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Programe de formare continu ăPrograme de formare continu ă

�� ACREDITATE C.N.F.P.ACREDITATE C.N.F.P.



Titlul programului:  Curs de iniTitlul programului:  Curs de ini ŃŃiere IT iere IT şşi utilizare i utilizare AeLAeL
program acreditat CNFPprogram acreditat CNFP

� Modulul I : Ini Ńiere IT (46 ore)
� Modulul II : Utilizare AeL (43 ore)
� Justificarea ofertei:   

noile prevederi privind implementarea în toate liceele şi grupurile 
şcolare a sistemului Ae.L

� Scopul : 
instruirea profesorilor de diferite specialităŃi pentru utilizarea 
sistemului educaŃional AeL

� Obiective specifice programului:
să susŃină procesului de predare-învăŃare prin instrumente moderne, 
compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaŃionale folosite în 
lume

� Modul de certificare: certificat SIVECO
� Grup Ńintă:  cadre didactice de diverse specialităŃi



Titlul programului:  Titlul programului:  ÎÎncă o ncă o şşansă ansă 
program acreditat CNFPprogram acreditat CNFP

� Justificarea ofertei: 
programul urmăreşte  dezvoltarea instituŃională la nivel de Ńară, judeŃ, 
comunitate, în baza strategiei MECT pentru dezvoltarea unui 
mecanism de îmbunătăŃire a accesului la o educaŃie de calitate pentru 
toate grupurile dezavantajate

� Scopul: 
principiile educaŃiei incluzive, centrate pe elev, au scopul de a crea în 
şcolile din România medii de învăŃare accesibile şi prietenoase, care 
să reflecte diversitatea etnică şi culturală şi să  ofere posibilitatea 
tuturor copiilor să atingă întregul lor potenŃial.

� Obiective specifice programului:
dezvoltarea şi optimizarea competenŃelor pedagogice a cadrele 
didactice din învăŃământul preuniversitar, în vederea realizării unei 
şcoli pentru toŃi şi a unui mediu educaŃional incluziv

� Modul de certificare: atestat CNFP
� Grup Ńintă: Cadre didactice din sistemul preuniversitar: educatoare, 

învăŃători, institutori, profesori.



Titlul programului:  Predarea Titlul programului:  Predarea îîn societatea n societatea cunocuno şşteriiterii
program acreditat CNFPprogram acreditat CNFP

�Justificarea ofertei:
Predarea în Societatea Cunoaşterii presupune centrarea procesului 
didactic pe elev propunându-şi să ofere soluŃii deoptimizare a procesului 
didactic, prin prezentarea celor mai noi modalităŃi de introducere şi 
utilizare a soluŃiilor IT&C în educaŃie.

�Scopul: 
Predarea în Societatea Cunoaşterii propune cadrelor didactice o 
modalitate modernă de a se adresa elevilor punând un accent deosebit pe 
introducerea tehnologiei în procesul de predare-învăŃare şi oferind soluŃii 
pentru sporirea atractivităŃii orelor de curs şi stimularea interesului 
tinerilor pentru studiu

�Obiective specifice programului:
dezvoltarea de noi competenŃe pentru profesori
profesorii vor învăŃa cum să alinieze programa şcolară la standardele 
moderne şi cum să utilizeze instrumentele IT&C pentru a putea evalua 
eficient activitatea elevilor.

�Modul de certificare: certificat SIVECO
�Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului:   Formarea liderilor educaTitlul programului:   Formarea liderilor educa ŃŃionaliionali
program program îîn curs de acreditare CNFPn curs de acreditare CNFP

� MODULUL MANAGEMENT EDUCA łIONAL (30 ore)
� MODULUL TEHNICI INFORMA łIONALE COMPUTERIZATE (30 

ore)
� COMUNICARE ŞI CURRICULUM (30 ore)
� Justificarea ofertei:   

schimbări în echipa managerială;
solicitări din partea cadrelor didactice;
formarea atitudinilor de acceptare a  schimbărilor din   mediul social 
economic, cultural si politic;
facilitarea participării la viaŃa sociala şi a comunităŃii locale

� Scopul : 
dezvoltarea unor strategii pentru evitarea eşecului   managerial şi şcolar

� Obiective specifice programului:
dezvoltarea unor tehnici şi metode conducere a unităŃilor educaŃionale;
realizarea unor activităŃi didactice  în cadrul colectivităŃilor locale;
sporirea responsabilităŃilor locale;
crearea de abilităŃi specifice procesului managerial

� Modul de certificare : Certificat CNFP
� Grup Ńintă:  directori, directori adjuncŃi şi potenŃiali directori



Titlul programului:  CDS Titlul programului:  CDS –– diciplinedicipline opop ŃŃionaleionale
program program îîn curs de acreditare CNFPn curs de acreditare CNFP

�Justificarea ofertei:
sporirea calităŃii educaŃiei

�Scopul: 
eficientizarea procesului instructiv-educativ

racordarea învăŃământului la necesităŃile elevilor şi ale 
comunităŃii

�Obiective specifice programului:
să cunoască şi să participe activ la nevoile şi cerinŃele elevilor

să dezvolte deprinderi şi priceperi în domenii agreate de elevi

�Modul de certificare: adeverinŃe C.C.D.

