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Stimaţi colegi,  
   
   
   

Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, în parteneriat cu colaboratori 
externi, vă propune şi pentru anul şcolar 2014-2015 o serie de programe şi activităţi de 
formare prin care sperăm să răspundem afirmativ cererilor dumneavoastră.  

Prin acţiunile noastre dorim să deschidem poarta pentru toţi cei care cred că 
împreună este mai uşor.  

Oferta noastră se adresează tuturor acelora care înţeleg că schimbarea este realizată 
de către indivizi şi nu de către instituţii, acelora care înţeleg că investiţia în oameni este 
cea mai durabilă investiţie, iar investiţia în educaţie este cea mai eficientă şi cu efecte pe 
termen lung; se adresează acelora care simt interes faţă de elevi şi dorinţa de a-i ajuta să 
se pregătească pentru viaţă ca oameni receptivi la schimbare, optimişti, flexibili şi 
perseverenţi. 

Dorinţa şi voinţa personalului din învăţământ de a se dezvolta profesional joacă un rol 
esenţial în reforma educaţională şi de aceea participarea la programe o dorim benevolă şi 
activă. Fiecare îşi asumă propria responsabilitate faţă de modalităţile de informare şi 
dezvoltare personală şi profesională.  

Tematicile propuse sunt orientative, conţinuturile, durata şi modul de organizare ale 
fiecărui program, putându-se modifica în funcţie de nevoile participanţilor. De asemenea 
unul din scopurile noastre principale este aducerea formării continue în şcoală sau cât mai 
aproape de şcoală. Astfel, o mare parte a cursurilor de formare se vor desfăşura atât în 
instituţia noastră, cât şi în filialele deschise la Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu şi 
la Liceul Teoretic Sebiş sau în unităţile şcolare care solicită acest lucru. 

Răspundem afirmativ şi solicitărilor dumneavoastră de a derula variante scurte ale 
programelor de formare (avizate), la cerere, în cadrul întâlnirilor pe care le propuneţi 
dumneavoastră, în cadrul comisiilor metodice sau a cercurilor pedagogice. 

În ofertă veţi regăsi activităţi şi programe de formare gândite şi pentru diverse zone şi 
şcoli din judeţ. 

În acest an înscrierea la programele de formare din oferta CCD Arad se realizează 
on-line. Dacă doriţi să participaţi la unul sau mai multe programe de formare continuă 
oferite de noi, vă rugăm să completaţi şi să trimiteţi, până în data de 25 octombrie 2014, 
formularul on-line de înscriere la programele de formare de pe pagina web a CCD Arad 
(www.ccdar.ro). În cazul în care doriţi să vă înscrieţi la mai multe programe de formare din 
aceeaşi categorie (acreditate, avizate, autorizate), vă rugăm să completaţi un formular de 
înscriere pentru fiecare program. 

Prin completarea şi trimiterea la CCD a formularelor de înscriere, cadrele didactice se 
obligă să participe la programele de formare pentru care au optat. 

Conform Art. 245 alin.(6) din Legea nr. 1/2011 – „Personalul didactic, precum şi 
personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este 
obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, 
la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului 
de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.” 

Vor fi planificate la formare continuă, cu finanţare de la bugetul de stat, cadrele 
didactice care se află în intervalul de acumulare obligatorie a celor 90 de credite 
profesionale transferabile (CPT) şi în acest interval nu au obţinut grade didactice sau nu 
au acumulat 90 CPT cu finanţare de la buget. 
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Pot participa gratuit, la programele de formare din oferta CCD Arad, doar cadrele 

didactice care îndeplinesc condiţiile specificate mai sus. Aceştia vor completa, la 
începerea cursului, o declaraţie pe propria răspundere, declaraţie care va fi contrasemnată 
de către responsabilul cu formarea continuă (în baza dovezilor din dosarul personal al 
cadrului didactic) şi de către directorul unităţii şcolare. 

Pentru cei care nu îndeplinesc aceste condiţii, programele de formare din oferta CCD 
pot fi organizate prin perceperea unei taxe suportată de către cursanţi (cu acordul scris al 
acestora). Valoarea taxei este de 2 lei/oră atât pentru programele acreditate MEN 
(CNFP), cât şi pentru programele avizate MEN.  

Toate cursurile vor fi organizate pe grupe de 25 de cursanţi. 
La categoria „Alte activităţi de formare”, CCD Arad vă propune anul acesta şapte 

workshop-uri, oferite gratuit. Înscrierea la aceste activităţi se face completând formularul 
on-line de înscriere la workshop-uri de pe pagina web a CCD Arad, până în data de 25 
octombrie 2014. 

Informaţiile furnizate în această broşură se vor completa după finalizarea înscrierilor, 
cu date concrete privind organizarea şi derularea cursurilor. Participanţii vor fi anunţaţi prin 
pagina de forum a CCD Arad (www.ccdar.ro), prin responsabilul cu formarea continuă sau 
secretariatul şcolii despre aceste detalii (data primei întâlniri). 

 
Vă mulţumim pentru colaborare şi aşteptăm în continuare opţiunile şi sugestiile 

dumneavoastră. 
 

 

 

 

Echipa CCD Arad 
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PROGRAME ACREDITATE MEN (CNFP) 

 
ORIENTĂRI MODERNE ÎN EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ 

 
Tipul de program  – program de formare continuă acreditat prin OMECTS Nr. 

3001/05.01.2011 modul lung (89 ore; 25 credite) – categoria 3 
Furnizor – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Grupul-ţintă vizat  – personal didactic din învăţământul preşcolar  
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în 
vederea proiectării şi realizării de activităţi educaţionale adecvate nevoilor şi potenţialităţilor 
de vârstă şi individuale ale copiilor de vârstă preşcolară 
 

Tematica 
M.I. Comportamentul proactiv al educatoarei în abordarea dezvoltării 

socio-psiho-emoţionale a copilului de 0 - 6/7 ani  
M.II. Comunicare interpersonală şi parteneriat  
M.III. Metode interactive de desfăşurare a activităţilor preşcolare 

integrate  
M.IV. Educarea şi integrarea copiilor cu nevoi speciale în grădiniţă 
 

Forma de certificare – atestat de formare continuă – 25 credite profesionale transferabile 
Durata programului: 89 de ore 
Calendarul programului – noiembrie – decembrie 2014  
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – formatori acreditaţi ai furnizorului 
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
 

ŞCOALA INCLUZIVĂ 
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat prin OMECTS Nr. 

3001/05.01.2011 modul lung (89 ore; 25 credite) – categoria 3 
Furnizor – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Grupul-ţintă vizat  – cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în 
vederea proiectării şi implementării de activităţi educaţionale cu caracter incluziv 
Tematica 

M.I. Şcoala incluzivă 
M.II. Diversitate în învăţare 
M.III. Adaptare curriculară şi metodologică 
M.IV. Strategii şcolare incluzive 

Forma de certificare – atestat de formare continuă – 25 credite profesionale transferabile 
Durata programului: 89 de ore 
Calendarul programului – noiembrie – decembrie 2014 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – formatori acreditaţi ai furnizorului 
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad  
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CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENŢE 
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat prin OMECTS Nr. 

7430/28.12.2011 modul lung (89 ore; 25 credite) – categoria 3 
Furnizor – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Grupul-ţintă vizat – personal didactic din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în 
vederea orientării şi realizării demersurilor de proiectare şi evaluare a rezultatelor învăţării 
pentru un curriculum centrat pe formarea competenţelor prin generarea unei perspective 
pertinente şi practice asupra acestui demers 
Tematica 

M.I. Curriculumul centrat pe competenţe – repere generale 
M.II. Repere pentru generarea strategiilor didactice în vederea 

implementării curriculumului centrat pe competenţe 
M.III. Evaluarea din perspectiva curriculumului centrat pe competenţe 

Forma de certificare: – atestat de formare continuă – 25 credite profesionale transferabile 
Durata programului: 89 ore 
Calendarul programului – noiembrie 2014 – mai 2015 
Locul de desfăşurare: - Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – formatori acreditaţi ai furnizorului  
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad  
 

METODE INTERACTIVE DE PREDARE – ÎNVĂŢARE  
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat prin OMECTS Nr. 

7430/28.12.2011 modul mediu (60 ore; 15 credite) – categoria 3 
Furnizor – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Grupul-ţintă vizat  – cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de a 
analiza, proiecta şi adapta demersul didactic centrându-l pe elev, prin utilizarea metodelor 
interactive, în vederea creşterii competitivităţii şi obţinerii de performanţe în educarea şi 
învăţarea elevilor 
Tematica 

M.I. (Re)descoperirea inventarului metodologic interactiv într-o pers-
pectivă bazată pe acţiune şi gândire critică 

M.II. Redimesionarea actului învăţării prin valorizarea şi dezvoltarea 
trăsăturilor fundamentale de personalitate 

Forma de certificare – atestat de formare continuă – 15 credite profesionale transferabile 
Durata programului: 60 de ore 
Calendarul programului – noiembrie 2014 – mai 2015 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – formatori acreditaţi ai furnizorului 
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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MANAGEMENT ŞI MEDIERE ÎN GRUPUL EDUCAŢIONAL 
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat prin OMECTS Nr. 

7430/28.12.2011 modul lung (89 ore; 25 credite) – categoria 3 
Furnizor – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Grupul-ţintă vizat  – cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice 
pentru asigurarea unui management eficient al procesului şi grupului educaţional prin 
prisma autorităţii democratice reflectate la nivelul dimensiunii relaţionale 
Tematica 

M.I. Educabilul şi proiectul continuu al formării/ autoformării lui 
M.II. Gestionarea relaţiilor şi interacţiunilor la nivelul clasei 
M.III. Gestionarea eficientă a situaţiilor de criză educaţională în clasa de 

elevi 
Forma de certificare – atestat de formare continuă – 25 credite profesionale transferabile 
Durata programului: 89 de ore 
Calendarul programului – noiembrie 2014 – mai 2015 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – formatori acreditaţi ai furnizorului  
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad  
 

DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ – PROIECTUL CETĂŢEANUL 
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat prin O.M. nr. 3106/30.01.2013, 

– categoria 3 
Furnizor – Casa Corpului Didactic Timiş 
Grupul-ţintă vizat – profesori de ştiinţe socio-umane şi profesori diriginţi 
Scopul programului – formarea cadrelor didactice care predau cultură civică în vederea 
dezvoltării abilităţilor de interacţionare cu comunitatea şi a dezvoltării unui comportament 
activ-participativ în rândul elevilor 

Tematica 
 M.I. Metodologia „Project Citizen”. Participarea cetăţenilor la elaborarea 

politicilor publice 
 M.II. Elemente de comunicare şi relaţionare în realizarea proiectelor cu 

caracter civic 
 M.III. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor cu caracter civic 

Forma de certificare – atestat de formare continuă –  25 credite profesionale transferabile 
Durata programului – 89 de ore 
Calendarul programului – noiembrie 2014 – mai 2015 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – formatori locali acreditaţi de furnizor  
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad  
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OSCINT PENTRU MANAGEMENT EDUCAŢIONAL PREUNIVERSITAR 
Taxă de participare: 300 lei 

Tipul de program – program de formare continuă acreditat prin OMECTS Nr. 
7430/28.12.2011 modul lung (89 ore; 25 credite) – categoria 3 

Furnizor – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti 
Grupul-ţintă vizat – personal didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din 

învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – de a oferi personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare 
şi control ocazia de a înţelege conceptul de IE în contextul managementului şcolar şi de 
asemenea de a-i abilita în identificarea de tehnici şi instrumente pentru colectarea de 
informaţii, analiza de informaţii pentru o decizie managerială eficientă 
Tematica 

M.I. D.1. Cadrul OSCINT şi managementul educaţional preuniversitar 
D.2. Implementarea funcţiei OSCINT / IE 
D.3. Strategie pentru management educaţional preuniversitar în cadrul OSCINT 

M.II. D.4.Procese şi produse de suport pentru decizia managerială în cadrul OSCINT 
Colectarea informaţiilor din surse deschise 

D.5. Procese şi produse de suport pentru decizia managerială în cadrul OSCINT - 
Analiza informaţiilor din surse deschise 

D.6. Tehnologie pentru management educaţional preuniversitar în cadrul OSCINT 
Forma de certificare – atestat de formare continuă – 25 credite profesionale transferabile 
Durata programului – 89 de ore 
Calendarul programului – noiembrie 2014 – mai 2015 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – formatori acreditaţi ai programului de formare 
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad  
 

PRO MANAGEMENT EDUCAŢIONAL  
Taxă de participare: 850 lei 

Tipul de program – program de formare continuă acreditat prin O.M.E.C.T.S. nr. 
7430/28.12.2011, categoria 1(190 ore, 60 CPT) 

Furnizor – Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi 
Grupul-ţintă vizat – personal cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control şi 

aspiranţi la funcţii de conducere în învăţământul preuniversitar 
Tematica 

M.I. Management Educaţional 
M.II. Comunicare şi curriculum 

Forma de certificare – atestat de formare continuă – 60 credite profesionale transferabile 
Durata programului – 190 de ore 
Calendarul programului – noiembrie 2014 – iunie 2015 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori –  formatori acreditaţi ai programului de formare 
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad  
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MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE  

Taxă de participare: 300 lei 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat prin OMEN nr. 3905/2014 

categoria 3 (60 ore; 15 CPT) 
Furnizor – Centrul Naţional de Training EDUEXPERT, Craiova 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – pregătirea performantă a cadrelor didactice în vederea creşterii 
calităţii educaţiei în contextul implementării reformelor din învăţământ la nivel naţional şi 
european, prin formarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru iniţierea, planificarea, 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor 
Tematica 

