde la întrebări simple pe baza textului; 

- Formarea capacităţii de a opera cu elemente de lexic şi gramatică 
a limbiigermane; 

- Formarea deprinderilor de a realiza scurte traduceri din şi în 
limba germane 
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ACTIVITĂŢI: 

- Conversaţie euristică, brainstorming, activităţi teoretice, 
practice, individuale şi în echipă. 

REZULTATE: 

- Evitarea greşelilor de pronunţie; 

- Eliminarea greşelilor de scriere; 

- Îmbunătăţirea pronunţiei şi a vocabularului în limba germană; 

- Dezvoltarea tehnicii de a dialoga în limba germană. 
Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii ,teste 

2. Resurse umane 

Formatori 
Prof. Gertrude Steiner – formator - metodist ISJ 
Prof. – gr. didactic I – metodist ISJ 

3. Criterii economice 
Număr de cursanţi planificaţi 75, se organizează 3 stagii a câte 25 cursanţi 

Nr. Ore / zile de formare 8 ore/zi, 5 zile formare / stagiu, 3 stagii = 120 ore 

Costuri estimate (pe 
categorii şi surse de 

finanţare) 

Categorii de cheltuieli 
Cost estimativ 

RON 
Sursa de finanţare 

Cheltuieli materiale 600 CCD CS 

Cheltuieli - resursele umane 3700 CCD CS 

TOTAL 4300 CCD CS 

Coordonator program Profesori metodişti CCD CS 

 
3. Curs iniţiere în limba spaniolă 

1. Criterii curriculare 
Denumirea programului Curs iniţiere în limba spaniolă 

Tipul programului: Formare continuă 

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

utilitate) 
Cursul răspunde nevoilor de dezvoltare profesională şi personală a cadrelor 
didactice prin însuşirea cunoştinţelor de limba spaniolă 

Durata: 40 ore 

Planificarea pe 
stagii/module tematice – 

timp alocat 

Modul tematic 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Particularităţile  textului de 
limba spaniolă 

4 2 2 - 

Elemente de gramatica limbii 
spaniolă 

16 4 10 2 

Tehnici şi metode de 
conversaţie în limba spaniolă 

10 2 6 2 

 Dificultăţi ale textului de limba 
spaniolă 

10 2 7 1 

Curriculum-ul programului 

SCOP: 
- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice necesare pentru 

perceperea, comunicarea şi scrierea limbii spaniole.  
OBIECTIVE: 

- Formarea deprinderilor de a citi un text de limba spaniolă în 
mod fluent şi corect din punct de vedere melodic; 

- Dezvoltarea capacităţii de a percepe mesajul unui text în 
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limbaspaniolă şi de a răspunde la întrebări simple pe baza textului; 

- Formarea capacităţii de a opera cu elemente de lexic şi gramatică 
a limbiispaniole; 

- Formarea deprinderilor de a realiza scurte traduceri din şi în 
limbaspaniolă. 

ACTIVITĂŢI: 

- Activităţi teoretice, practice, individuale şi în echipă, tehnici 
moderne de conversaţie. 

REZULTATE: 

- Evitarea greşelilor de pronunţie; 

- Eliminarea greşelilor de scriere; 

- Îmbunătăţirea pronunţiei şi a vocabularului în limba spaniolă; 

- Dezvoltarea tehnicii de a dialoga în limba spaniolă. 

Calendarul programului Semestrial 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii, teste, fişe de evaluare 
2. Resurse umane 

Formatori Prof. Angelica Herac -  CJCVCT CS, traducător autorizat în limba spaniolă 
3. Criterii economice 

Număr de cursanţi 
planificaţi 

50, se organizează 2 stagii a câte 25 cursanţi  

Nr. Ore / zile de formare 8 ore/zi, 5 zile formare/ stagiu, 2 stagii = 80 ore 

Costuri estimate (pe 
categorii şi surse de 

finanţare) 

Categorii de cheltuieli 
Cost estimativ 

RON 
Sursa de finanţare 

Cheltuieli materiale 500 CCD CS 

Cheltuieli - resursele umane 1600 CCD  CS 

TOTAL 2100 CCD CS 

Coordonator program Prof. Tudor DEACONU –director CCD 

 
4. Curs iniţiere în limba italiană 

1. Criterii curriculare 
Denumirea programului Curs iniţiere în limba italiană 

Tipul programului: Formare continuă 

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

utilitate) 
Cursul răspunde nevoilor de dezvoltare profesională şi personală a cadrelor 
didactice prin însuşirea cunoştinţelor de limba italiană 

Durata: 40 ore 

 
Planificarea pe  

stagii/module tematice – 
timp alocat 

Modul tematic 
Total 
ore 

Teorie Aplicaţii Evaluare 

Particularităţile  textului de 
limba italiană 

4 2 2 - 

Elemente de gramatica limbii 
italiene 

16 4 10 2 

Tehnici şi metode de 
conversaţie în limba italiană 

10 2 6 2 

 Dificultăţi ale textului de limba 
italiană 

10 2 7 1 
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Curriculum-ul programului 

SCOP: 
- Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice necesare pentru 

perceperea, comunicarea şi scrierea limbii italiene.  
OBIECTIVE: 

- Formarea deprinderilor de a citi un text de limba italiană în mod 
fluent şi corect din punct de vedere melodic; 

- Dezvoltarea capacităţii de a percepe mesajul unui text în limba 
italiană şi de a răspunde la întrebări simple pe baza textului; 

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

- Formarea deprinderilor de a realiza scurte traduceri din şi în 
limba italiană. 