�Grup Ńintă: cadre didactice, directori, inspectori



Titlul programului:   CreTitlul programului:   Cre şşterea eficienterea eficien ŃŃei manageriale prin ei manageriale prin 
planificarea, organizarea planificarea, organizarea şşi i evideneviden ŃŃadocumenteloradocumentelor

program program îîn curs de acreditare CNFPn curs de acreditare CNFP

� Modulul I: Gestiunea documentelor (10 ore)
� Modulul II: Sistemul de management al calităŃii (10 ore)
� Modulul III: Proceduri şi instrucŃiuni de lucru utilizate în unit ăŃile şcolare (40 

ore)
� Justificarea ofertei:   

Constatările controalelor efectuate de DGJC - MECI şi solicitările conducerilor instituŃiilor 
şcolare privind consilierea pe managementul documentelor

� Scopul : 
gestiunea eficientă a documentelor din unităŃilor de învăŃământ preuniversitar

� Obiective specifice programului:
să dezvolte cursanŃilor competenŃe de aplicare a prevederilor legale referitoare la 
managementul documentelor şcolare
să iniŃieze cursanŃii în elaborarea unor proceduri ca instrumente de acŃiune în cadrul 
fluxului de informaŃii şi documente
să asigure la nivelul conducerii unităŃii şcolare conştientizarea efectelor deciziilor de
elaborare şi aplicare a procedurilor 
să permită cursanŃilor raportarea corectă a modului de implementare a procedurilor la 
nivelul unităŃii de învăŃământ.

� Modul de certificare : adeverinŃe tip CCD, atestat CNFP
� Grup Ńintă:  inspectori şcolari, directori, secretari, responsabili CEAC



Titlul programului:   European Computer Titlul programului:   European Computer DrivingDriving
LicenceLicence (ECDL)(ECDL)

program program îîn curs de acreditare CNFPn curs de acreditare CNFP

� Modulul I: Concepte generale ale Tehnologiei InformaŃiilor (10 ore)
� Modulul II: Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor (12 ore)
� Modulul III: Editare de text (12 ore)
� Modulul IV: Calcul tabelar (12 ore)
� Modulul V: Baze de date (11 ore)
� Modulul VI: Prezent ări (11 ore)
� Modulul VII: Informa Ńie şi Comunicare (12 ore)
� Justificarea ofertei:   

Dezvoltarea competenŃelor de prelucrare computerizata a datelor pentru 
cadrele didactice din învăŃământul preuniversitar

� Scopul : 
Creşterea calităŃii educaŃiei în vederea integrării absolvenŃilor într-o 
societate aflat în permanenta schimbare

� Obiective specifice programului:
Să cunoască şi să folosească dispozitive şi aplicaŃii software în vederea 
creşterii eficientei procesului instructiv educativ

� Modul de certificare : Permis ECDL (Start, Complet); Atestat  de 20 sau 25 
de credite

� Grup Ńintă:  Cadrele didactice din învăŃământul preuniversitar



Programe de formare continu ăPrograme de formare continu ă



Titlul programului:  Program de formare a profesorilor Titlul programului:  Program de formare a profesorilor 
metodimetodi şştiti

� Justificarea ofertei:   
sporirea calităŃii inspecŃiei şcolare 

� Scopul : 
eficientizarea procesului instructiv educativ prin inspecŃia de 
specialitate 

� Obiective specifice programului:
să cunoască şi însuşească Metodologia inspecŃiei şcolare;

să dezvolte competenŃe de comunicare şi consiliere

� Modul de certificare: adeverinŃă C.C.D.

� Grup Ńintă:  cadre didactice selectate pentru activitate metodică



Titlul programului: Program  de formare a mentorilor Titlul programului: Program  de formare a mentorilor 
       de stagiatură       de stagiatură

� Justificarea ofertei:   
noile reglementări privind formarea continuă a profesorilor 
debutanŃi

� Scopul : 
formarea cadrelor didactice în vederea obŃinerii statutului de cadru 
didactic mentor

� Obiective specifice programului:
să aplice prevederilor din conŃinutul Statutului Profesorului Mentor;

să dezvolte competenŃe de consiliere

� Modul de certificare: adeverinŃă C.C.D.

� Grup Ńintă:  cadre didactice selectate pentru activitatea de mentorat



Titlul programului:  Consiliere Titlul programului:  Consiliere şşi orientarei orientare

� Justificarea ofertei:
implementarea programei şcolare „Consiliere şi orientare”, 
introdusă în planurile de învăŃământ, pentru clasele I-XII, 
începând cu anul şcolar 2006-2007

� Scopul:
formarea profesorilor din învăŃământul primar, gimnazial si liceal 
în vederea aplicării programelor de „Consiliere şi orientare” la 
clasele I-XII, SAM, licee tehnologice

� Obiective specifice:
să cunoască strategiile de implementare  şi să aplice prevederile 
conŃinutului noii programe „Consiliere şi orientare” ;
să dezvolte competenŃe de comunicare şi abilităŃi sociale