M.I. Elemente fundamentale în managementul proiectelor europene 
M.II. Managementul dezvoltării carierei şi al resurselor umane în 

proiectele europene 
M.III. Managementul calităţii în contextul proiectelor europene 

Forma de certificare – atestat de formare continuă – 15 credite profesionale transferabile 
Durata programului – 60 de ore 
Calendarul programului – noiembrie 2014 – iunie 2015 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – formatori acreditaţi ai programului de formare 
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
 
 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE  
Taxă de participare: 250 lei 

Tipul de program – program de formare continuă acreditat prin OMEN nr. 
4058/28.06.2013, categoria 2, (80 ore, 20 CPT) 

Furnizor – Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi 
Grupul-ţintă vizat – personal de conducere, de îndrumare şi de control, membrii CEAC şi 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Tematica 

M.I. Standarde ale calităţii 
M.II. Sistemul naţional de management şi asigurare a calităţii în educaţie 
M.III. Managementul organizaţiei şcolare 
M.IV. Marketing educaţional 

Forma de certificare – atestat de formare continuă – 20 credite profesionale transferabile 
Durata programului – 80 de ore 
Calendarul programului – noiembrie 2014 – iunie 2015 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori –  formatori acreditaţi ai programului de formare 
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad  
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PREDAREA VALORILOR NAŢIONALE ŞI EUROPENE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREŞCOLAR ŞI PRIMAR  
Taxă de participare: 200 lei 

Tipul de program – program de formare continuă acreditat prin OMEN nr. 
3905/18.07.2014, categoria 2, (60 ore, 15 CPT) 

Furnizor – Asociaţia EGOMUNDI Călăraşi 
Grupul-ţintă vizat – Cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar 
Tematica 

M.I. Cunoaşterea şi promovarea valorilor naţionale 
M.II. Valori şi simboluri europene 
M.III. Curriculum centrat pe competenţe civice 

Forma de certificare – atestat de formare continuă – 15 credite profesionale transferabile 
Durata programului – 60 de ore 
Calendarul programului – noiembrie 2014 – iunie 2015 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori –  formatori acreditaţi ai programului de formare 
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad  
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PROGRAME AVIZATE MEN 
 
 

COMPETENŢE CROSCURRICULARE DE LECTURĂ  
(BaCuLit - Basic Curriculum for Teachers' In-service Training in Content 

Area Literacy in Secondary Schools) 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice care predau în învăţământul preuniversitar obligatoriu 

(clasele V - IX) 
Scopul programului – structurarea unor competenţe profesionale ale cadrelor didactice 
care să permită formarea la elevi a unor capacităţi de lectură şi învăţare de-a lungul întregii 
vieţi; îmbunătăţirea practicilor pedagogice în ceea ce priveşte planificarea activităţilor la 
clasă în vederea asistării elevilor în dezvoltarea obiceiurilor şi abilităţilor de lectură 
Tematica  

 Principii generale BaCuLit 
 Organizarea textului şi diversitatea textelor  
 Vocabularul 
 Strategii de lectură  
 Evaluarea formativă a abilităţilor de lectură 
 Proiectul lecţiei centrate pe dezvoltarea abilităţilor de lectură 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 36 de ore 
Calendarul programului:  – trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie - decembrie) 

– trimestrele I şi II ale anului 2015 (ianuarie - iunie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori –  prof. Nicolae Pellegrini, inspector şcolar general adjunct, ISJ Arad  

prof. Camelia Avramescu, Casa Corpului Didactic “Alexandru Gavra” Arad  
prof. Cornelia Borza, Liceul de Arte "Sabin Drăgoi" Arad 
prof. Andrada Marcu, inspector şcolar, ISJ Arad 
prof. Anca Crişan, Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu” Arad  
prof. Aurica Vlaicu Hergane, Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu” Arad 

Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 
Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
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METODE DRAMATICE ŞI LUDICE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV - 

EDUCATIV    
 

Grupul-ţintă vizat –  cadrele didactice din învăţământul preuniversitar   
Scopul programului – de a aduce în gândirea şi abordarea didactică a profesorilor noi 
metode ce apelează la  inteligenţe multiple, vizând dezvoltarea unui nou tip de inteligenţă, 
cea de tip transdisciplinar atât în rândul cadrelor didactice, cât şi al elevilor 
Tematica 

 Metode eficiente de intercomunicare. Strategiile dramatice şi ludice 
pluri-, inter- şi transdisciplinare. Justificări didactico – psihologice  

 Metode moderne de abordare a procesului instructiv - educativ. 
Învăţarea prin cooperare. Proiectele tematice şi platforma e-learning 
moodle.ro  

 Tehnici de eficientizare a procesului de predare şi evaluare la clasă. 
Reflecţii didactice.  Evaluare şi valorizare prin utilizarea platformei 
moodle.ro 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 35 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (februarie) 
Locul de desfăşurare – Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 
Formatori –  prof. Camelia Circa-Chirilă, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 

Zoltan Lovas, Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad 
prof. Nicolae Brânzeu - Mihai, Liceul de Arte "Sabin Drăgoi" Arad 

Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 

 
EDUCAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR 

 
Grupul-ţintă vizat  – cadre didactice din învăţământul preuniversitar (educatoare, 

învăţători) 
Scopul programului – dobândirea de către cadrele didactice a unor metode şi tehnici 
moderne de stimulare a potenţialului creativ al copilului 
Tematica 

 Identitatea creativităţii  
 Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii  
 Metode de stimulare specifice  
 Concluzii  

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie-martie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator – prof. psiholog Corina Don, C.J.R.A.E. Arad 
Coordonatorul programului – Ladislau Szabo, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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ACTIVITĂŢILE NONFORMALE, MODALITĂŢI COMPLEMENTARE DE 

FORMARE A ELEVILOR 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal), 

consilieri educativi, responsabili cu formarea continuă 
Scopul programului – abilitarea profesorilor în crearea unui ethos şcolar personalizat prin 
dezvoltarea unor cunoştinţe, abilităţi, competenţe care să creeze o dimensiune europeană 
a comportamentului elevului 
Tematica 

 Premizele eficienţei activităţii educative: teambuilding, comunicare, 
rezolvarea conflictelor 

 Proiectarea activităţilor de tip nonformal 
 Diversitatea ca resursă a activităţilor de educaţie nonformală 
 Marketingul activităţilor nonformale 
 Evaluarea activităţilor nonformale şi transferul achiziţiilor în practica 

curentă 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie-martie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator – prof. Adina Avacovici, Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" Arad 

prof. metodist Camelia Avramescu, Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" 
Arad  

Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 

 
DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

INTERPERSONALĂ POZITIVĂ 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – programul vizează formarea unor competenţe de comunicare şi 
relaţionare interpersonală pozitivă, a cadrelor didactice în relaţionarea cu elevii 
Tematica  

 Comunicare verbală  
 Comunicare non-verbală  
 Comunicare para-verbală 
 Provocările comunicării cu elevii 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (februarie-martie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator – prof. psiholog Angela-Carmen Plăcintar, CJRAE Arad - Colegiul Naţional 

“Vasile Goldiş” Arad 
Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ – METODE ŞI TEHNICI SPECIFICE 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – clarificarea principiilor care stau la baza învăţării 
experienţiale/participative şi posibilităţile de adaptare a metodelor şi instrumentelor utilizate 
în învăţarea în context nonformal în contextul şcolar 
Tematica 

 Introducere în învăţarea în context nonformal: delimitări conceptuale, 
principii, aplicabilitate. Contextul european al activităţilor de învăţare 
participativă 

 Roluri în activităţile de învăţare în context nonformal. Dinamica grupului 
în contextul activităţilor nonformale 

 Ciclul învăţării experienţiale. Designul activităţilor în context de învăţare 
nonformală: selecţia metodelor/instrumentelor 

 Metode participative de învăţare. Resurse pentru învăţarea participativă 
 Evaluarea activităţilor de învăţare nonformală: principii, metode şi 

instrumente de evaluare nonformală 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 18 ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie-martie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator – prof. Cristian Băbuţău, formator în reţeaua Erasmus+ 
Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
 
 

MODALITĂŢI DE ABORDARE A COPILULUI CU ADHD 
 
Grupul-ţintă vizat – profesori învăţământ primar şi gimnazial 
Scopul programului – înţelegerea problematicii abordării copiilor cu ADHD şi dezvoltarea 
de abilităţi de a construi un mediu de învăţare eficient şi captivant pentru toţi copiii 
Tematica 

 Particularităţile copiilor cu ADHD 
 Impactul hiperactivităţii şi deficitului de atenţie asupra vieţii copilului şi 

a celor din jurul lui – Studii de caz 
 Tehnici şi metode de intervenţie în ADHD – Programe de intervenţie 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului –  24 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (februarie) 
Locul de desfăşurare: – Şcoala Gimnazială  „Caius Iacob” Arad 
Formator – prof. psihopedagog Anamaria Crista , CSEI Arad 

prof. psihopedagog Jana Livia Oneţiu , CSEI Arad  
Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
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DIVERSITATEA CA ATITUDINE DE VIAŢĂ 

 
Grupul-ţintă vizat – cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – formarea educatorilor de toate nivelurile pentru a-şi susţine elevii în 
înţelegerea lumii în care trăiesc, pentru dobândirea unei atitudini de fermitate şi echilibru, 
adică un câştig de netăgăduit pentru viitorii cetăţeni globali eficienţi, mediatori de conflicte, 
capabili să cultive şi să transmită idei – inclusiv la nivel decizional, prin activism civic sau în 
dezvoltarea politicilor publice, care înţeleg că bunăstarea personală decurge din bunăstarea 
celorlalţi 
Tematica 

 Etica nediscriminării şi estetica diversităţii 
 Drepturile omului şi responsabilităţile omului 
 Educaţie şi diversitate 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului –  24 ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie-martie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator – dr. Diana Ureche, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 
 
 

MEDIEREA CONFLICTELOR ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – formarea cadrelor didactice pentru procesul de identificare de 
resurse psihopedagogice, accesare rapidă şi utilizare a lor pentru medierea conflictelor 
apărute în mediul şcolar. 
Tematica  

 Introducere în problematica medierii conflictelor 
 Comunicarea eficientă în mediul şcolar 
 Managementul conflictelor în mediul şcolar 
 Violenţa în şcoală 
 Promovarea comportamentelor sănătoase şi a egalităţii de şanse 
 Evaluarea cursului 
 Follow-up 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie-februarie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator  – prof. Otilia Ardelean, CJRAE Arad 
Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ALE ELEVILOR 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice de toate specialităţile din învăţământul gimnazial şi 

liceal 

Scopul programului – îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de 
identificare şi formare la elevi a unor abilităţi de viaţă, care să conducă la învăţare pe 
parcursul întregii vieţi 
Tematica  

 Domeniul abilităţilor de viaţă - Note definitorii 
 Domeniul abilităţilor de viaţă - modele de îmbinare a teoriei cu practica 
 Modelul ciclului de dezvoltare a abilităţilor de viaţă 
 Realizarea proiectelor educative prin prisma abilităţilor de viaţă 
 Evaluarea programului 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului –  24 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul  II al anului 2015 (aprilie-iunie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator – prof. Cornelia Borza, Liceul de Arte “Sabin Drăgoi”Arad 
Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
 

ŞCOALĂ – FAMILIE – COMUNITATE 
PARTENERI ÎN EDUCAŢIE 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – promovarea în rândurile cadrelor didactice a politicilor şi strategiilor 
de implicare a părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii ca parteneri activi în educaţia formală 
şi nonformală promovată de unităţile de învăţământ. 
Tematica  

 Comunicarea - între paradigmă şi strategie  
 Tehnici educative dinamice pentru educarea copiilor 
 Intervenţia socială (educaţia parentală) prin strategii educaţionale  
 Proiectarea activităţilor de parteneriat şi asigurarea calităţii intervenţiei 

educaţionale  
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore 
Calendarul programului: –  trimestrul I al anului 2015 (ianuarie - martie) 
Locul de desfăşurare: – Grădiniţa P.P. „Grădiniţa Prieteniei” Arad  
Formatori –  prof. univ. dr. Alina Roman, Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

prof. învăţământul preşcolar Diana Adela Redeş, Grădiniţa P.P. „Grădiniţa 
Prieteniei” Arad  
prof. Bianca Paul, Şcoala Gimnazială Chişineu-Criş 

Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 
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INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI 

 
Grupul-ţintă vizat – personal didactic şi didactic auxiliar 
Scopul programului – îmbunătăţirea calităţii muncii personalului didactic şi didactic auxiliar 
din învăţământul preuniversitar, abilitarea şi perfecţionarea personalului didactic în 
utilizarea de tehnologii informatice şi de comunicaţie în procesul instructiv-educativ 
Tematica  

 Componentele calculatorului şi Sisteme de operare 
 Rolul calculatorului în învăţare. Internet 
 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
 Microsoft Power Point 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul IV al anului 2014 

trimestrele I-II ale anului 2015  
Locul de desfăşurare: – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 
Formator – prof. Loghin Gaga, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
 

INSTRUIRE AVANSATĂ ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI 
COMUNICAŢIILOR 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – instruirea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru 
folosirea aplicaţiilor informatice moderne 
Tematica  

 Sistemele de operare Windows 8 şi Android  
 Office 2013 şi Open Office 
 Aplicaţii pentru învăţare - Crearea unor instrumente didactice virtuale. 

