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Stimaţi colegi,  

   

   

   
Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, în parteneriat cu colaboratori 

externi, vă propune şi pentru anul şcolar 2013-2014 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 filiala deschisă la Grupul Şcolar „Sava Brancovici” Ineu 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 cadru 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 10 octombrie 2013, 
formularul de înscriere on-line 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 notificărilor MEN „Nu vor fi planificate la perfecţionare / formare 
continuă, cu finanţare de la bugetul de stat, cadrele didactice care în ultimii 5 ani au 
obţinut un grad didactic (def., gradul did II, gradul did I, echivalare doctorat cu 
gradul did I) sau care au acumulat, în ultimii 5 ani până în 2014 inclusiv, 90 de 
credite profesionale transferabile prin programe de formare continuă finanţate de la 
buget”. 

http://www.ccdar.ro/
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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 2,5 lei/oră atât pentru programele acreditate CNFP-
MECTS, 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 trei 
workshop-uri, oferite gratuit. Înscrierea la aceste activităţi se face competând formularul 
on-line de inscriere la workshop-uri de pe pagina web a CCD Arad, până în data de 10 
octombrie 2013. 

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 

 
 
 

http://www.ccdar.ro/
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PROGRAME ACREDITATE CNFP-MECTS 
 

ORIENTĂRI MODERNE ÎN EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ 
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat (modul lung – categoria 

„programe de perfecţionare datorate reformei"), cf. OMECTS Nr. 
3001/05.01.2011 

 

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 2013 - mai 2014 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
 

Formatori – formatori acreditaţi ai furnizorului 
 

 

ŞCOALA INCLUZIVĂ 
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat (modul lung – categoria 

„programe de perfecţionare datorate reformei"), cf. OMECTS Nr. 
3001/05.01.2011  

 

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 2013 – mai 2014 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
 

Formatori – formatori acreditaţi ai furnizorului 
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CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENŢE 
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat (modul lung – categoria 

„programe de perfecţionare datorate reformei"), cf. OMECTS Nr. 
7430/28.12.2011 

 

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 – ianuarie – mai 2014  

Locul de desfăşurare: - Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori – formatori acreditaţi ai furnizorului  

 

 

METODE INTERACTIVE DE PREDARE – ÎNVĂŢARE  
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat (modul mediu – categoria 

„programe de perfecţionare datorate reformei"), cf. OMECTS Nr. 
3001/05.01.2011  

 

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 – ianuarie – mai 2014  

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
 

Formatori – formatori acreditaţi ai furnizorului 
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MANAGEMENT ŞI MEDIERE ÎN GRUPUL EDUCAŢIONAL 
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat (modul lung – categoria 

„programe de perfecţionare datorate reformei"), cf. OMECTS Nr. 
7430/28.12.2011  

 

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 – ianuarie – mai 2014 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
 

Formatori – formatori acreditaţi ai furnizorului  
 

 

COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUM-UL ŞCOLAR 
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat (modul lung – categoria 

„programe de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi 
strategiile MECTS, conform art. 244 alin. (5) lit. e) si f) din Legea 
1/2011”), cf. OMECTS Nr. 3284/17.02.2012 

 

Grupul-ţintă vizat – cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor profesionale cadrelor didactice de a 
adapta curriculumul la cerinţele societăţii actuale, care necesită utilizarea şi perfecţionarea 
continuă a competenţelor TIC 
 

Tematica 
M.I. Contextul educaţional al integrării T.I.C. 
M.II. Instrumente T.I.C. 
M.III. Sugestii metodologice  
 

Forma de certificare – atestat de formare continuă – 15 credite profesionale transferabile 
Durata programului – 62 de ore 
Calendarul programului – trimestrul IV al anului 2013  (noiembrie - decembrie 2013) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
 

Formatori – formatori locali acreditaţi de furnizor (pe discipline) 
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ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂŢII 
Taxă de participare: 150 lei 

 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat (modul lung – categoria 

"programe de formare tematice sau modulare realizate prin stagii 
nondisciplinare”), cf. OMECTS Nr. 4486/26.06.2011  

 

Grupul-ţintă vizat – cadrele didactice, membre de sindicat afiliat FSLI, reprezentante ale 
corpului profesoral sau ale sindicatului reprezentativ în CEAC 

Scopul programului – dezvoltarea competenţelor profesionale ale reprezentantului 
sindicatului în vederea sprijinirii dezvoltării „culturii calităţii” favorabilă îmbunătăţirii continue, 
pe baza unor principii recunoscute (centrarea pe beneficiarii de educaţie şi pe rezultate, 
răspunderea publică a furnizorilor de educaţie, autonomia individuală şi instituţională, 
importanţa liderilor educaţionali, participare şi parteneriat, inovaţie şi diversificare, 
abordarea sistemică a educaţiei) 
 