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D.
� Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului:  Integrarea Titlul programului:  Integrarea şşcolar ă a copiilor cu colar ă a copiilor cu 
cerincerin ŃŃe educative speciale (CES)e educative speciale (CES)

� Justificarea ofertei:
nevoia de integrare a copiilor cu cerinŃe educative speciale in procesul 
educaŃional ;
pregătirea unităŃilor şcolare pentru a-i integra pe copiii, care în urma 
reevaluării urmează să fie transferaŃi din învăŃământul special în 
învăŃământul de masa

� Scopul:
informarea şi formarea cadrelor didactice cu privire la activităŃile 
specifice copiilor cu CES;
crearea unei «tribune» de la care cadrele didactice să aibă posibilitatea de 
a-şi prezenta problemele cu  care se confruntă în activitatea educaŃională 
privind copii cu CES

� Obiective specifice:
să creeze premisele pentru ca şcoala să devină un adevărat pol al 
integrării în societate a copiilor cu CES
să-şi formeze competenŃe Ńi abilităŃi speciale necesare unei bune 
desfăşurări a activităŃilor cu copiii cu CES

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D.
� Grup Ńintă: cadre didactice, directori de unităŃi şcolare,  părinŃi



Titlul programului:  IniTitlul programului:  Ini ŃŃiere iere îîn domeniul n domeniul 

biblioteconomieibiblioteconomiei

� Justificarea ofertei:
transformarea bibliotecilor în adevărate Centre de Documentare şi 
Informare;
trecerea de la o structură tradiŃională rigidă la una flexibilă, adaptabilă 
mediului şi nevoilor utilizatorilor

� Scopul:
pregătirea iniŃială si consolidarea pregătirii profesionale a bibliotecarului;
creşterea calităŃii activităŃii bibliotecarului şcolar în procesul de 
învăŃământ;
sporirea rolului bibliotecii şi implicit a bibliotecarului în procesul de 
învăŃământ

� Obiective specifice:
să dezvolte şi să modernizeze echilibrat şi selectiv colecŃiile de documente 
tradiŃionale şi electronice;
să pună în practică  cerinŃele şi cunoştinŃele însuşite

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D.
� Grup Ńintă: bibliotecari şcolari debutanŃi şi alte persoane interesate



Titlul programuluiTitlul programului : : Dezvoltarea activit ăDezvoltarea activit ăŃŃilor ilor îîn cadrul n cadrul 
CDICDI

� Justificarea ofertei:
CDI este un centru de resurse pluridisciplinare ce pune la dispoziŃia elevilor, 
cadrelor didactice şi a comunităŃii informaŃii pe suporturi diferite (fond de 
carte, reviste, casete audio şi video, CD ROM-uri, calculatoare conectate la 
Internet, echipament de multiplicare, consumabile), desfăşoară activităŃi 
pedagogice (iniŃiere în cercetarea documentară) şi pune în practică proiecte de 
animaŃie culturală.

� Scopul: 
formarea cetăŃeanului conştient şi autonom, adaptat la lumea actuală prin 
intermediul vieŃii şcolare;
egalitatea şanselor elevilor din mediul rural şi urban

� Obiective specifice: 
să promoveze pedagogii inovante, care dinamizează şi modernizează 
parcursurile pedagogice tradiŃionale, transformând atitudinea faŃă de învăŃare;
să dezvolte atitudini pozitive faŃă de învăŃare, în general;
să favorizeze munca în echipă;
să asigurare accesul liber la informaŃie şi cultură a tuturor tinerilor şi a 
membrilor comunităŃii locale

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D.
� Grup Ńintă: cadre didactice interesate, din şcolile cuprinse în proiect



Titlul programului: Titlul programului: TTehnici de redactare ehnici de redactare îîn n 

bibliotecibiblioteci

� Justificarea ofertei:
transformarea bibliotecilor în adevărate Centre de Documentare şi 
Informare;
trecerea de la o structură tradiŃională rigidă la una flexibilă, 
adaptabilă mediului şi nevoilor utilizatorilor

� Scopul:
consolidarea pregătirii profesionale a bibliotecarului;
creşterea calităŃii activităŃii bibliotecarului şcolar în procesul de 
învăŃământ;
sporirea rolului bibliotecii şi implicit a bibliotecarului în procesul 
de învăŃământ

� Obiective specifice:
dezvoltarea tehnicilor de activitate intelectuală implicate, precum şi 
normele de lucru în vigoare, care trebuie cunoscute şi respectate. 

să ajute bibliotecarii să dobândească şi să împărtăşească elevilor 
obişnuinŃe corecte de lucru, să evite greşelile şi pierderile de timp şi 
să îi ghideze de la stadiul de alegere a unui subiect, spre întocmirea 
unei lucrări bine planificate şi bine scrise, predată la termenul cerut.