ACTIVITĂŢI: 

- Activităţi teoretice, practice, individuale şi în echipă, tehnici 
moderne de conversaţie. 

REZULTATE: 

- Evitarea greşelilor de pronunţie; 

- Eliminarea greşelilor de scriere; 

- Îmbunătăţirea pronunţiei şi a vocabularului în limba italiană; 

- Dezvoltarea tehnicii de a dialoga în limba italiană. 

Calendarul programului semestrial 

Modalităţi de evaluare Chestionare, fişe de lucru, portofolii, teste, fişe de evaluare 
2. Resurse umane 

Formatori 
Prof.Camelia Radovan – metodist ISJ 
Ligia Constantin -  bibliotecar CCD   

3. Criterii economice 
Număr de cursanţi 

planificaţi 
50, se organizează 2 stagii a câte 25 cursanţi  

Nr. Ore / zile de formare 8 ore/zi, 5 zile formare/ stagiu, 2 stagii = 80 ore 

Costuri estimate (pe 
categorii şi surse de 

finanţare) 

Categorii de cheltuieli 
Cost estimativ 

RON 
Sursa de finanţare 

Cheltuieli materiale 500 CCD CS 

Cheltuieli - resursele umane 1600 CCD CS 

TOTAL 2100 CCD CS 

Coordonator program Profesori metodişti CCD CS 
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Stimaţi colegi, 

 Pentru anul şcolar pe care îl parcurgem, I.S.J. CS, C.C.D. CS, C.J.R.A.E. CS şi C.J.A.P.P. CS în 

parteneriat cu alţi furnizori de formare agreaţi de MECTS au pregătit o serie de programe pentru 

dumneavoastră. 

 Eforturile noastre sunt orientate  spre susţinerea şi continuarea reformei învăţământului 

preuniversitar românesc. 

 Formarea continuă stă, cu siguranţă, la baza acestui demers de amploare, dar cu condiţia ca, 

participarea să fie benevolă şi activă. Astfel, ţinând cont de experienţa anilor trecuţi, dorim să vă 

oferim un cadru minimal de programe de formare. Detaliile de conţinut şi cele legate de organizare se 

pot modifica în funcţie de  nevoile participanţilor.  

 Unul din scopurile noastre principale este aducerea formării continue în şcoală, instituţia 

noastră promovând în acest sens Programul: „Managementul formării centrată pe unitatea de 

învăţământ”.  Ne oferim să derulăm programe scurte (module scurte ale programelor), la cererea 

dumneavoastră, în unităţile dumneavoastră şcolare sau în CDI-urile din mediul urban şi rural. 

 Câteva din programele acestui an sunt gândite şi pentru diversele zone din judeţ (în cadrul 

celor 38 CDI). 

 Pentru a vă înscrie la cursurile propuse în prezenta „ofertă”, veţi anunţa responsabilului cu 

perfecţionarea din şcoală, intenţia dumneavoastră de participare completând formularele de înscriere. 

Responsabilul va centraliza solicitările. În momentul în care există cel puţin 25 de solicitanţi, acesta va 

anunţa C.C.D. în vederea stabilirii, de comun acord a datei, orei şi locului desfăşurării activităţii. 

 Pentru cursurile cu taxă, înscrierile se fac la secretariatul C.C.D., zilnic, între orele 9,00 - 15,00 

(personal, telefonic sau prin e-mail), la: 

Telefon: 0255218029, 0355417618 
Fax: 0255206005 
E-mail: ccd_caras_severin@yahoo.com; ccdcaras@gmail.com. 
Web: www.ccdcs.ro 
 
 Prezenta „ofertă” are un caracter elastic. În acest sens, precizăm că, în funcţie de comanda 

profesională viitoare, ne rezervăm dreptul de a completa programul, de a-i aduce modificări, sau de a 

renunţa la unele acţiuni nominalizate mai sus. Fiecare modificare va fi anunţată în reţeaua şcolară. 

 

mailto:ccd_caras_severin@yahoo.com
mailto:ccdcaras@gmail.com
http://www.ccdcs.ro/


 83 

Şcoala.............................................. 

Adresa............................................. 

Nr.telefon........................................ 

 

 

F O R M U L A R  D E  Î N S C R I E R E  

( C O L E C T I V )  

 

 

Solicităm cursul ___________________________________________ pentru un 

număr de ___________ participanţi. 

Propunem ca perioadă de desfăşurare_________________________________ an 

şcolar 2012-2013. 