Utilizarea aplicaţiilor de navigare 
 Utilizarea platformelor eLearning 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 34 de ore  
Calendarul programului: – trimestrele I-II ale anului 2015 (ianuarie – aprilie)    
Locul de desfăşurare: – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 
Formator – prof. Loghin Gaga, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 
Coordonatorul programului – Emilia Dăncilă, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
 



Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

 16

 
EDITARE  FOTO/VIDEO  ȘI  UTILIZARE  PLATFORME/PROGRAME 

ONLINE  PENTRU  EDUCAȚIE 
 
Grupul-ţintă vizat – cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (programul necesită 

cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului) 
Scopul programului – însuşirea unor cunoştinţe de bază în utilizarea programului de 
editare imagine Adobe Photoshop 7, a programului de editare video Windows Movie Maker 
si a unor aplicaţii digitale online/offline şi utilizarea acestor programe în cadrul procesului 
educativ ca metode şi mijloace 
Tematica  

 Programul Adobe Photoshop 7 – prelucrare foto  
 Programul Windows Movie Maker – prelucrare video  

Forma de certificare – adeverinţă, eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 20 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie-februarie) 
Locul de desfăşurare: –  Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad 
Formator –  prof. Nicoleta Stoica, Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad  
Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
 

ANTICORUPŢIA ŞI MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL 
 
Grupul-ţintă vizat – directori, membri ai consiliilor de administraţie, cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar  
Scopul programului – familiarizarea participanţilor cu  demersurile de prevenire şi 
combatere a corupţiei, dar şi cu necesitatea adecvării eforturilor în vederea adoptării unei 
abordări bine planificate şi sustenabile pe termen mediu şi lung în domeniul prevenirii 
corupţiei, deoarece rolul sectorului educaţional se conturează a fi unul fundamental pentru 
asigurarea succesului acestor acţiuni 
Tematica  

 Strategia de anticorupţie în educaţie 
 Etică şi deontologie profesională 
 Mecanisme de prevenire a corupţiei în materie de achiziţii publice şi 

utilizarea fondurilor publice 
 Educaţia anticorupţie în activităţile şcolare şi extraşcolare 

Forma de certificare – adeverinţă, eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore  
Calendarul programului: – trimestrele I şi II ale anului 2015 (ianuarie - iunie 2015) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator – Cornelia Tămaş, consilier juridic Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad 

Ecaterina Răducanu, contabil Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad 
Mariana Tocaciu, inspector şcolar Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad 

Coordonatorul programului – Ladislau Szabo,profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 
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STANDARDE MANAGERIALE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 
 
Grupul-ţintă vizat – directori şi directori adjuncţi din unităţile şcolare din judeţul Arad  
Scopul programului – sprijinirea managerilor şcolari în dobândirea şi dezvoltarea 
abilităţilor şi competenţelor manageriale în vederea aplicării şi elaborării documentelor 
manageriale, a sistemului de control managerial intern şi comunicarea instituţională în 
unităţile şcolare 
Tematica 

 Portofoliul  directorului - documentele manageriale – mod de 
elaborare/aplicare. Legislaţie  

 Competenţele managerului şcolar 
 Transparenţă şi etică în sistemul decizional 
 Sistemul de Control Managerial Intern 
 Eficientizarea comunicării interne şi externe 
 Managementul resurselor umane în unităţile şcolare 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 36 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie-decembrie) 

trimestrul I al anului 2015 (ianuarie-februarie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – prof. Florin Sirca, inspector şcolar ISJ Arad 

prof. Mariana Tocaciu, inspector şcolar ISJ Arad 
prof. Emilia Mandache, inspector şcolar ISJ Arad 
prof. Adriana Popescu, inspector şcolar ISJ Arad 

Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 

 
DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ 

Grupul-ţintă vizat – personal didactic din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – programul îşi propune formarea şi dezvoltarea competenţelor 
necesare pentru elaborarea diferitelor proiecte internaţionale 
Tematica  

 Informare Erasmus+. Prezentare site 
 Proiecte de mobilităţi 
 Proiecte de parteneriat 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 28 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie - decembrie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – prof. Anca Lupei, inspector şcolar ISJ Arad 

prof. Adina Avacovici, Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" Arad 
Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
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MANAGEMENT DE PROIECT 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – familiarizarea  cursanţilor cu aspectele teoretice şi aplicative ale 
managementului de proiect, cu strategii şi forme de planificare, organizare, conducere şi 
evaluare ale unui proiect 
Tematica 

 Conceptul de proiect – clarificări conceptuale şi de terminologie  
 Ciclul de viaţă al unui proiect  
 Instrumente şi tehnici specifice managementului de proiect  
 Scrierea cererilor de finanţare 

Forma de certificare – adeverinţă, eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore 
Calendarul programului: trimestrul I al anului 2015 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori –  prof. Nicolae Pellegrini, inspector şcolar general adjunct, ISJ Arad  

prof. Larisa Chiţu, director CCD Arad 
Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
 
 
 

FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR METODIŞTI ISJ 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice cu statut de metodişti la nivelul Inspectoratului Şcolar 

al Judeţului Arad 
Scopul programului – îmbunătăţirea calităţii inspecţiei şcolare prin dezvoltarea 
competenţelor specifice, conform standardelor profesionale, pentru cadrele didactice cu 
statut de metodişti la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Arad 
Tematica  

 Legislaţie, metodologii şi regulamente pentru inspecţia şcolară 
 Desfăşurarea inspecţiilor şcolare 
 Aplicaţii practice 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul IV al anului 2014 (octombrie-decembrie) 

trimestrul I al anului 2015 ( ianuarie - martie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – inspectori şcolari din Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad 
Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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PSIHOPEDAGOGIE PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice înscrise la gradul didactic definitivat - educatoare, 

învăţători, profesori 
Scopul programului – asigurarea de sprijin şi suport cadrelor didactice debutante în 
pregătirea lor psihopedagogică conform programei de examen în vederea îmbunătăţirii 
rezultatelor la examenul de obţinere a definitivării în învăţământ şi a dezvoltării 
competenţelor lor psihopedagogice 
Tematica 

 Sistemul de învăţământ din România. Procesul de învăţământ – analiză 
conceptuală, abordări structural-sistemice, funcţionale şi interacţionale. 
Predarea. Învăţarea.  

 Statutul epistemologic al pedagogiei. Educaţia: forme (formală, 
nonformală, informală), domenii educaţionale (educaţia intelectuală, 
morală, estetică şi artistică, fizică şi sportivă, tehnologică/profesională). 
Noile educaţii. Alternative educaţionale 

 Educabilitatea: concept, factori. Teorii fundamentale (ereditarismul, 
ambientalismul, epigenetismul piagetian). Structura şi dinamica 
personalităţii 

 Finalităţile educaţiei: clasificare, proceduri de operaţionalizare. Avantaje 
si limite ale operaţionalizării 

 Strategii didactice, metode şi mijloace de învăţământ. Forme de 
organizare a procesului de învăţământ. Interacţiunea obiective-
conţinuturi - strategii în instruirea şcolară. 

 Teoria şi metodologia curriculum-ului: concepte, tipuri, documente 
curriculare.  

 Evaluarea şcolară: definire, etape, funcţii, forme, strategii şi metode 
(tradiţionale şi complementare). Elaborarea probei de evaluare. Factori 
perturbatori/erori de evaluare şcolară. 

 Proiectarea activităţilor didactice: concept, niveluri, exigenţe, avantaje şi 
limite. Variante de redactare a proiectelor de activitate didactică. 
Aplicaţii. 

 Managementul clasei de elevi. Succesul şi insuccesul şcolar. 
Comunicarea didactică. Calitatea în educaţie. Personalitatea cadrului 
didactic. Profesionalizarea carierei didactice 

 Educaţia elevilor cu nevoi speciale 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul II al anului 2015 (aprilie - iunie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – prof. Valeria Peştean, Colegiul Naţional „Preparandia -Dimitrie Ţichindeal”Arad  

 prof. Corina Uzum, Colegiul Naţional „Preparandia -Dimitrie Ţichindeal” Arad 
 prof. Gabriela Iancic, Colegiul Naţional „Preparandia -Dimitrie Ţichindeal” Arad 

Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 
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ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul 

Arad 
Scopul programului: – abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în 
anul şcolar 2014-2015 în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare 
Tematica  

 Proiectare 
 Strategii (desfăşurare de proces) 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului –  16 ore 
Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2014 (septembrie) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul National „Elena Ghiba Birta” Arad 

Liceul „Mihai Viteazul” Ineu 
Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chişineu-Criş 
Liceul Teoretic Sebiş 
Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova 

Formator – prof. Otilia Delia Balaci, Şcoala Gimnazială Nr. 5 Arad 
prof. Raluca Lalyer, inspector şcolar, ISJ Arad 
prof. Daciana Teodora Olariu, Colegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie 
Ţichindeal” Arad 
prof. Rafila Vesa, Şcoala Gimnazială ”Lazăr Tâmpa” Almaş 
prof. Nicoleta Cristina Rotar, Liceul Tehnologic Sântana 

Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 

 
EVALUAREA ÎN CONTEXTUL CURRICULUMULUI INTEGRAT 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar - ciclul primar 
Scopul programului – implementarea noii oferte curriculare la nivelul ciclului primar care 
urmăreşte organizarea interdisciplinară  a ofertelor de învăţare la şcolarii mici, necesită 
formarea cadrelor didactice din învăţământul primar pentru dobândirea competenţelor de 
evaluare în contextul curriculumului integrat 
Tematica 

 Documente curriculare. Competenţe versus obiective. Specificul predării 
integrate la ciclul primar 

 Evaluarea. Esenţa evaluării competenţelor în contextul predării integrate 
 Metode, tehnici şi modalităţi  de evaluare în contextul predării integrate 
 Concluzii şi evaluare 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 26 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 ( ianuarie – martie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – prof. Daciana Teodora Olariu, Colegiul Naţional „Preparandia -Dimitrie 

Ţichindeal” Arad  
prof. Otilia Delia Balaci, Şcoala Gimnazială Nr. 5 Arad, 
prof. Raluca Lalyer, inspector şcolar, ISJ Arad 

Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 
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APLICAREA INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice care îndrumă practica pedagogică a elevilor/studenţilor 
Scopul programului – aducerea în atenţia cadrelor didactice coordonatoare de practică 
pedagogică a unor perspective de inovare şi reformare a învăţământului primar în 
ansamblul său 
Tematica 

 Argumente pentru introducerea curriculum-ului integrat. Curriculum-ul 
pentru învăţământul primar 

 Strategii de interacţiune didactică specifice disciplinelor Comunicare în 
limba română, Matematică şi explorarea mediului 

 Strategii de interacţiune didactică specifice disciplinelor Arte vizuale şi 
abilităţi practice, Muzică şi mişcare, Dezvoltare personală 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 20 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul IV al anului 2014 (octombrie - decembrie) 

trimestrul I al anului 2015 (ianuarie - martie) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Naţional “Preparandia - Dimitrie Ţichindeal” Arad 
Formatori – prof. univ. dr. Anton Ilica, Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

prof. Daciana Olariu, Colegiul Naţional ”Preparandia - Dimitrie Ţichindeal” Arad 
Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
 
CONŢINUTURI ŞTIINŢIFICE DIN PROGRAMELE ŞCOLARE DE LIMBA ŞI 
LITERATURA ROMÂNĂ DIN PERSPECTIVĂ DIDACTICĂ. LITERATURĂ 

 
Grupul-ţintă vizat – profesori care predau limba şi literatura română la clasele de gimnaziu 

şi liceu 
Scopul programului – abordarea teoretică şi practică a conţinuturilor ştiinţifice din 
programele şcolare  răspunzând interesului cadrelor didactice pentru continua lor 
profesionalizare în specialitate, deoarece s-a constatat că profesorii de limba şi literatura 
română sunt  preocupaţi de operarea corectă şi fluentă cu noţiunile şi conţinuturile 
prevăzute de programa şcolară în domeniul „Lectură” (clasele gimnaziale), respectiv 
domeniul „Literatură” (clasele liceale) 
Tematica 

 Delimitări conceptuale din domeniul teoriei literaturii din perspectivă 
didactică 

 Estetică. Curentele cultural-artistice din perspectivă didactică 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie-martie) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 
Formatori –  prof. Mirela Mureşan, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 

prof. Diana Achim, inspector şcolar ISJ Arad  
prof. Andreia Maxim, Colegiul „Csiky Gergely” Arad 

Coordonatorul programului – Ladislau Szabo, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 
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DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE. DEZVOLTAREA 
COMPETENŢELOR PROFESIONALE 

 
Grupul-ţintă vizat – profesori care predau limba şi literatura română la clasele de gimnaziu 

şi liceu 
Scopul programului – creşterea calităţii muncii la clasă, corelarea activităţii didactice cu 
noile orientări în pedagogie şi didactica specialităţii, precum şi îmbinarea viziunii tradiţionale 
cu cea modernă în domeniul didactic 
Tematica 

 Orientări moderne în pedagogie (pedagogia postmodernă) şi didactica 
specialităţii. Idealul educaţional şi scopurile disciplinei limba şi literatura 
română. Formarea competenţei de comunicare  

 Elemente de psihologia vârstelor. Diminuarea crizei de trecere de la un 
ciclu şcolar la altul. Formarea noţiunilor  