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D.
� Grup Ńintă: bibliotecari şcolari debutanŃi şi alte persoane interesate



Titlul programuluiTitlul programului : : ArhivareArhivare

� Justificarea ofertei:
înregistrarea documentelor marchează existenŃa oficială a acestora şi 
reprezintă actul de naştere al fiecărui document
numărul mare şi diversitatea documentelor care intră şi ies de la un 
creator necesită organizarea precisă a circuitului lor

� Scopul:
pregătirea iniŃială si consolidarea pregătirii profesionale a arhivarului;
creşterea calităŃii activităŃii arhivarului
cunoaşterea legislaŃiei

� Obiective specifice:
asigurarea existenŃei şi integrităŃii documentelor
procesul de prelungire a vieŃii utile a documentelor de arhivă printr-
un complex unitar de măsuri tehnice şi organizatorice
punerea în practică  a cerinŃelor şi cunoştinŃelor însuşite
dobândirea de competenŃe specifice  

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D.
� Grup Ńintă: cadre didactice interesate 



Titlul programului: Modelare date Titlul programului: Modelare date şşi programare SQL i programare SQL 
ORACLEORACLE

� Justificarea ofertei:
utilizarea calculatorului în procesul de predare – învăŃare –
evaluare;

ridicarea gradului de competenŃe în domeniul stocării şi transmiterii 
informaŃiilor

� Scopul: 
asigurarea resurselor umane corespunzătoare pentru predarea 
modulelor din programa de informatică, clasa a XII-a;                                               

� Obiective specifice: 
să dezvolte competenŃe pentru predarea modulelor din programa de 
informatică, clasa a XII- a;    

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D..

� Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului: Introducere Titlul programului: Introducere îîn programarea .NET n programarea .NET 
FRAMEWORKFRAMEWORK

� Justificarea ofertei:
utilizarea calculatorului în procesul de predare – învăŃare –
evaluare;

ridicarea gradului de competenŃe în domeniul stocării şi 
transmiterii informaŃiilor

� Scopul: 
asigurarea resurselor umane corespunzătoare pentru predarea 
modulelor din programa de informatică, clasa a XII-a;                                               

� Obiective specifice: 
să dezvolte competenŃe pentru predarea modulelor din programa 
de informatică, clasa a XII- a;                     

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D..

� Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului: Monitor de calitateTitlul programului: Monitor de calitate

� Justificarea ofertei:
creşterea calităŃii învăŃământului preuniversitar

� Scopul: 
eficientizarea procesului instructiv-educativ                                               

� Obiective specifice: 
creşterea calităŃii învăŃământului preuniversitar

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D..

� Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului: Evaluator pentru examene Titlul programului: Evaluator pentru examene 

de certificare a competende certificare a competen ŃŃelorelor

� Justificarea ofertei:
creşterea calităŃii învăŃământului preuniversitar

� Scopul: 
eficientizarea procesului instructiv-educativ                                              

� Obiective specifice: 
să aibă cunoştinŃe în domeniul disciplinelor specifice

dezvoltarea competenŃelor privind aplicarea tehnicilor de 
evaluare

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D..

� Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului:  Program de formare a laboranTitlul programului:  Program de formare a laboran ŃŃilorilor

� Justificarea ofertei:   
sporirea calităŃii învăŃământului preuniversitar

� Scopul : 
eficientizarea procesului instructiv educativ 

� Obiective specifice programului:
să cunoască şi să folosească echipamente şi dispozitive privind 
protecŃia muncii;

să aplice legislaŃia specifică în procesul instructiv - educativ

� Modul de certificare: adeverinŃe C.C.D.

� Grup Ńintă:  cadre didactice şi cadre didactice auxiliare



StagiiStagii de de formare continu ăformare continu ă

�� AVIZATE M.E.C.I.AVIZATE M.E.C.I.



Titlul programului:  EducaTitlul programului:  Educa ŃŃia părinia părin ŃŃilorilor

� Justificarea ofertei:
necesitatea colaborării părinŃilor cu şcoala 

� Scopul: 
creşterea randamentului şcolar
corelarea ofertei şcolare cu opŃiunile comunităŃii locale  

� Obiective specifice: 
să cunoască particularităŃile şi problemele legate de 
dezvoltarea psihopedagogică a copilului;
să dezvolte competenŃe educative şi de manageriat şcolar la 
părinŃi

� Mod de certificare: adeverinŃe C.C.D.
� Grup Ńintă:  cadre didactice, părinŃi



Titlul programului:  EducaTitlul programului:  Educa ŃŃia pentru valoriia pentru valori

� Justificarea ofertei:
educarea în spiritul culturii  şi valorilor naŃionale, europene şi 
universale

� Scopul: 
integrarea valorilor naŃionale în cadrul valorilor europene şi 
universale

� Obiective specifice: 
să dezvolte o atitudine de toleranŃă şi înŃelegere faŃă de 
valorile culturale  ale altor naŃiuni în contextul integrării 
europene

� Mod de certificare: adeverinŃe C.C.D.
� Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului: Titlul programului: HumanisticHumanistic approachapproach toto TEFL TEFL 
(Perfec(Perfec ŃŃionarea deprinderilor de predare a limbii ionarea deprinderilor de predare a limbii 
engleze)engleze)

� Justificarea ofertei:
� formarea şi familiarizarea cadrelor didactice, în special, 

debutanŃi, cu strategiile moderne de predare a limbii engleze, în 
spirit umanist şi holistic, al învăŃării centrate pe nevoile elevului 
şi al integrării acestora în societatea cunoaşterii