 

Director, Responsabil cu formarea continuă, 
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Casa Corpului Didactic Caraş-Severin  
Str. Bega, nr.1, cod  320059 
tel/fax: 0255 218029;  0255 206005; 0355 417618 
e-mail: ccd_caras_severin@yahoo.com, ccdcaras@gmail.com  
 

FORMULAR INDIVIDUAL DE ÎNSCRIERE LA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2012—2013 

Domnule Director, 

Subsemnatul(a)___________________________________________________________ 

C.N.P.�������������, având funcţia de _____________________________cu 

specialitatea (de pe diploma de absolvire) ____________________________ încadrat la 

unitatea 

şcolară_________________________________________________comuna/localitatea_______

________________, jud.____________, telefon_____________________ adresa e-

mail_____________________________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la 

următoarele programe de formare cuprinse în ofertă: 

Nr .crt.              Titlul complet al Programului/ cursului 

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

etc. 

Telefon şi e-mail şcoală________________ 

 

Data,___________                                                                 Semnătura,____________ 

Anexaţi la acest formular următoarele acte: 

1. Copie după CI/BI şi certificat de căsătorie (dacă este cazul schimbării numelui); 

2. Copie după actul de studii cu specialitatea (diplomă de bacalaureat, studii universitare, studii 

postuniversitare); 

3. Adeverinţă de încadrare de la unitatea şcolară, în care să se specifice funcţia, specialitatea şi gradul 

didactic.

mailto:ccd_caras_severin@yahoo.com
mailto:ccdcaras@gmail.com
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Strada Bega Nr.1, 320059 

REŞIŢA – ROMÂNIA 

Tel: 0255218029; Fax: 0255206005 

E-mail: ccd_caras_severin@yahoo.com 

              ccdcaras@gmail.com 

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1 

010168, București 

Tel:    +40 (0)21 405 57 06 

Fax:   +40 (0)21 310 32 05 

www.edu.ro 
 

CASA 

CORPULUI 

DIDACTIC 

CARAŞ - SEVERIN 

  

ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII PERMANENTE 

 Biblioteca  instituţiei noastre vă stă la dispoziţie cu un număr de aproximativ 46.000 volume, 

periodice, reviste, publicaţii, informări bibliografice, tematici şi programe pentru definitivarea în 

învăţământ, gradul didactic II, tematica colocviilor  pentru înscrierea la gradul I, perfecţionarea periodică 

a cadrelor didactice, documente pentru formarea la distanţă, programe de autoformare profesională, 

consultanţă, materiale metodice, etc. 

 Metodiştii casei corpului didactic, în colaborare cu inspectorii de specialitate şi cu metodiştii de 

zonă, vor organiza cercurile pedagogice ale cadrelor didactice, asigurând materialele metodice şi 

psihopedagogice necesare informări cu privire la noile orientări în didactica disciplinelor. 

 Centrul de Documentare şi Informare al Casei Corpului Didactic va expune permanent informaţii 

privind bursele de studii, programele de dezvoltare instituţională şi cooperare europeană, precum şi 

activităţi de formare, consiliere şi consultanţă în cadrul celor 38 C.D.I., cuprinse în cadrul Proiectului 

bilateral româno-francez „Educaţia pentru informaţie în medii rurale defavorizate”.  

 Periodic se va asigura consultanţă pentru cadrele didactice înscrise la examenele de definitivat, 

gradul II şi I, în colaborare cu D.P.P.D. din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Universitatea 

de Vest din Timişoara, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad şi alte Universităţi unde se susţin aceste 

examene, la sediul C.C.D. CS, precum şi pe zone în judeţ, în cadrul celor 38 C.D.I. şi a celor 9 filiale ale 

C.C.D.CS. Semestrial se vor organiza cercuri pedagogice, întâlniri ale comisiilor metodice, sesiuni de 

referate şi comunicări ştiinţifice. 

 

În felul acesta dorim ca Oferta de formare să răspundă următoarelor deziderate: 
I. Dezvoltarea personală  şi profesională a cadrelor didactice  prin: 

• actualizarea competenţelor de bază, precum şi a cunoştinţelor didactice şi din domeniul disciplinei; 

• dobândirea de noi competenţe; 

• aprofundarea didacticii disciplinelor; 

• iniţierea în utilizarea de noi metode şi materiale. 
II. Ameliorarea calităţii sistemului de educaţie, a cursurilor oferite, a culturii organizaţionale şi a 

practicii pedagogice a cadrelor didactice prin: 

• favorizarea interdisciplinarităţii şi dezvoltarea lucrului în echipă; 

• încurajarea inovaţiei; 

• formarea pentru managementul şcolii şi al clasei, precum şi pentru rezolvarea de probleme; 

• punerea în acţiune a unor priorităţi pedagogice şi educaţionale; 

• dezvoltarea comportamentelor necesare managementului relaţiilor umane. 
III. Cunoaşterea mediului social şi ambiental ( este vorba de ameliorarea interacţiunii dintre lumea 

educaţiei şi ansamblul societăţii) prin: 

• apropierea sistemelor educativ şi economic; 

• incitarea la studierea factorilor economici şi sociali care influenţează comportamentul tinerilor; 

• adaptarea la schimbarea socială şi culturală.  

 

DIRECTOR C.C.D., 
Prof. Tudor DEACONU 