 Programa: lectura programei. Modelele didactice aflate la baza programei. 
Strategii de învăţare. Stiluri de învăţare  

 Proiectarea unităţii de învăţare  şi planificarea calendaristică. Predarea 
integrată. Proiectarea lecţiei – stabilirea obiectivelor / competenţelor vizate 

 Demersul didactic. Metode de predare - tradiţionale şi alternative. Modele 
configurative. Evaluarea – forme de evaluare, metode de evaluare 
(tradiţionale şi alternative). Evaluarea naţională 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul II al anului 2015 (aprilie-iunie) 
Locul de desfăşurare: – Şcoala Gimnazială Nr. 5 şi Colegiul „Csiky Gergely” Arad 
Formatori – prof. Diana Achim, inspector şcolar, ISJ Arad  

prof. Adela Militar, Şcoala Gimnazială  Nr. 5 Arad 
prof. Andreia Maxim, Colegiul „Csiky Gergely” Arad 

Coordonatorul programului – Ladislau Szabo, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 
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PERSPECTIVA DIDACTICĂ ASUPRA CONŢINUTURILOR ŞTIINŢIFICE DIN 
PROGRAMELE ŞCOLARE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. LIMBĂ 

ŞI COMUNICARE 
 
Grupul-ţintă vizat – profesori care predau limba şi literatura română la clasele de gimnaziu 

şi liceu 
Scopul programului – abordarea teoretică şi practică a conţinuturilor ştiinţifice din 
programele şcolare, răspunzând interesului cadrelor didactice pentru continua lor 
profesionalizare în specialitate 
Tematica 

 Abordarea didactică a conţinuturilor de fonetică şi stilistică 
 Conţinuturile de lexic şi semantică din perspectivă didactică 
 Perspectiva integrată în abordarea conţinuturilor de morfologie 
 Perspectiva integrată în abordarea conţinuturilor de sintaxă 
 Noi tendinţe în abordarea conţinuturilor din domeniul „comunicare” 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul II al anului 2015 (aprilie-iunie) 
Locul de desfăşurare: – Şcoala Gimnazială nr.5 
Formatori – prof. Adela Militar, Şcoala Gimnazială  Nr. 5 Arad 

prof. Cristian Moldovan, Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad 
prof. Carmen Cuzmanov, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Arad 
prof. Laura Orban, Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu”  Arad 
prof. Monia Deta, Şcoala Gimnazială „Aurel Sebeşan” Felnac 
prof. Adriana Negoi, Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” Arad 

Coordonatorul programului – Ladislau Szabo, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 

 
PROIECTAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE LA LIMBA ENGLEZĂ 

 
Grupul-ţintă vizat – profesori de limba engleză din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – sprijinirea profesorilor de limba engleză în formarea, dezvoltarea şi 
exersarea competenţelor de proiectare a documentelor şcolare 
Tematica 

 Curriculum-ul Naţional 
 Programa şcolară 
 Planificarea calendaristică 
 Unitatea de învăţare 
 Proiectul didactic 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (februarie – martie) 
Locul de desfăşurare: – Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” 

Arad 
Formatori – prof. Monica Borş, Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius 

Iacob” Arad 
Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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PERSPECTIVE ŞI TENDINŢE MODERNE ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE 

 
Grupul-ţintă vizat – cadrele didactice care predau limba engleză la gimnaziu şi liceu 
Scopul programului – motivarea cadrelor didactice pentru renunţarea la abordări rutiniere 
în favoarea unor metode, tehnici şi procedee moderne de predare a limbii engleze, 
prevalente în context european, în scopul optimizării şi eficientizării calităţii actului didactic 
Tematica 

 Portofoliul profesorului de limba engleză (documente curriculare; 
competenţe specifice disciplinei; proiectarea activităţii didactice; 
elaborarea programelor pentru opţionale) 

 Metode, tehnici şi procedee moderne în predarea gramaticii 
 Metode, tehnici şi procedee moderne în predarea vocabularului 
 Tipuri de activităţi adecvate receptării mesajului citit şi audiat 
 Rolul materialelor autentice în stimularea interacţiunii verbale şi în 

producerea de mesaje orale 
 Stimularea creativităţii elevilor în producerea de mesaje scrise 
 .Metode de evaluare şi autoevaluare (PLE) 
 Managementul clasei de elevi 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore  
Calendarul programului: – trimestrele I şi II ale anului 2015 (ianuarie – mai) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Naţional „Preparandia - Dimitrie Ţichindeal” Arad 
Formatori – prof. Laura Nădăban, inspector şcolar, ISJ Arad 
Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
 
 

PROIECTAREA OPŢIONALULUI LA LIMBA ENGLEZĂ: PROJECT 
BRITAIN 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice care predau limba engleză la nivel primar şi gimnazial 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de proiectare a 
activităţilor didactice opţionale prin crearea unei oferte de opţional în limba engleză care să 
atragă elevii înspre decoperirea de noi informaţii legate de cultura şi civilizaţia britanică 
oferindu-le o paletă de lecţii atractive, interactive, care aduc noutate şi stârnesc interes 
Tematica 

 Fact file: Britain 
 British Monarchy 
 Trivia 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului –  30 de ore  
Calendarul programului: – trimestrele I şi II ale anului 2015 (martie – mai) 
Locul de desfăşurare: – Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad 
Formatori –  prof. Simona Stoica, Liceul Teoretic “Adam Muller Guttenbrunn” Arad 
Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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ABORDĂRI ÎN PREDAREA LITERATURII LA CLASELE CU PROFIL 

BILINGV ŞI STUDIU INTENSIV AL LIMBII ENGLEZE (ESL) 
 
Grupul-ţintă vizat – profesorii de limba engleză aflaţi în primii ani de activitate în 
învăţământ 
Scopul programului – îndrumarea cadrelor didactice în vederea predării literaturii la 
clasele cu profil bilingv şi studiu intensiv al limbii engleze prin diverse tipuri de activităţi 
menite să dezvolte competenţele de comunicare ale elevilor în limba ţintă, gândirea critică 
şi motivaţia acestora pentru lectură 
Tematica 

 Predarea literaturii - mijloc sau scop în sine? Activităţi practice: Gândire 
critică şi comunicare în limba engleză 

 Planificarea şi organizarea predării literaturii la clasele cu profil bilingv şi 
studiu intensiv al limbii engleze (ESL). Activităţi practice: Motivaţia prin 
ludic şi reflexiv 

 Proiectarea activităţilor în predarea literaturii. Activităţi practice: textul 
literar şi dezvoltarea competenţelor de receptare a unui mesaj scris 

 Rolul activităţilor de spargere a gheţii şi a exerciţiilor de imaginaţie în 
predarea literaturii. Activităţi practice: textul literar şi dezvoltarea 
competenţelor de receptare a unui mesaj audiat 

 Coordonarea discuţiilor despre literatură. Activităţi  practice: textul literar şi 
dezvoltarea competenţelor de producere de mesaje orale 

 A scrie despre literatură. Activităţi  practice: textul literar şi dezvoltarea 
competenţelor de producere de mesaje scrise (temă personaj, simbol) 

 Dezbaterea şi jocul de rol în predarea literaturii. Activităţi practice: textul 
literar şi dezvoltarea competenţelor de interacţiune verbală 

 Evaluarea şi autoevaluarea predării şi învăţării literaturii la clasele cu profil 
bilingv şi studiu intensiv al limbii engleze (ESL) Activităţi practice: 
elaborarea de teste de evaluare, portofoliul, proiectul, dramatizarea 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 32 de ore  
Calendarul programului: – trimestrele I şi II ale anului 2015 (ianuarie- mai) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 
Formatori –  prof. Livia Marinescu, Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta” Arad   
Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
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PREGĂTIREA EXAMENELOR CAMBRIDGE 

 

Grupul-ţintă vizat – profesori de limba engleză care pregătesc candidaţi pentru diferitele 
examene Cambridge 

Scopul programului – familiarizarea cadrelor didactice de specialitate cu cerinţele 
specifice fiecărui examen prezentat (nivel, abilităţi, tipuri de teste, tipuri de interacţiune, 
materiale specifice etc.) 
Tematica 

 Cambridge FCE & Cambridge FCE for schools – The Changes at a Glance 
 Cambridge Advanced – The Changes at a Glance  
 Road to IELTS 
 Preparing for YLE 
 TKT, CLIL & KAL 
 TKT Practical 
 Cambridge Proficiency exam 

Forma de certificare – certificat de participare eliberat de CCD Arad şi British Council 
Durata programului – 42 de ore (6 ore x 7 module) 
Calendarul programului:  – trimestrul IV al anului 2014  

trimestrele I şi II ale anului 2015 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator – Liana Gherdan - Cambridge ESOL presenter 
Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
Notă: Înscrierile se fac pentru fiecare modul separat, după anunţarea acestuia, respectând 

cerinţele precizate în anunţul respectiv. Costurile sunt suportate de British Council 
 
ABILITARE CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ŞCOLILE CU 

PREDARE ÎN LIMBA MATERNĂ 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în şcolile cu predare în 

limba maternă 
Scopul programului – stimularea autoeducării unei atitudini creative faţă de manifestările 
specifice ale conduitei bi(multi)lingve; 
Tematica 

 Programa şcolară de limba maternă 
 Programa şcolară de limba română specifică unităţilor şcolare cu predare în 

limba maternă şi activităţi de abilitare curriculară 
 Programa şcolară de limba maternă şi activităţi de abilitare curriculară 
 Activităţi de învăţare eficiente în predarea limbii materne şi tradiţiile 

minorităţilor 
 Noile repere privind reforma curriculară 
 Eficienţa interdisciplinarităţii în activităţile de predare-învăţare 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 26 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie - martie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator – prof. Huszarik Pavel, Liceul Teoretic ”J. G. Tajovsky” Nădlac 

prof. Huszarik Nicoleta, Liceul Teoretic ”J. G. Tajovsky” Nădlac 
prof. Timar Vierorsava, Ministerul Educaţiei Naţionale 

Coordonatorul programului – Ladislau Szabo, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 
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DIDACTICA MATEMATICII 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice debutante, care predau matematica (gimnaziu şi liceu) 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor didactice specifice disciplinei 
Tematica 

 Documente curriculare 
 Competenţe specifice disciplinei 
 Metode active de învăţare. Teoria inteligenţelor multiple 
 Proiectarea activităţii didactice 
 Metode de evaluare 
 Elaborarea programelor pentru opţionale 
 Rezolvarea situaţiilor conflictuale apărute în cadrul orei de matematică 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore 
Calendarul programului: - trimestrul I al anului 2015 (ianuarie-februarie) 
Locul de desfăşurare: – Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad 
Formatori – prof. Viorel Tudoran, inspector şcolar, ISJ Arad 

prof. Sanda Roveanu, Liceul Teoretic „A.M. Guttenbrunn” Arad 
prof. Maria Both, Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” Arad 

Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 

 
 

MODALITĂŢI EFICIENTE DE EVALUARE LA INFORMATICĂ ŞI TIC 
 
Grupul-ţintă vizat – profesori care predau disciplinele Informatică şi TIC la liceu 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor didactice specifice disciplinei şi 
însuşirea unui aparat conceptual de actualitate în evaluare şi orientarea cursanţilor în 
alegerea strategiilor de evaluare curentă la clasă, precum şi la examene 
Tematica 

 Metode şi tehnici de evaluare la clasă 
 Evaluarea la proba scrisă de Informatică de la bacalaureat 
 Evaluarea la proba de competenţe digitale de la bacalaureat 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 20 de ore  
Calendarul programului: – pe parcursul anului şcolar în cadrul cercului pedagogic 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 
Formator –  prof. Dana Cameniţă, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 
Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ A ACTIVITĂŢII DIDACTICE LA ARIA 

CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII, CU 
VALORIFICAREA TEHNOLOGIEI MODERNE DE INFORMARE ŞI 

COMUNICARE 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar care predau fizică, 

chimie, biologie, matematică (gimnaziu şi liceu) 
Scopul programului – programul urmăreşte dezvoltarea competenţelor de specialitate şi 
didactice specifice ariei curriculare matematică şi ştiinţe ale naturii cu scopul creşterii 
calităţii prestaţiei didactice, prin abordare interdisciplinară, utilizarea TIC atât în colaborarea 
profesională a cadrelor didactice, cât şi pe parcursul demersurilor didactice de proiectare, 
predare, învăţare, evaluare, prin utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii şi de 
motivare a elevilor pentru învăţare, pentru formarea competenţelor 
Tematica 

 Abordarea didacticii ariei curriculare matematică şi ştiinţe ale naturii, din 
perspective interdisciplinare 

 Utilizarea instrumentelor digitale în dezvoltarea competenţelor de 
specialitate şi didactice ale profesorilor, precum şi în activităţile 
curriculare şi extracurriculare cu elevii 

 Abordarea interdisciplinară a evaluării, ca fundament pentru 
soluţionarea de către elevi a problemelor din viaţa reală, în corelaţie cu 
evaluările naţionale şi internaţionale ale elevilor 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului –  32 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie-februarie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad / CDI-uri din judeţ 
Formatori – prof. Ana Honiges, Liceul Tehnologic Sântana 

prof. Hortensia-Diana Neamţ, Liceul Tehnologic Sântana  
prof. Florica Tuduran, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” 
Arad 
prof. Andrea Vida, Şcoala Gimnazială ”Iosif Moldovan” Arad 

Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 
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ABORDARI METODOLOGICE MODERNE LA CULTURA (EDUCAŢIE) 

CIVICĂ 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar - disciplina cultură 

civică/educaţie civică 
Scopul programului – parcurgerea programului orientează atenţia şi interesul profesional 
spre (auto)educaţia civică, pentru ca preocuparea faţă de aceasta, în spaţiul şcolii, să 
devină comparabilă cu preocupările pentru dezvoltarea componentei cognitive a 
personalităţii. Acest tip de intervenţie are ca efect dezirabil creşterea performanţelor 
academice, cât şi pregătirea tinerilor pentru a-şi îndeplini mai bine rolul în viaţă ca elevi, fii, 
cetăţeni 
Tematica 

 Modalităţi de organizare a activităţilor de predare-învăţare - evaluare la 
cultură civică. Corelaţii inter şi transdisciplinare  

 Modalităţi de valorizare a valenţelor formativ-atitudinal - 
comportamentale ale conţinuturiloe specifice disciplinei în activităţi 
şcolare şi extraşcolare 

 Elaborarea şi utilizarea resurselor didactice la disciplina cultură civică 
 Modalităţi şi instrumente moderne de evaluare 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore  
Calendarul programului: - trimestrul IV al anului  2014 (octombrie - decembrie) 

trimestrul I al anului 2015 (ianuarie - martie) 
Locul de desfăşurare – Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad 
Formator –  prof. Tămăşan Petruşca, Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu” Arad 

prof. Adina Plev, profesor metodist  Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” 
Coordonatorul programului – Ladislau Szabo, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
 

ABORDĂRI METODOLOGICE MODERNE LA ISTORIE 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, care predau disciplina 

istorie la clasele de gimnaziu şi liceu 
Scopul programului – îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei procesului de predare-învăţare 
şi evaluare la disciplina istorie prin stimularea creativităţii şi a inovării în proiectarea şi 
desfăşurarea activităţilor didactice ale profesorilor de istorie şi prin dobândirea unor 
competenţe transversale 
Tematica 

 Modalităţi de organizare a activităţilor de predare-învăţare - evaluare la 
istorie. Corelaţii inter-, transdisciplinare şi crosscurriculare 

 Modalităţi de valorizare a valenţelor formativ-atitudinal - 
comportamentale ale conţinuturilor specifice disciplinei în evaluare 

 Modalităţi şi instrumente moderne de evaluare 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul IV al anului 2014 (octombrie - decembrie) 

trimestrul I al anului 2015 (ianuarie - martie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formator –  prof. Simona Stiger, inspector şcolar ISJ Arad   

prof. Adina Plev, Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad  
Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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OPTIMIZAREA ACTULUI DE PREDARE - ÎNVĂŢARE LA DISCIPLINA 

GEOGRAFIE 
 
Grupul-ţintă vizat – profesori de geografie - gimnaziu şi liceu 
Scopul programului – îmbunătăţirea procesului didactic la geografie prin stimularea 
creativităţii elevilor şi prin crearea şi utilizarea de suporturi grafice specifice 
Tematica 

 Strategii didactice interactiv- creative în predarea geografiei 
 De la disciplină la abordare inter- şi transdiciplinară 
 Portofoliul, modalitate de evaluare alternativă 
 Cunoaşterea şi utilizarea programului OCAD (vers. 6) 
 Realizarea de hărţi şi schiţe geografice, precum şi utilizarea acestora 

într-un instrument de evaluare 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 26 de ore  
Calendarul programului: - trimestrul II al anului 2015 (aprilie-mai)  
Locul de desfăşurare – Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad 
Formator –  prof. Lavinia Bundik, Şcoala Gimnazială Nr. 5 Arad 

prof. Dorel Gureanu, Liceul de Arte “Sabin Drăgoi” Arad 
Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
 
 

CALCULATORUL AZI ÎN CURRICULUM-UL ŞCOLAR LA DISCIPLINA 
RELIGIE 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice care predau religie în învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în predarea asistată  
de calculator la disciplina religie 
Tematica 

 Informatica şi societatea 
 Aplicaţiile educative ale tehnologiei digitale la religie 
 Metode moderne utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la 

disciplina religie 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore  
Calendarul programului: - Trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie – decembrie) 
Locul de desfăşurare – Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad 
Formator –  prof. Florin Sirca, inspector şcolar ISJ Arad 
Coordonatorul programului – Adina Plev, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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METODICA PREDĂRII EDUCAŢIEI FIZICE LA CLASA PREGĂTITOARE 

 
Grupul-ţintă vizat – profesori de educaţie fizică din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – sprijinirea cadrelor didactice în adaptarea demersului didactic la 
schimbările din sistem 
Tematica 

 Noutăţi în procesul instructiv-educativ 
 Formarea de competenţe în conformitate cu obiectivele educaţionale 

specifice disciplinei 
 Proiectarea didactică 
 Aplicarea curriculumului specific clasei pregătitoare - forme de 

organizare, strategie didactică, tehnici de lucru 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 20 de ore  
Calendarul programului: - trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie-decembrie)  

trimestrul I al anului 2015 (februarie-martie) 
Locul de desfăşurare – Şcoala Gimnazială nr. 5 Arad 
Formatori –  prof. Claudius Lucian Mladin, inspector şcolar general, ISJ Arad 

prof. Paul Barta, inspector şcolar, ISJ Arad 
prof. Emilia Mandache, inspector şcolar, ISJ Arad 
prof. Mihaela Socaci, Şcoala Gimnazială nr. 5 Arad 

Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 

 
DISCIPLINAREA ŞI MODELAREA GÂNDIRII PRIN JOCUL DE ŞAH 

 
Grupul-ţintă vizat – profesori de educaţie fizică şi cadre didactice care predau disciplina 

opţională ”Educaţie prin şah” 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de abordare a şahului 
ca ştiinţă, cu metodologie proprie, bazată pe observare, culegere de informaţii, exerciţiu, 
problematizare, predicţie şi planificare 

Tematica 
 Obiectivarea conţinuturilor în documentele şcolare 
 Şahul în Curriculum-ul la decizia şcolii 
 Proiectare didactică în funcţie de psihologia elevului jucător de şah 
 Programa şcolară de opţional – planificare şi proiectare 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore  
Calendarul programului: - trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie-decembrie) 
Locul de desfăşurare – Şcoala Gimnazială nr. 5 Arad 
Formatori –  prof. Claudius Lucian Mladin, inspector şcolar general, ISJ Arad 

prof. Alin Câmpeanu, preşedinte Club Sportiv Şah Vados Arad 
prof. Paul Barta, inspector şcolar ISJ Arad 

Coordonatorul programului – Ladislau Szabo, profesor metodist Casa Corpului Didactic 
“Alexandru Gavra” Arad 
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ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ŞI CULTURALE ÎN STRUCTURILE 

INFODOCUMENTARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 
Grupul-ţintă vizat – profesori responsabili CDI şi bibliotecari şcolari 
Scopul programului – programul se adresează cadrelor didactice şi bibliotecarilor care au 
în responsabilitatea lor biblioteci şcolare şi centre de documentare şi informare şi care 
doresc să-şi diversifice practicile profesionale prin integrarea unor tehnici şi suporturi 
inovatoare şi de actualitate 
Tematica 

 Demersul de cercetare documentară: etape, activităţi specifice, 
modalităţi de integrare în activitatea didactică 

 Proiecte interdisciplinare: axele colaborării documentarist-echipă 
pedagogică, rolul CDI într-un proiect interdisciplinar, exemple 

 Tehnici specifice de formare şi stimulare a gustului pentru lectură: 
animaţia-lectură şi animaţia culturală (definiţie, obiective, tipologie, 
exemple) 

 Integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică şi documentară 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 ore  
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (februarie) 
Locul de desfăşurare: –  Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formator –prof. Georgeta Bădău, Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia  
Coordonatorul programului – Ladislau Szabo, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
 

 
EVALUAREA CLINICĂ ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

 
Grupul-ţintă vizat – consilieri şcolari, logopezi, profesori itineranţi (absolvenţi de Psihologie 

şi Psihopedagogie specială), profesori de terapii specifice 
Scopul programului – aprofundarea tematicii evaluării clinice în vederea asigurării unei 
intervenţii individualizate, complexe, eficiente 
Tematica 

 Modalităţi diagnostice generale şi principii de stabilire a diagnosticului 
în cabinetul şcolar 

 Evaluarea cognitivă-premisa unei intervenţii eficiente 
 Evaluarea personalităţii-parte esenţială a unei evaluări complexe în 

vederea stabilirii diagnosticului şi structurării inervenţiei 
 Evaluarea ataşamentului-componentă esenţială a tabloului diagnostic 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 35 ore  
Calendarul programului: – trimestrul II al anului 2015 (aprilie - iunie) 
Locul de desfăşurare: –  Liceul Special „Sfânta Maria” Arad 
Formator – prof. Svetlana Zagorka Hriţcu, CJRAE Arad 

prof. Ioan Gabriel Cornea, Liceul Special „Sfânta Maria” Arad 
Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
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ABILITĂŢI ÎN UTILIZAREA PROGRAMELOR DE CONSILIERE ŞI 

ORIENTARE 
Taxă de participare: 50 lei  

 
Grupul-ţintă vizat – învăţători, diriginţi, profesori – posibili diriginţi şi directori (noi intraţi în 

sistem sau care nu au participat la cursurile derulate în şcoli) 
Scopul programului – dobândirea de abilităţi în utilizarea programelor de consiliere şi 
orientare în vederea aplicării acestora la clasă în condiţii optime şi cu eficienţă maximă 
Tematica 

 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 
 Comunicare şi abilităţi sociale 
 Managementul informaţiilor şi învăţării 
 Planificarea carierei 
 Calitatea stilului de viaţă 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (februarie-martie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – formatori judeţeni în consiliere şi orientare 
Coordonatorul programului – Ladislau Szabo, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
 

IMAGINAŢIE ŞI ORIGINALITATE ÎN ARTA ORIGAMI 
Taxă de participare: 40 lei  

 
Grupul-ţintă vizat – educatoare, învăţători, profesori ATP 
Scopul programului – formarea unor priceperi şi deprinderi multiple şi completarea, 
valorificarea şi consolidarea cunoştinţelor de geometrie 
Tematica 

 Tehnica origami modular 
 Tehnica kusudama 
 Tehnica quilling 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului –  20 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul IV al anului 2014 

trimestrul I al anului 2015 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – prof. Alina Luluşan, Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici 
Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ  

(nivel începători / nivel mediu) 
Taxă de participare: 65 lei  

 
Grupul-ţintă vizat – personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, nivel începători şi 

mediu 
Scopul programului – formarea/ dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba 
engleză 
Tematica 

 Elemente de construcţie a comunicării 
 Elemente de gramatică specifice limbii engleze 
 Tehnici şi metode de conversaţie specifice limbii engleze, aplicate pe 

diverse arii tematice 
 Caracteristici specifice textului în limba engleză 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 32 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie-decembrie)  

trimestrul I al anului 2015 (februarie-martie) 
Locul de desfăşurare: – Şcoala Gimnazială „Regina Maria “ Arad 
Formator –  prof. Stanca Cosma, Şcoala Gimnazială „Regina Maria “ Arad 
Coordonatorul programului – Ladislau Szabo, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
 

COMUNICARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ 
(nivel începători) 

Taxă de participare: 65 lei  
 
Grupul-ţintă vizat – personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, nivel începători 
Scopul programului – formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba 
maghiară 
Tematica 

 Elemente de construcţie a comunicării 
 Elemente de gramatică specifice limbii maghiare 
 Tehnici şi metode de conversaţie specifice limbii maghiare aplicate pe 

diverse arii tematice 
 Caracteristici specifice textului în limba maghiară 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 32 de ore  
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (februarie-martie) 
 

Locul de desfăşurare: – Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad 
Formator –  prof. Ladislau J. Szabó, Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad 
Coordonatorul programului – Ana Kiss, profesor metodist Casa Corpului Didactic 

“Alexandru Gavra” Arad 
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PROGRAME AUTORIZATE CNFPA 

 
CURS FORMATOR (COR 242401) 

Taxă de participare: 300 lei 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice şi alţi absolvenţi de studii superioare de lungă durată 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor de bază în proiectarea, organizarea, 
derularea şi evaluarea programelor de formare a adulţilor 
Tematica 

M.I. Pregătirea formării  
M.II. Realizarea activităţilor de formare  
M.III. Evaluarea participanţilor la formare  
M.IV. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare  
M.V. Proiectarea programelor de formare  
M.VI. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor 
de formare 

Forma de certificare – certificat de absolvire pentru ocupaţia formator 
Durata programului – 40 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie-decembrie) 

trimestrele I şi II ale anului 2015 (ianuarie-aprilie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – formatori autorizaţi ai Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
CURS MENTOR (COR 235902) 

Taxă de participare: 300 lei 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice şi alţi absolvenţi de studii superioare de lungă durată 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor generale pentru ocupaţia de mentor în 
vederea sprijinirii studentului practicant/ debutantului în proiectarea, organizarea şi 
evaluarea eficientă a activităţii didactice. 
Tematica 

M.I. Competenţe generale la locul de muncă 
M.II. Dezvoltarea competenţelor didactice ale debutantului/studentului 

practicant 
M.III. Evaluare 
M.IV. Planificare 

Forma de certificare – certificat de absolvire pentru ocupaţia mentor 
Durata programului – 40 de ore 
Calendarul programului: – trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie-decembrie) 

trimestrele I şi II ale anului 2015 (ianuarie-aprilie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – formatori autorizaţi ai Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Coordonatorul programului – Camelia Avramescu, profesor metodist Casa Corpului 