� Scopul: 
� competenŃa în predarea comunicativă a limbii engleze 
� Obiective specifice:   
� să se familiarizeze cu tehnicile moderne de predare şi să le aplice  

în contexte situaŃionale practice;
� să dezvolte competenŃe lingvistice şi de gândire autonomă, critică 

şi reflexivă în adoptarea tehnicilor şi strategiilor de comunicare 
moderne

� Mod de certificare: adeverinŃe C.C.D.
� Grup Ńintă: profesori de limba engleză debutanŃi



Titlul programului: LimbTitlul programului: Limb a englez ă a englez ă -- iniini ŃŃiereiere

� Justificarea ofertei:
cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii unei limbi străine in 
contextul interdependenŃei lingvistice rezultate în urma 
procesului gradual de integrare europeană în domeniul 
economic, social şi politic

� Scopul:
dobândirea unor deprinderi lingvistice de bază în limba engleză;
receptarea şi exprimarea orală şi scrisă.

� Obiective specifice:
La sfârşitul cursului formabilii vor fi capabili să:

- înŃeleagă sensul global al unui mesaj;
- producă enunŃuri simple în interacŃiune;
- utilizeze cuvinte, expresii, enunŃuri în contexte variate

� Mod de certificare:   adeverinŃe C.C.D.
� Grup Ńintă:  cadre didactice şi didactice auxiliare



Titlul programului: LimbTitlul programului: Limb a englez ă a englez ă –– nivel mediunivel mediu

� Justificarea ofertei:
cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii unei limbi străine in 
contextul interdependenŃei lingvistice rezultate în urma procesului 
gradual de integrare europeană în domeniul economic, social şi 
politic

� Scopul:
perfecŃionarea unor deprinderi lingvistice în limba engleză;
dezvoltarea receptării şi exprimării orale şi scrise

� Obiective specifice:
La sfârşitul cursului formabilii vor fi capabili să:

- înŃeleagă sensul global al unui mesaj;
- folosească formule conversaŃionale uzuale în dialoguri;
- utilizeze cuvinte, expresii, enunŃuri în contexte variate;
- cunoască aspecte ale civilizaŃiei şi culturii engleze

� Mod de certificare:   adeverinŃe C.C.D.
� Grup Ńintă:  cadre didactice şi didactice auxiliare



Tipul programului: LE FRANCAIS POUR DEBUTANSTipul programului: LE FRANCAIS POUR DEBUTANS

� Justificarea ofertei:
� familiarizarea cu un nou instrument de predare a limbii 

franceze în ciclul gimnazial

� Scopul:
� folosirea metodelor audio-vizuale la clasele V-VIII

� Obiective specifice: 
� să cunoască materialelor conŃinute în paleta pedagogică;

� să elaboreze fişele pedagogice, pornind de la noi metode 
utilizate la ore: audio-vizuale, afişe, joc de cărŃi, jocuri

� Mod de certificare: adeverinŃe C.C.D.

� Grup Ńintă: profesori de limba franceză care predau la 

clasele I-VIII



Titlul programului: LimbTitlul programului: Limb a francez ă a francez ă -- iniini ŃŃiereiere

� Justificarea ofertei:
cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii unei limbi străine in contextul 
interdependenŃei lingvistice rezultate în urma procesului gradual de 
integrare europeană în domeniul economic, social şi politic

� Scopul:
dobândirea unor deprinderi lingvistice de bază în limba franceze;
receptarea şi exprimarea orală şi scrisă.

� Obiective specifice:
La sfârşitul cursului formabilii vor fi capabili să:

- înŃeleagă sensul global al unui mesaj;
- producă enunŃuri simple în interacŃiune;
- folosească formule conversaŃionale uzuale în dialoguri simple;
- citească şi să desprindă informaŃiile dintr-un text;
- utilizeze cuvinte, expresii, enunŃuri în contexte variate;
- cunoască aspecte ale civilizaŃiei franceze 

� Mod de certificare:   adeverinŃe C.C.D.
� Grup Ńintă:  cadre didactice şi didactice auxiliare



Titlul programului: LIMBA 
FRANCEZĂ – NIVEL MEDIU

� Justificarea ofertei:
cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii unei limbi străine in contextul 
interdependenŃei lingvistice rezultate în urma procesului gradual de 
integrare europeană în domeniul economic, social şi politic

� Scopul:
perfecŃionarea unor deprinderi lingvistice în limba franceză;
dezvoltarea receptării şi exprimării orale şi scrise

� Obiective specifice:
La sfârşitul cursului formabilii vor fi capabili să:

- înŃeleagă sensul global al unui mesaj;
- folosească formule conversaŃionale uzuale în dialoguri;
- utilizeze cuvinte, expresii, enunŃuri în contexte variate;
- cunoască aspecte ale civilizaŃiei şi culturii franceze

� Mod de certificare:   adeverinŃe C.C.D.
� Grup Ńintă:  cadre didactice şi didactice auxiliare



Titlul programului: LimbTitlul programului: Limb a italian ă a italian ă -- iniini ŃŃiereiere

� Justificarea ofertei:
cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii unei limbi străine in contextul 
interdependenŃei lingvistice rezultate în urma procesului gradual de integrare 
europeană în domeniul economic, social şi politic

� Scopul:
dobândirea unor deprinderi lingvistice de bază în limba italiană;
receptarea şi exprimarea orală şi scrisă.

� Obiective specifice:
La sfârşitul cursului formabilii vor fi capabili să:

- înŃeleagă sensul global al unui mesaj;
- producă enunŃuri simple în interacŃiune;
- folosească formule conversaŃionale uzuale în dialoguri simple;
- citească şi să desprindă informaŃiile dintr-un text;
- utilizeze cuvinte, expresii, enunŃuri în contexte variate;
- cunoască aspecte ale civilizaŃiei italiană

� Mod de certificare:   adeverinŃe C.C.D.
� Grup Ńintă:  cadre didactice şi didactice auxiliare



Titlul programului: LimbTitlul programului: Limb a spaniol ă a spaniol ă -- iniini ŃŃiereiere

� Justificarea ofertei:
cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii unei limbi străine in contextul 
interdependenŃei lingvistice rezultate în urma procesului gradual de 
integrare europeană în domeniul economic, social şi politic

� Scopul:
dobândirea unor deprinderi lingvistice de bază în limba spaniolă;
receptarea şi exprimarea orală şi scrisă.

� Obiective specifice:
La sfârşitul cursului formabilii vor fi capabili să:

- înŃeleagă sensul global al unui mesaj;
- producă enunŃuri simple în interacŃiune;
- folosească formule conversaŃionale uzuale în dialoguri simple;
- citească şi să desprindă informaŃiile dintr-un text;
- utilizeze cuvinte, expresii, enunŃuri în contexte variate;
- cunoască aspecte ale civilizaŃiei spaniole

� Mod de certificare:   adeverinŃe C.C.D.
� Grup Ńintă:  cadre didactice şi didactice auxiliare



Titlul programului: LIMBA 
GERMANĂ - INIłIERE

� Justificarea ofertei:
cursul răspunde necesităŃii cunoaşterii unei limbi străine in 
contextul interdependenŃei lingvistice rezultate în urma 
procesului gradual de integrare europeană în domeniul economic, 
social şi politic

� Scopul:
dobândirea unor deprinderi lingvistice de bază în limba germană;
receptarea şi exprimarea orală şi scrisă.

� Obiective specifice:
La sfârşitul cursului formabilii vor fi capabili să:

- înŃeleagă sensul global al unui mesaj;
- producă enunŃuri simple în interacŃiune;
- utilizeze cuvinte, expresii, enunŃuri în contexte variate

� Mod de certificare:   adeverinŃe C.C.D.
� Grup Ńintă:  cadre didactice şi didactice auxiliare



Titlul programului: Utilizarea softului educaTitlul programului: Utilizarea softului educa ŃŃional ional îîn n 
predarepredare

� Justificarea ofertei: 
promovarea şi încurajarea utilizării calculatorului în procesul 
de predare-învăŃare-evaluare

� Scopul: 
îmbunătăŃirea activităŃii didactice

� Obiective specifice: 
să utilizeze soft-urile educaŃionale în procesul predare-
învăŃare-evaluare

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D.
� Grup Ńintă: profesori de fizică debutanŃi



Titlul programului: Creare de pagini WEBTitlul programului: Creare de pagini WEB

� Justificarea ofertei:
iniŃierea cadrelor didactice în crearea de pagini web

� Scopul: 
dezvoltarea competenŃelor de realizare a paginilor web

� Obiective specifice: 
să creeze pagini web de prezentare a ofertei educaŃionale a 
şcolii 

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D.

� Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului: IniTitlul programului: Ini ŃŃiere iere îîn utilizarea calculatoruluin utilizarea calculatorului

� Justificarea ofertei:
încurajarea utilizării calculatorului în procesul de predare – învăŃare 
– evaluare;
ridicarea gradului de competenŃe în domeniul stocării şi transmiterii 
informaŃiilor

� Scopul: 
familiarizarea cadrelor didactice cu utilizarea calculatorului personal; 
însuşirea unor aplicaŃii ca: concepte generale ale tehnologiei 
informaŃiilor, utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, editare 
text, calcul tabelar, prezentări, baze de date, informaŃie şi comunicare 
în vederea îmbunătăŃirii metodelor de predare.                             

� Obiective specifice: 
să dezvolte competenŃe de utilizare a programelor şi tehnologiilor de    
transmitere a datelor prin reŃea;
să cunoască modalităŃi de transmiterea datelor;
să poată transmite mesaje într-o reŃea şi Internet

� Mod de certificare: adeverinŃă C.C.D..
� Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului: Calculatorul Titlul programului: Calculatorul –– instrument instrument 

complementar complementar îîn procesul de predare n procesul de predare -- îînvănvăŃŃareare

� Justificarea ofertei: 
sporirea eficienŃei lecŃie

noi metodologii în didactica modernă

� Scopul:
îmbunătăŃirea activităŃii metodice şi didactice

� Obiective specifice programului:
să faciliteze procesul didactic

să stimuleze creativitatea şi lucrul în echipă

să utilizeze softurile educaŃionale

� Modul de certificare: adeverinŃe de tip C.C.D. 

� Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului:  Valori culturale  europeneTitlul programului:  Valori culturale  europene

� Justificarea ofertei: 
necesitatea cunoaşterii valorilor culturii europene, în 
contextul integrării României în Uniunea Europeană

� Scopul: 
cunoaşterea şi înŃelegerea culturiişi civilizaŃiei europene 

� Obiective specifice: 
să  argumenteze apartenenŃa culturii şi civilizaŃiei  româneşti 
la cultura şi civilizaŃia europeană

� Mod de certificare: adeverinŃe C.C.D.

� Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului:Titlul programului: EducaEduca ŃŃie pentru s ănătateie pentru s ănătate

� Justificarea ofertei:
nevoia cadrelor didactice pentru formarea şi perfecŃionarea unor

abilităŃi în vederea relaŃionării eficiente cu elevii pe probleme de

educaŃie pentru sănătate

� Scopul: 
abilitarea cadrelor didactice pentru identificarea factorilor de risc si 

protecŃie privind sănătatea elevilor

� Obiective specifice programului:
să-şi însuşească tehnici interactive de lucru cu elevii privind

educaŃia pentru sănătate;

să elaboreze proiecte privind educaŃia pentru sănătate pentru elevi 

� Modul de certificare: adeverinŃe de tip C.C.D.

� Grup Ńintă: cadre didactice, consilieri, părinŃi



Titlul programului:Titlul programului: EducaEduca ŃŃie pentru mediu: proiecte de ie pentru mediu: proiecte de 
mediumediu

� Justificarea ofertei:
necesitatea integrării proiectelor de mediu în educaŃie

� Scopul: 
dezvoltarea abilităŃilor pentru realizarea proiectelor de

mediu 

� Obiective specifice programului:
angajarea în programe de mediu a unităŃilor şcolare

� Modul de certificare: adeverinŃe de tip C.C.D.

� Grup Ńintă: cadre didactice, consilieri, părinŃi



Titlul programului:Titlul programului: Drepturile copilului/Drepturile Drepturile copilului/Drepturile 
omuluiomului

� Justificarea ofertei:
necesitatea integrării proiectelor de mediu în educaŃie

� Scopul: 
dezvoltarea abilităŃilor pentru realizarea proiectelor de

mediu 

� Obiective specifice programului:
angajarea în programe de mediu a unităŃilor şcolare

� Modul de certificare: adeverinŃe de tip C.C.D.

� Grup Ńintă: cadre didactice, consilieri, părinŃi



Titlul programului:Titlul programului: ProtecProtec ŃŃia munciiia muncii

� Justificarea ofertei:
necesitatea integrării proiectelor de mediu în educaŃie

� Scopul: 
dezvoltarea abilităŃilor pentru realizarea proiectelor de

mediu 

� Obiective specifice programului:
angajarea în programe de mediu a unităŃilor şcolare

� Modul de certificare: adeverinŃe de tip C.C.D.

� Grup Ńintă: cadre didactice, consilieri, părinŃi



Titlul programului:Titlul programului: Proiecte europene educaProiecte europene educa ŃŃionaleionale

� Justificarea ofertei:
necesitatea integrării proiectelor de mediu în educaŃie

� Scopul: 
dezvoltarea abilităŃilor pentru realizarea proiectelor de

mediu 

� Obiective specifice programului:
angajarea în programe de mediu a unităŃilor şcolare

� Modul de certificare: adeverinŃe de tip C.C.D.

� Grup Ńintă: cadre didactice, consilieri, părinŃi



Titlul programului:Titlul programului: EducaEduca ŃŃie tehnologic ăie tehnologic ă

� Justificarea ofertei:
Dezvoltarea tehnologica, progresele ştiinŃifice si tehnice, trecerea de la
societatea industrializata la cea postindustriala, informatizata, marile
probleme globale create de civilizaŃie si cu care omenirea se confrunta
determina o atenŃie corespunzătoare educaŃiei tehnologice.

� Scopul:
EducaŃia tehnologica are un caracter specific interdisciplinar si totodată
caracter dual: teoretic si practic, ştiinŃific si tehnologic

� Obiective specifice programului:
cultivarea unui veritabil umanism tehnologic; 
dezvoltarea spiritului ştiinŃific de cercetare; 
amplificarea capacitaŃilor creative, a disponibilităŃilor pentru invenŃie si
inovaŃie; 
cunoaşterea dezvoltării ştiinŃei si tehnicii, a istoriei sumare a ingeniozităŃii
spiritului uman; 
înŃelegerea raportului dintre tehnologie-mediu si cultivarea unei atitudini si a
unui comportament ecologic;

� Modul de certificare: adeverinŃe de tip C.C.D.
� Grup Ńintă: cadre didactice



Titlul programului:Titlul programului: Evaluare internaEvaluare interna ŃŃional ă ional ă 
comparativ ăcomparativ ă: PISA: PISA -- OECD, TIMSS, IEAOECD, TIMSS, IEA-- PIRLS,  IEAPIRLS,  IEA --
CIVEDCIVED