Didactic “Alexandru Gavra” Arad 
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ALTE ACTIVITĂŢI DE FORMARE 
 

I. WORKSHOP-URI TEMATICE 
 

SKILLS FOR LIFE – PROBA DE SPEAKING A EXAMENELOR 
CAMBRIDGE KET ŞI PET 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice care predau limba engleză la nivel gimnazial 
Scopul workshop-ului – familiarizarea profesorilor cu formatul probei de speaking al 
examenelor Cambridge KET/PET şi identificarea şi exersarea unor tipuri de activităţi în 
vederea dezvoltării competenţelor lingvistice orale ale elevilor 
Descrierea workshop-ului: – activitatea propusă oferă profesorilor de limba engleză un 
cadru de informare cu privire la o gamă variată de activităţi care au ca scop dezvoltarea 
competenţei de comunicare în limba engleză în viaţa reală. Participanţii vor fi împărţiţi în 
grupe de lucru şi vor parcurge activităţi de simulare de interacţiune în situaţii de călătorie, 
educaţie, loc de muncă. Activitatea va ocaziona exersarea de modalităţi şi tehnici de 
adaptare a exerciţiilor propuse de manuale la particularităţile clasei cu scopul de a dezvolta 
competenţele verificate de examenele Cambridge KET şi PET. Workshop-ul se va centra, 
în special, pe sesiuni practice şi simulări ale activităţilor educaţionale. 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad  
Durata programului – 6 ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 
Formatori – prof. Desdemona Nagy-Vizitiu, Colegiul Naţional “Moise Nicoară” Arad 

 
GROUP-WORK ACTIVITIES IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice stagiare si cadre didactice cu gradul definitivat 
Scopul workshop-ului – îndrumarea cadrelor didactice debutante/în primii ani de 
învăţământ în utilizarea activităţilor pe grupe în procesul de predare/învăţare/evaluare în 
cadrul orelor de limba engleză. 
Descrierea workshop-ului: – activitatea urmăreşte realizarea unei instrucţii diferenţiate pe 
grupe de vârstă şi asigurarea însuşirii competenţelor lingvistice în utilizarea limbii engleze. 
Scopul activităţii are la bază stimularea creativităţii elevului prin interacţionare la clasă, 
lucrul pe grupe si crearea de portofolii individuale. Se va ţine cont de notarea ritmică a 
elevului şi încurajarea activităţii desfăşurate la orele de limbă engleză. 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad  
Durata programului – 6 ore 
Calendarul programului: – trimestrele I şi II ale anului 2015 (februarie-mai) 
Locul de desfăşurare: – CCD Arad, centrele zonale ale cercului metodic de limba engleză 
(Chişineu-Criş, Lipova), filialele CCD – Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu şi Liceul 
Teoretic Sebiş 
Formatori – prof. Lasc Georgeta, Şcoala Gimnazială nr. 5 Arad 

prof. Dome Emanuela, Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Arad 
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INOVAŢIE ŞI CREATIVITATE ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR ARTISTICE 

 
Grupul-ţintă vizat – profesori de artă (educaţie plastică şi educaţie muzicală) debutanţi din 

municipiul şi judeţul Arad 
Scopul workshop-ului – actualizarea şi aprofundarea unor concepte şi orientări cu privire 
la educaţia artistică  înţeleasă ca activitate creativă specifică şi interdisciplinară de formare 
a tinerei generaţii 
Descrierea workshop-ului: – workshop-ul îşi propune să sprijine participanţii în utilizarea 
de metode activ-participative specifice în implementarea activităţilor didactice la disciplinele 
artistice. Acest workshop doreşte să dezvolte cursanţilor  anumite capacităţi: de a construi 
demersuri didactice interactive cu integrarea conţinuturilor metodice; de a adecva  demersul 
didactic la specificul disciplinei; de a actualiza prin diverse activităţi cerinţele reformei 
curriculare; de a comunica eficient cu partenerii implicaţi în activitatea educaţională. 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad  
Durata programului – 12 ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie - mai) 
Locul de desfăşurare: – Liceul de Arte "Sabin Dragoi" Arad 
Formatori – prof. Anda-Maria Tămaş, inspector şcolar ISJ Arad 

 
VALORIFICAREA EXPERIENŢELOR DIDACTICE DIN MOBILITĂŢI 

INDIVIDUALE COMENIUS 
 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul workshop-ului – diseminarea şi valorificarea experienţelor şi achiziţiilor cadrelor 
didactice participante la mobilităţi individuale LLP - Comenius 
Descrierea workshop-ului: activitatea propusă oferă un cadru de formare şi informare cu 
privire la programele de dezvoltare profesională accesate de cadrele didactice participante 
la mobilităţi individuale Comenius. Activitatea va ocaziona schimburi de bune practici, 
dezbateri pe diverse teme şi identificarea unor tehnici şi metode eficiente de aplicat în 
procesul instructiv-educativ. Workshopul se va derula pe parcurul a 3 întâlniri, a câte 3 ore 
fiecare, întâlniri ce vor cuprinde diseminare, sesiuni practice şi simulări ale activităţilor 
educaţionale. 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad  
Durata programului – 9 ore 
Calendarul programului: – trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie - decembrie) 

trimestrul I al anului 2015 (ianuarie - februarie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formatori – cadre didactice participante la mobilităţi individuale Comenius 
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ŞI AL PĂRINŢILOR ÎN EDUCAREA 

TINERILOR PRIVIND COMPORTAMENTUL ONLINE - FII UN PROFESOR 
"COOL"! 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial 
Scopul workshop-ului – informarea şi îndrumarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte 
resursele necesare pentru crearea unui mediu online mai sigur pentru elevi; dezvoltarea 
unei atitudini pozitive a copiilor şi părinţilor faţă de utilizarea internetului şi a responsabilităţii 
personale în vederea evitării posibilelor riscuri şi a creşterii siguranţei pe internet 
Descrierea workshop-ului: – activitatea propusă oferă un cadru de informare cadrelor 
didactice cu privire la promovarea principiilor siguranţei online a copiilor. Activitatea va 
ocaziona dezbateri pe tema responsabilităţii pe internet şi identificării unor modalităţi 
eficiente de educare a tinerilor privind comportamentul în mediul online. Activităţile vor 
acoperi următoarele arii tematice: reţele de socializare, protecţia datelor personale, codul 
bunelor maniere pe Internet, decalajul digital, rolul profesorului/părinţilor în promovarea 
siguranţei online, frauda şi viruşii cibernetici şi se vor finaliza cu realizarea unor noi resurse 
de informare în sprijinul elevilor şi părinţilor pentru protecţia online a elevilor. Participanţii 
vor fi informaţi cu privire la programul european Sigur.info coordonat la nivel naţional de 
Organizaţia Salvaţi Copiii şi rolul pe care îl pot avea în calitate de voluntari. Workshop-ul se 
va derula pe parcursul a două întâlniri a câte 3 ore fiecare. Prima întâlnire va aborda 
problematica principalelor oportunităţi facilitate de Internet pentru copii, tineri, părinţi şi 
cadre didactice şi potenţialele pericole la care pot fi supuşi copiii şi tinerii în lipsa unei 
informării pe tema siguranţei online, iar cea de-a doua întâlnire va avea ca şi tematică 
resursele educaţionale pe tema siguranţei online adaptate pe specificul de vârstă a elevilor 
(sesiuni practice şi simulări ale activităţilor educaţionale). 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad  
Durata programului – 6 ore 
Calendarul programului: –  trimestrele I şi II al anului  2015 (ianuarie - mai) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad 

Alte școli la solicitarea cadrelor didactice înscrise 
Formatori – Georgiana Rosculet, coordonator naţional activităţi educaţionale Sigur info, 

Fundaţia Salvaţi Copiii 
prof. Carmen Rus, coordonator regional Sigur info, Colegiul Naţional 
„Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad  
prof. Larisa Chiţu, director la Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
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LUDICUL ÎN ARTELE DINAMICE 
 

 
Grupul-ţintă vizat – profesori de teorie-solfegii, canto, arta actorului 
Scopul workshop-ului – dezvoltarea abilităţilor de utilizare a jocului didactic în procesul de 
învăţare 
Descrierea workshop-ului: – workshop-ul urmăreşte formarea unor competenţe cadrelor 
didactice care vizează dezvoltarea creativităţii elevilor, identificarea şi utilizarea metodelor 
activ-participative aplicabile la disciplinele artistice. Programul îşi propune, de asemenea, 
să sprijine cadrele didactice din grupul ţintă în dezvoltarea şi exersarea competenţelor de 
proiectare a documentelor şcolare.  
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad  
Durata programului – 8 ore 
Calendarul programului: trimestrul I al anului 2015 (martie 2015) 
Locul de desfăşurare: – Liceul de Arte "Sabin Dragoi" Arad 
Formatori – prof. univ. dr. Timaru Maria, Academia de muzică „Gheorghe Dima” Cluj-

Napoca 
conf. univ. dr. Chircev Elena, Academia de muzică „Gheorghe Dima” Cluj-
Napoca 

 
MODALITĂŢI DE ABORDARE A PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE DIN 

SĂPTĂMÂNA "ŞCOALA ALTFEL" 
 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
 

Scopul workshop-ului – abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea de programe de 
învățare autentică în săptămâna Şcoala Altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun! 
 

Descrierea workshop-ului: – workshop-ul constituie punctul de întâlnire a profesorilor care 
utilizează perioada ”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” ca pe o oportunitate de 
practicare a unei învățări autentice, de tip integrat. La baza lui stă conceptul de ”comunitate 
colaborativă de cunoaștere”, utilizat conform definiției lui Pierre Fayard, ca “medii fertile în 
crearea de cunoaștere, constituite intenționat pe baza unui proiect, a unui efort comun și a 
unor împărtășiri, formate din circulări și transformări”. Un astfel de cadru oferă șansa de 
căutare și tratare colectivă a informației, de punere a acesteia în rețea, prin întâlniri între 
oameni care învață unii de la alții în loc să se închisteze în rutine, practicându-se 
comunicarea de tip față în față, dar și comunicare digitală. Workshop-ul va jalona și contura 
proiectul, costruit în jurul unei teme care să genereze răspunsuri posibile la întrebări care 
suscită interes și  implicare din partea elevilor și a profesorilor. Va fi un proiect comun al 
școlilor partenere, dar cu accente de personalizare pentru fiecare școală implicată. 
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad  
Durata programului – 9 ore 
Calendarul programului: – trimestrul I al anului 2015 (ianuarie - februarie 2015) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formatori – prof. Mirela Mureşan, Colegiul Naţional "Moise Nicoară" Arad  

înv. Ana Curetean, Şcoala Gimnazială "Iosif Moldovan" Arad 
prof. metodist Camelia Avramescu, Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra"  
Arad 
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II. FORMARE ŞI AUTOFORMARE CONTINUĂ ASISTATĂ ÎN 

CERCURILE PEDAGOGICE 
 

II.1. PROFESORI CARE PREDAU LIMBA ŞI LITRATURA ROMÂNĂ 
(GIMNAZIU ŞI LICEU) 

 
COMPETENŢA DIDACTICĂ ŞI PROVOCĂRILE EI ÎN CONTEXTUL 

DIDACTICII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE (gimnaziu) 
 

Grupul-ţintă vizat – profesorii de limba şi literatura română care îşi desfăşoară activitatea 
în şcolile arondate cercului pedagogic Arad-centru, Arad - vest şi 
Arad - sud, nivel gimnazial  

Scopul programului – această activitate de formare continuă îşi propune să ofere 
profesorilor repere teoretice şi practice orientative pentru sprijinirea şi stimularea 
perfecţionării şi a autoperfecţionării profesorilor 
Tematica 

 Lectura programei şi proiectarea unităţii de învăţare la clasele 
gimnaziale  

 Proiectarea secvenţială la clasele gimnaziale  
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 10 ore  
Calendarul programului: - trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie-decembrie) 

trimestrul II al anului 2015 (aprilie-iunie) 
Locul de desfăşurare: – Şcoala Gimnazială nr.5 Arad 
Formatori – prof. Diana Achim, inspector şcolar, ISJ Arad 

prof. Adela Militar, Şcoala Gimnazială nr.5 Arad 
prof. Cristian Moldovan, Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu”, Arad 
prof. Doina Neamţu, Liceul Teoretic „A.M. Guttenbrunn” Arad 

 
 
COMPETENŢA DIDACTICĂ ŞI PROVOCĂRILE EI ÎN CONTEXTUL 

DIDACTICII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE (liceu) 
Grupul-ţintă vizat – profesorii de limba şi literatura română care îşi desfăşoară activitatea 

în şcolile arondate cercului pedagogic Arad, nivel liceal 
Scopul programului – această activitate de formare continuă îşi propune să ofere 
profesorilor repere teoretice şi practice orientative pentru sprijinirea şi stimularea 
perfecţionării şi a autoperfecţionării profesorilor 
Tematica 

 Lectura programei şi proiectarea didactică la ciclul inferior al liceului. 
Modelul comunicativ-funcţional  

 Lectura programei şi proiectarea didactică la ciclul superior al liceului. 
Modelul cultural 

 Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 10 ore  
Calendarul programului: - trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie-decembrie) 

trimestrul II al anului 2015 (aprilie-iunie) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Csiky Gergely Arad 
Formatori – prof. Diana Achim, inspector şcolar, ISJ Arad 

prof. Andreia Maxim, Colegiul Csiky Gergely Arad 
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II.2. PROFESORI DE LIMBA ROMÂNĂ CA NE-MATERNĂ 

 
ASPECTELE SPECIFICE ALE CONDUITEI BI(MULTI)LINGVE 

 
Grupul-ţintă vizat – profesorii de limba şi literatura română care îşi desfăşoară activitatea 

în şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi profesori din 
învăţământul preşcolar şi primar din unităţile şcolare cu predare în 
limba maghiară 

Scopul programului – să ofere profesorilor repere teoretice şi practice orientative pentru 
sprijinirea şi stimularea perfecţionării şi a autoperfecţionării profesorilor 
Tematica 

 Lectura programei şcolare şi proiectarea didactică prin prisma specificului 
predării la clase cu elevi bilingvi 

  Formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare şi a competenţei culturale 
la elevii care învaţă în şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 10 ore  
Calendarul programului: - trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie-decembrie) 

trimestrul II al anului 2015 (aprilie-iunie) 
Locul de desfăşurare: –  Colegiul „Csiky Gergely” Arad 
Formatori – prof. univ.dr. Norel Mariana, Universitatea „Transilvania”, Braşov 

prof. Diana Achim, inspector şcolar, ISJ Arad  
prof. Adela Militar, Şcoala Generală nr.5 Arad 
prof. Andreia Maxim, Colegiul „Csiky Gergely” Arad  

 
II.3. PROFESORI CARE PREDAU ÎN ŞCOLILE CU PREDARE ÎN 

LIMBA MAGHIARĂ 
 

INTERCULTURALITATEA – OPORTUNITATE A ZILELOR NOASTRE 
 
Grupul-ţintă vizat – profesori de toate specializările care îşi desfăşoară activitatea în 

şcolile cu predare în limba maghiară 
Scopul programului – este ca participanţii să dezbată problemele specifice comunităţilor 
în care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu  cerinţele unui învăţământ performant, 
să asigure integrarea identitară în condiţiile rezultate din strategiile comunitare europene 
Tematica 

 Componentă de inter/multiculturalitate în doctrinele pedagogice contemporane 
 Organizarea şi desfăşurarea activităţii formale şi non-formale ale elevilor din 

perspectiva educaţiei interculturale 
 Creativitatea cadrelor didactice în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor în 

context multicultural 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 12 ore  
Calendarul programului: - trimestrul IV al anului 2014 (noiembrie-decembrie) 

trimestrul II al anului 2015 (aprilie-iunie) 
Locul de desfăşurare: –  Colegiul „Csiky Gergely” Arad 
Formatori –  prof. Nicolae Pellegrini, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad 

prof. Lilla Pellegrini, Colegiul Naţional „Elena Ghiba-Birta” Arad 
prof. Mariana Rogoz, Colegiul „Csiky Gergely” Arad 
prof. Ladislau Szabó, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
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II.4. PROFESORI CARE PREDAU MATEMATICĂ  

 
Nr. 
crt. 

Titlul programului/ Denumirea 
programului 

Cercul 
pedagogic Responsabil cerc 

1 

Adaptarea demersului didactic la nevoile de 
învăţare ale elevilor:  
Metode moderne de învăţare activă la orele 
de matematică 

Arad II 
Arad IV 

Lilla Pellegrini 
Sanda Roveanu 

2 

Demersuri metodologice privind abordarea 
diferenţiată a elevilor: 
Exemple de metode aplicate la clase care au 
dus la succes la examenele naţionale 

Arad II 
Arad IV 

Lilla Pellegrini 
Sanda Roveanu 

 
II.5. PROFESORI CARE PREDAU BIOLOGIE (GIMNAZIU) 

 
Nr. 
crt. 

Titlul programului/ Denumirea 
programului 

Cercul 
pedagogic Responsabil cerc 

1 Actualităţi şi perspective în dezvoltarea 
didacticii biologiei 

Arad 
gimnaziu  Andrea Vida 

 
II.6. PROFESORI CARE PREDAU DISCIPLINE SOCIO-UMANE  

 
TIPOLOGIA INTERRELAȚIILOR DINTRE CURRICULUM-COMPETENȚE-

MOTIVAȚIE-ÎNVĂȚARE-REZULTATE ȘCOLARE LA DISCIPLINELE 
SOCIO-UMANE 

Grupul-ţintă vizat – Cadre didactice care predau discipline socio-umane, profesori în 
centre și cabinete interșcolare 

Scopul programului – abordarea și susținerea unui proces de învățământ coerent și 
sinergic în care diferitele componente îndeplinesc funcții precise, 
relaționează permanent în vederea implementării unui sistem 
educațional performant 

Tematica 
 Dimensiunea structurală a procesului de învățământ 
 Modelarea relațiilor dintre curriculum, competențe, învățare, motivație și 

performanțele școlare 
 Abordarea proceselor de formare a competențelor la disciplinele socio-umane 
 Metologia evaluarii  

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 16 ore  
Calendarul programului: - trimestrul IV 2014 şi trimestrul I 2015 (noiembrie - februarie) 
Locul de desfăşurare: –  Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 
Formatori – prof. dr. Ovidiu Florin Toderici - Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad  
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II.6. ÎNVĂŢĂTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

Nr. 
crt. 

Titlul programului/ Denumirea 
programului 

Cercul pedagogic Responsabil cerc 

1 Curriculum  integrat-abordări  teoretice şi 
bune  practici 

Arad Centru  
clasa pregătitoare 

Ancuţa Săvan 

2 Predarea integrată-cadrul optim de formare 
şi dezvoltare a competenţelor-cheie la 
şcolarii mici 

Arad Centru  
clasa I 

Ana Mureşan 

3 Practici educaţionale integrate Arad Centru  
clasa a II-a 

Janeta Varga 

4 Dezvoltarea emoţională prin educaţie 
formală, nonformală şi informală 

Arad Centru  
clasa a III-a 

Georgeta Pascu 

5 Comunicarea interactivă, factor de decizie al 
managementului clasei de elevi 

Arad Centru  
clasa a IV-a 

Maricela Andreican 

6 Învăţarea bazată pe competenţe Arad Vest  
clasa pregătitoare 

Lăcrămioara Herbei 

7 Abordare interdisciplinară şi învăţare 
integrată 

Arad Vest  
clasa I 

Irina Ciule 

8 Metode eficiente utilizate pentru obţinerea 
unor performanţe la testările naţionale 

Arad Vest   
clasa a II-a 

Alexandru Vlad Moţiu 

9 Metode şi instrumente de evaluare Arad Vest   
clasa a III-a 

Adriana Maliţa 

10 Rolul creativităţii în dezvoltarea personală Arad Vest  
clasa a IV-a 

Andrada Nistor 

11 Rolul jocului didactic în abordarea integrată 
a activităţilor la clasa pregătitoare  

Arad Est  
clasa pregătitoare 

Gabriela Moş 

12 Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor 
învăţării la clasa pregătitoare şi clasa I 

Arad Est  
clasa I 

Adina Matei 

13 Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la 
şcolarul mic- prin metode şi noi tehnici 

Arad Est   
clasa a II-a 

Carmen Avram 

14 Formarea competenţelor civic-europene prin 
activităţile de predare-învăţare în ciclul de 
dezvoltare 

Arad Est   
clasa a III-a 

Ana Benghia 

15 Eficientizarea învăţării prin activităţi integrate Arad Est  
clasa a IV-a 

Mariana Antoneac 

16 Activitatea interdisciplinară-metoda de lucru 
la mici şcolari 

Arad Sud  
clasa  pregătitoare 

Adina Herţeg 

17 Soluţii pentru stimularea motivaţiei de a 
învăţa în şcoala contemporană 

Arad Sud  
clasa I 

Dana Dolcu 

18 Creşterea calităţii actului educaţional prin 
organizarea interdisciplinară a ofertelor 
educaţionale în vederea formării 
competenţelor 

Arad Sud 
clasa a II-a 

Codrin Iovin 

19 Educaţia incluzivă - baza pentru reuşita 
procesului de incluziune socială 

Arad Sud   
clasa a III-a 

Monica Bokor 

20 Stimularea creativităţii la şcolarul mic prin 
dezvoltarea abilităţii de a genera noi idei 
combinând elemente anterior disparate 

Arad Sud  
clasa a IV-a 

Monica Szabó 
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21 Eco-şcoală în mileniul III - cunoaşterea şi 

protejarea mediului 
Secţia maghiară Ana Kiss 

22 Curriculum integrat prin metode activ-
participative la clasele cu predare în limba 
germană 

Secţia germană Hannelore Pribac 

23 Impactul artei spectacolului  asupra vieţii 
şcolarului 

Lipova Nord  
clase simultane 

Mariana Marc 

24 Abordarea de tip integrat, dimensiune a 
învăţării în ciclul primar 

Lipova  
clase omogene 

Tatiana Tudur 

25 Impactul artei spectacolului  asupra vieţii 
şcolarului 

Lipova Sud  
clase simultane 

Silviana Spătariu 

26 Practici educaţionale integrate în vederea 
formării competenţelor la şcolarii mici 

Chişineu-Criş  
clasa pregătitoare 

Dana Jivan 
 

27 Copiii de ieri şi de azi Chişineu-Criş  
clasa I 

Dănuţ Maxa 

28 Dezvoltarea creativităţii elevilor prin activităţi 
de abilităţi practice 

Chişineu-Criş  
clasa a II-a 

Petrică Neamţ 

29 Lumea minunată a  artei Chişineu-Criş  
clasa a III-a 

Carmen Vasilica Maxa 
 

30 Armonia culorilor Chişineu-Criş  
clasa a IV-a 

Floare Moţ 

31 Abordarea integrată - cadru optim de 
formare şi dezvoltare a competenţelor cheie 
la şcolarul mic 

Ineu  
clasa pregătitoare 

Loredana Diana Rusu 

32 Valenţele formativ-educative ale activităţilor 
extraşcolare 

Ineu  
clasa I 

Ioana Ligia Stanca 

33 Fantezii din hârtie Ineu  
clasa a II-a 

Adina Luca 

34 Activităţile extracurriculare şi rolul lor în 
formarea şi educarea copiilor 

Ineu  
clasa a III-a 

Ancuţa Bucatoş 

35 Strategii pentru eficientizarea învăţării Ineu  
clasa a IV-a 

Mun  Lavinia Ioana 
Munteanu 

36 Managementul învăţământului simultan Ineu  
clase simultane 

Adina Cristiana 
Păcurar 

37 Modalităţi de  formare  şi dezvoltare a 
competenţelor la şcolarii mici prin activităţi 
integrate 

Sebiş   
clase omogene 

 
Arabela Bun 

38 Abordarea integrată a conţinuturilor la 
clasele simultane 

Sebiş  
clase simultane 

Ioan Voian 

39 Utilizarea activităţilor extraşcolare în 
activităţile didactice 

Gurahonţ   
clase  simultane 

Iuliana Morariu 

40 Utilizarea activităţilor extraşcolare în 
activităţile didactice 

Gurahonţ  
clase omogene 

Rafila Vesa 

41 Activităţile extracurriculare-stimularea 
interrelaţionării pozitive 

Beliu  
clase simultane 

Rodica Ochiş 

42 Tradiţional şi modern în învăţământul 
românesc. Aplicabilitate la clasă 

Hălmagiu  
clase simultane 

Veronica Filip 
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II.7. CONSILIERI EDUCATIVI 

 
Nr. 
crt 

Titlul programului/ Denumirea 
programului 

Cercul pedagogic Responsabil 
cerc 

1 Prezentarea proiectului concurs “Patrula- 
Eco” 

Zona Arad  
octombrie 2014 

Antiţa Vanc 

2 Concurs “1 Decembrie- Ziua Naţională a 
României” 

Zona Arad   
noiembrie 2014 

Antiţa Vanc 

3 “Colindă şi spiritualitate românească”- 
program dedicat Sărbătorilor de Crăciun 

Zona Arad  
decembrie 2014 

Antiţa Vanc 

4 Mitologia românească - “Dragobete” Zona Arad  
februarie 2015 

Antiţa Vanc 

5 “Lumina Pascală în sufletul copilului”- 
program dedicat Zilelor Pascale 

Zona Arad  
martie 2015 

Antiţa Vanc 

6 Proiect “Jucarii tradiţionale” Zona Arad 
mai 2015 

Antiţa Vanc 

7 “Suntem colegi şi putem fi prieteni” – Proiect 
de parteneriat interdisciplinar 

Şcolile gimnaziale din 
municipiul Arad 

Adina Matei 

8 Concurs „Siguranţa rutieră şi copiii” Zona Ineu 
octombrie 2014 

Sorin Răducanu 

9 Concurs „Cine ştie câştigă” dedicat zilei de 1 
Decembrie 

Zona Ineu  
30 noiembrie 2014 

Sorin Răducanu 

10 Festival cultural- artistic „Magia Crăciunului”  Zona Ineu 
decembrie 2014 

Sorin Răducanu 

11 Concurs de creaţie plastică „Firul alb şi firul 
roşu” dedicat zilei de 1 Martie 

Zona Ineu 
februarie 2015  

Sorin Răducanu 

12 Concurs “Micul Pescar” Zona Ineu 
aprilie 2015 

Sorin Răducanu 

13 Proiectul de promovare a ofertei liceelor şi a 
învăţământului profesional de 3 ani intitulat: 
Îndrăznesc să aleg ceea ce-mi place! 

Zona Ineu 
mai 2015 

Sorin Răducanu 

14 Cupa Ineopolis Zona Ineu 
1 Iunie 2015 

Sorin Răducanu 

15 Proiect transcurricular „Sănătatea 
Pământului - Sănătatea noastră”  

Zona Ineu 
01.10.2014 -
20.06.2015 

Sorin Răducanu 

16 Proiect “Minunata lume a cărţilor” Zona Ineu 
01.10.2014 -
20.06.2015 

Sorin Răducanu 

17 Diseminarea unor proiecte extracurriculare 
de succes 

Liceele din municipiul 
Arad 

Camelia Circa - 
Chirilă 

18 Dezvoltarea unor modele practice (proiecte, 
activităţi etc.) la aria curriculară Consiliere şi 
Orientare 

Liceele din municipiul 
Arad 

Camelia Circa - 
Chirilă 

19 
Formarea continuă şi metodică a consilierilor 
educativi, coordonatori de programe si 
proiecte educative şcolare şi extraşcolare 

Zona Sebiş - 
Hălmagiu 

Cosmina Sirban 
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III. FORMARE ŞI AUTOFORMARE CONTINUĂ ASISTATĂ ÎN COMISII 

METODICE 
 
 

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRULUI DIDACTIC PRIN 
ACTIVIZARE 

 
Grupul-ţintă vizat – învăţători şi profesori pentru învăţământul primar de la Şcoala 

Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Arad 
Scopul programului – stimularea participării active a membrilor comisiei metodice a 

învăţătorilor la propria formare/ dezvoltare profesională, 
determinând comunicarea, motivarea, responsabilizarea, 
angajarea individuală şi de echipă 

Tematica 
 Învăţătorul activ – roluri didactice şi manageriale ale învăţătorului 
 Oportunităţi de învăţare – pedagogie experienţială (jocuri/ metode/ strategii 

activizatoare) 
 Creativitate şi inovaţie în demersul didactic 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore  
Calendarul programului: - trimestrul I al anului 2015 (februarie – martie) 
Locul de desfăşurare: –  Şcoala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Arad 
Formatori –  prof. înv. primar Bianca Hirina, Şcoala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Arad 

prof. înv. primar Diana Păun, Şcoala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Arad 
prof. înv. primar Aurelia Viszhanyo, Şcoala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Arad 
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IV. ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE 
DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT 

 
 
 

Nr. 
crt 

Denumire 
program 

Tip 
program Grup ţintă Organizatori/ 

Parteneri Perioada 

1. Cercul 
transdisciplinar 
de lectură  
Cartea – poartă 
spre sine. 

Cerc 
tematic 

Bibliotecari 
şcolari, 
profesori, elevi 
de gimnaziu şi 
liceu, părinţi 
 

Colegiul Naţional 
„Moise Nicoară” Arad, 
CCD Arad, ISJ Arad, 
Moodle România 

octombrie 
2014 - 
iunie 2015 

2. Festivalul 
internaţional de 
artă THEATRUM 
MUNDI 
Ediţia a XI-a 

Festival de 
teatru 

Elevi de clase 
primare, 
gimnaziu şi 
liceu, părinţi, 
actori şi 
profesori 
coordonatori ai 
trupelor de 
teatru pentru 
elevi, de 
asemenea 
studenţi şi 
profesori 
 

Colegiul Naţional 
„Moise Nicoară” Arad, 
ISJ Arad,  CCD  Arad, 
Moodle România, 
Grupul Şcolar 
Francisc Neuman 
Arad, Liceul de Arte 
„Sabin Drăgoi” Arad, 
Asociaţia Pentru 
Deschideri Culturale 
Arad 

29 – 30 
mai 2015 

3.  Aspecte 
teoretico-
praxiologice în 
evaluarea şi 
intervenţia 
psiho-
educaţională 

Simpozion 
Internaţional 

Cadrele 
didactice din 
învăţământul 
special, special 
integrat, 
profesorilor din 
centrele 
logopedice 
interşcolare, 
profesioniştilor 
din sistemul 
privat precum şi 
studenţilor 

Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă 
Arad, Asociaţia Alianţa 
pentru Copii Arad, 
CCD Arad, ISJ Arad, 
Universitatea „Aurel 
Vlaicu” Arad, Moodle 
România, Centrul  
Cultural Judeţean  
Arad, Asociaţia 
Inţelege Autismul 
Arad, 
Giechburgschule 
ScheBlitz Germania, 
Fundaţia Meixner din 
Budapesta  
 

mai 2015 
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4.  ”Probleme Actuale 

ale Omenirii” 
Simpozion 
Naţional 

Elevi din clase 
de liceu, atât 
profil teoretic cât 
şi tehnologic, 
profesori 
îndrumători de 
lucrări 

Colegiul Naţional 
”Elena Ghiba Birta” 
Arad ISJ Arad, CCD 
Arad,  
Asociaţia Educatio, 
Primăria Municipiului 
Arad, Parcul Natural 
Lunca Mureşului,  
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Arad,  
Asociaţia Studenţilor 
Medicinişti Arădeni,  
Editura CD Press şi 
revista Terra Magazin,  
Condor Club Arad 
 

26 – 27 
martie 
2015 

5. Tendinţe 
inovatoare în 
asistenţa 
educaţională 

Simpozion Cadre didactice 
din învăţământul 
preuniversitar 

Liceul Tehnologic ”Sava 
Brancovici” Ineu, ISJ 
Arad, CCD Arad, 
Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad, 
Consiliul Naţional 
pentru Combaterea 
Discriminării Bucureşti, 
CSEI Arad, CJRAE 
Arad, Caritas 
Paderborn Germania, 
IME les Grouets 
Papillon Blanc Blois 
Franţa, Fundaţia pentru 
Integrare şi Sprijin 
Social Împreună Ineu 
 

24 
octombrie 
2014 

6. Plurilingvism şi 
multiculturalitate în 
secolul XXI 

Simpozion 
Naţional 
 

Cadre didactice 
din învǎţǎmântul 
preuniversitar; 
elevi de 
gimnaziu şi liceu 
 

Colegiul Tehnic „Aurel 
Vlaicu” Arad, CCD 
Arad, ISJ Arad 

mai 2015 

7. Cultură şi tradiţie – 
fundamente ale 
constituirii 
identităţii 
româneşti 

Simpozion 
Naţional 
 

Educatoare, 
învăţători, 
profesori, 
profesori-preoţi, 
profesori ai 
palatului şi 
cluburilor 

Grădiniţa P.P. Grădiniţa 
Prieteniei Arad, ISJ 
Arad, CCD Arad 
Colegiul Tehnic de 
Construcţii şi Protecţia 
Mediului Arad, Centrul 
Cultural Judeţean Arad, 
 Biblioteca Judeţeană 
„A.D.Xenopol” Arad 
 

29 
octombrie 
2014 
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8. „Natura” - Casa 

noastră! 
Simpozion Cadre didactice 

şi elevi din 
învăţământul 
preşcolar, ciclul 
liceal. 

Liceul Sever Bocu 
Lipova, Clubul Copiilor 
Lipova, Primaria Lipova 
CCD Arad, Ocolul 
Silvic Lipova 
 

6-10 
aprilie 
2015 

9. Zile Naţionale ale 
României 

Concurs 
interjude-
ţean - 
proiect 
interdiscipli-
nar 

Elevii claselor a 
VIII-a 

Şcoala Gimnazială 
”Caius Iacob” Arad 
CCD Arad, Consiliul 
Judeţean Arad, 
Parohia Micălaca 
Veche Arad, Liceul 
Teoretic ”Mihai Veliciu” 
Chişineu-Criş, Colegiul 
Naţional ”Elena Ghiba 
Birta”Arad 
 

noiembrie 
2014 

10. Optimizarea 
parteneriatului 
şcoală-familie-
comunitate 

Schimburi 
de 
experienţă 

Cadre didactice 
de la şcolile 
gimnaziale 
„Aurel Sebeşan” 
Felnac, „Sabin 
Manuilă” 
Sâmbăteni, 
CJRAE Arad, 
elevi şi părinţi, 
membri ai 
comunităţilor 
educaţionale 

CJRAE Arad, CCD 
Arad 
ISJ Arad, Primăria 
Păuliş, Felnac, Postul 
de Poliţie Păuliş, 
Felnac, Biserica 
Ortodoxă Sâmbăteni, 
Felnac, Biserica 
Penticostală Tabor 
Sâmbăteni, Biserica 
Baptistă Sâmbăteni, 
Biserica Ortodoxă 
Sârbă Felnac, Căminul 
Cultural Felnac.  
 

octombrie 
2014, 
martie 
2015, 
iunie 2015 

11. Îmbunătăţirea 
rezultatelor 
şcolare ale elevilor 
prin implicarea 
acestora în 
activităţi 
extracurriculare 

Schimburi 
de 
experienţă 

cadre didactice 
din învăţământul 
preuniversitar 

CJRAE Arad, CCD 
Arad,  Şcoala 
Gimnazială „Ioan 
Slavici” Şiria, Şcoala 
Gimnazială „Adam 
Nicolae” Arad, 
UNICEF, Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei 
 

noiembrie 
2014 
 

12. Expoziţie 
judeţeană de 
creaţie - artă şi 
tradiţie 
meşteşugărească 

Expoziţie cu 
vânzare 

Educatoare, 
învăţători, 
profesori, 
preşcolari, 
şcolari ai 
claselor I-IV; V-
VIII 

Grădiniţa 
P.P.”Grădiniţa 
Prieteniei” Arad, ISJ 
Arad CCD Arad, 
CTCPM, Arad Şcoala 
Gimnazială Nicolae 
Bălcescu, Arad Centrul 
Cultural Judeţean 
Arad, Biblioteca 
Judeţeană. A.D. 
Xenopol Arad, Biserica 
Ortodoxă Şega 1 Arad, 
Mall Galleria Arad 
 

6-10 
aprilie 
2015 
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13. Festivalul Ştiinţei Prezentare 
şi concurs 
de 
experimente 

Elevi şi cadre 
didactice 

ISJ Arad, CCD Arad 
Şcolile din municipiul şi 
judeţul Arad, PM Arad, 
CJ Arad 
 

noiembrie 
2014 

14. Familia mea Concurs 
Internaţional 
de artă 
plastică 

Elevi din 
învăţământul 
preuniversitar 

Colegiul Naţional 
”Elena Ghiba Birta” 
Arad, Şcoala 
Gimnazială ”Caius 
Iacob” Arad, ISJ Arad, 
CCD Arad Episcopia 
Ortodoxă Arad, CJRAE 
Arad Saint Laurent, 
Fleurance, Franţa 
Winnipeg, Canada, 
Social Department 
 

 

15. Farmecul 
toamnei... în 
culori!   

Concurs 
naţional 
Ediţia a Va 

Preşcolari, elevi 
din cilul primar şi 
cadre didactice 

Grădiniţa PP 
”Furnicuţa” Arad, CCD 
Arad, Liceul de Arte 
”Sabin Drăgoi” Arad, 
Palatul Copiilor Arad 
 

27 
noiembrie 
2014 

16. Lumea mare a 
celor mici 

Concurs 
judeţean 

Preşcolari din 
judeţul Arad 

Grădiniţa PP 
”Furnicuţa” Arad, CCD 
Arad, Liceul de Arte 
”Sabin Drăgoi” Arad, 
Palatul Copiilor Arad 
 

1 iunie 
2015 

17. Chain Story of My 
Class 

Concurs de 
naraţiuni 

Elevi clasele VII-
VIII 

Liceul Teoretic ”Adam 
Muller Guttenbrunn” 
Arad, CCD Arad 
ISJ Arad 
 

martie – 
mai 2015 

18. Diferiţi, dar egali! Curs de 
formare şi 
schimburi de 
experienţă 
 

Elevi şi profesori 
de la Şcoala 
Gimnazială 
”Caius Iacob” 
Arad şi Şcoala 
Gimnazială 
”Iosif 
Moldovan” Arad 

Şcoala Gimnazială 
”Caius Iacob” şi Şcoala 
Gimnazială ”Iosif 
Moldovan” Arad 
Centrul Şcolar de 
Educaţie Incluzivă 
Arad şi Casa Corpului 
Didactic ”Alexandru 
Gavra” Arad 

septembrie 
2014 - 
iunie 2015 
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 Conceperea şi /sau executarea următoarelor produse: 

ECUSOANE 
DIPLOME 

LEGITIMAŢII 
CĂRŢI DE VIZITĂ 

MATERIAL DIDACTIC 
 (PLANŞE, HĂRŢI, JOCURI, BROŞURI DE PREZENTARE ETC.) 

ASISTARE TEHNICĂ CU ECHIPAMENT: 

video-proiector, proiecţii filme DVD, cameră video, 
retroproiector, flip-chart, 

 
LA SUSŢINERI DE GRAD, SIMPOZIOANE, 

PREZENTĂRI. 

 SCANĂRI 

 INSCRIPŢIONĂRI  CD-uri 

 COPIERE - 
IMPRIMARE 
alb–negru şi color,  

până la dimensiunile A3 
pe: hârtie, carton,  
calc sau folie 
transparentă 
 

 TEHNOREDACTARE 
 SPIRALARE ŞI 

COPERTARE DE 
LUCRĂRI (de grad 
didactic, de doctorat, 
de licenţă etc.) 

 
 LAMINARE (până la 

dimensiunea  A3) 
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