� Justificarea ofertei:
necesitatea adaptării sistemului de evaluare în învăŃământul
preuniversitar românesc la sistemele de evaluare internaŃională şi a
creşterii calităŃii actului educaŃional

� Scopul: 
dezvoltarea abilităŃilor de a înŃelege şi a aplica  sisteme de evaluare
folosite la nivel internaŃional, informarea factorilor de decizie asupra
eficienŃei educaŃiei în şcoală şi a sistemelor educaŃionale

� Obiective specifice programului:
familiarizarea profesorilor din învăŃământul preuniversitar cu scopul şi
instrumentele de evaluare internaŃională
conştientizarea efectelor pe care le au politicile educaŃionale naŃionale
asupra şcolii

� Modul de certificare: adeverinŃe de tip C.C.D.
� Grup Ńintă: factori de decizie, inspectori, directori, profesori de 

lb. română, matematică, ştiinŃe şi educaŃie civică, cadre didactice 



PARTENERIATEPARTENERIATE



1. Prevenirea consumului de droguri
Colaborare : Grupul de AcŃiune Antidrog Argeş

2. Perfec Ńionarea continu ă a cadrelor didactice
Colaborare : Gr. Şc. Tehnologic ARO Câmpulung Muscel

3. Biserica , Şcoala şi Comunitatea Local ă împreun ă în viitor
Colaborare : Şcoala nr. 13 Mircea cel Bătrân Piteşti
4. Curajul de a- Ńi aduce aminte
Colaborare : Grupul Şc. Agricol ”Constantin Dobrescu” Curtea de Argeş
5. Şcoala şi educa Ńia pentru to Ńi
Colaborare :   ISJ Argeş,
Şcoala NaŃională Oprea Iorgulescu Câmpulung Muscel,
Universitatea Piteşti-Facultatea de ŞtiinŃe ale EducaŃiei
6. Organizarea activit ăŃilor de petrecere a timpului liber pentru 
personalul din înv ăŃământul preuniversitar
Colaborare : DirecŃia JudeŃeană pentru Tineret Argeş
7. Abordarea manualelor alternative în spirit inter disciplinar, 
sus Ńinând reforma înv ăŃământului
Colaborare : Şcoala nr. 16 I. L. Caragiale Piteşti



8. PerfecŃionarea şi modernizarea actului didactic
Colaborare: Şc. Nr. 2 „Ion Minulescu” Piteşti
9. Organizare de activităŃi educaŃionale în domeniile specifice.
Colaborare:   Şc. Nr. 2 „Vintilă Brătianu” Ştefăneşti

Grăd. Nr. 17 „CăsuŃa Poveştilor” Piteşti
Şc. Nr. 8 şi GrădiniŃa Nr. 8 Piteşti
Şc. Nr. 1 Vultureşti

10. Şcoala „A doua casă a copiilor”
Colaborare:   Şc. Nr. 11 „Mihai Eminescu” Piteşti
11. Realizarea în comun a unor programe, acŃiuni, activit ăŃi educative
Colaborare:   Şc. cu cls. I- VIII Valea Mare Argeş
12. ÎnvăŃământ, cultură şi civilizaŃie
Colaborare:   Şc. NaŃională „Oprea D. Iorgulescu” Câmpulung Muscel
13. „Argeş- cultură şi civilizaŃie”
Colaborare:   Muzeul JudeŃean Argeş
14. „Cunoaşterea învinge riscurile”
Colaborare:   Gr. Şc. I. C. M. Dacia Piteşti
15. „EducaŃie şi dezvoltare profesională prin programe de formare   continuă”
Colaborare:   Lic. Teoretic „Ion Barbu” Piteşti



16. ÎnvăŃarea bazată pe proiecte (IBP)
Colaborare:   FundaŃia EOS România
17. Valorificarea experienŃei didactice
Colaborare:   Grăd Nr. 12 Câmpulung Muscel
18. Natura dăruieşte şi inspir ă

Colaborare:   Liceul „Iulia Zamfirescu” Mioveni
19. Pledoarie pentru frumos
Colaborare:   Şcoala „Liviu Rebreanu” Mioveni
20. Formare continuă şi reconversie profesională pentru profesorii de limbi
străine în domeniul TRADUCERII
Colaborare:   Universitatea din Piteşti
21. EducaŃia, şansa noastră pentru un viitor mai bun!
Colaborare:   Primăria Câmpulung, Primăria comunei Lereşti, Primăria comunei 

Bughea de Jos, Primăria comunei Dragoslavele, AgenŃia NaŃională pentru Rromi, 
AsociaŃia Pakiv România.

22. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăŃare pentru formarea
competenŃelor cheie la şcolarii mici
Colaborare:   Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării, Softwin S.R.L., Faxmedia

Consulting S.R.L., CCD Bucureşti, CCD Dolj, CCD Caraş-Severin, CCD Braşov, 
CCD Brăila, CCD Cluj, CCD Iaşi

23. Dezvoltarea resurselor umane din educaŃie şi formare
Colaborare: ISJ Argeş, CCD Sibiu , DPPD Piteşti