Tematica 
M.I. Cadrul legal şi conceptual privind asigurarea internă a calităţii 
M.II. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii – pilon în asigurarea 

internă a calităţii 
M.III. Autoevaluarea calităţii – condiţie esenţială a asigurării interne a 

calităţii 
Practică în CEAC-ul unităţii de învăţământ de provenienţă 

 

Forma de certificare – atestat de formare continuă – 18 credite profesionale transferabile 
Durata programului – 69 de ore 
Calendarul programului – noiembrie 2013 – iunie 2014 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
 

Formatori –  formatori acreditaţi ai programului de formare 
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PROGRAME AVIZATE MEN 
 

INTRODUCERE ÎN PREDAREA – ÎNVĂŢAREA TRANSDISCIPLINARĂ 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice de toate specialităţile din învăţământul gimnazial şi 

liceal 
Scopul programului: – dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de proiectare a 
activităţilor didactice transdisciplinare, conform rigorilor impuse de principiile educaţiei 
transdisciplinare, stimulându-le, în acelaşi timp, creativitatea 
 

Tematica  

 Ce este transdisciplinaritatea? 

 Proiectarea activităţilor transdisciplinare 

 Metodologia transdisciplinară în activităţile didactice 
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 26 de ore 
Calendarul programului: trimestrele I şi II ale anului 2014 (februarie - aprilie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
 

Formator – prof. Mirela Mureşan, Colegiul Naţional “Moise Nicoară”, Arad 

 

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 I - 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 

 Interacţiunea în procesul educaţional 

 Metacogniţia şi strategii de lectură 

 Selectarea materialelor 

 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: - trimestrele I şi II ale anului 2014(ianuarie - iunie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori –  prof. Nicolae Pellegrini, inspector şcolar general adjunct, ISJ Arad  
prof. Camelia Avramescu, Colegiul National „Elena Ghiba Birta” Arad 
prof. Cornelia Borza, Şcoala Generală „Avram Iancu" 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 – 35 de ore 

Calendarul programului: trimestrul II ale anului 2014 (aprilie -iunie) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori    – prof. Valeria Peştean, Liceul Pedagogic „Dimitrie Țichindeal” Arad 

– prof. Gabriela Iancic, Liceul Pedagogic „Dimitrie Țichindeal” Arad 

– Prof. Uzum Corina, Liceul Pedagogic Dimitrie Țichindeal Arad, 
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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 2014 ( ianuarie – martie) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori – prof. Olariu Daciana, Liceul Pedagogic “Dimitrie Ţichindeal” Arad, 

                     prof. Balaci Otilia, Şcoala Gimnazială  Nr. 5 Arad, 

                     prof. Raluca Martin, Inspectoratul Școlar Județean 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 2014 (ianuarie-martie)  

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  

Formator – prof. psiholog Corina Don, C.J.R.A.E. Arad 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE - MODALITĂȚI COMPLEMENTARE 
DE FORMARE A ELEVILOR 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal 

Scopul programului – abilitarea profesorilor în conceperea şi derularea activităţilor 
educative nonformale, ca modalităţi esenţiale şi complementare care să ajute elevul să 
dispună de competenţele specifice gândirii analitice necesare integrării sociale, precum şi 
de atitudini şi valori personalizate 
 
Tematica 

 Caracteristicile și  beneficiile activităților extracurriculare 

 Proiectarea activităţilor de tip extracurricular 

 Diversitatea ca resursă a activităților de educație extracurriculară 

 Marketingul activităților extracurriculare 

 Evaluare și feedback 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 24 de ore 

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2014 (ianuarie-martie) 

Locul de desfăşurare: – Liceul Tehnologic „Francisc Neuman" Arad  

Formator – prof. Adina Avacovici, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman" Arad 

 

EDUCAŢIA OUTDOOR –  UN SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂŢILE 
EXTRACURRICULARE 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Scopul programului – formarea şi dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor în natură; îmbunătăţirea cunoştinţelor despre 
mediu, dezvoltarea aptitudinilor organizatorice; dezvoltarea unei atitudini de respect şi grijă 
faţă de mediu  
 

Tematica 

 Introducere în Educaţia Outdoor 

 Educaţia outdoor – metodă de stimulare a creativităţii elevilor 

 Jocul – instrument pentru învăţare, distracţie şi dezvoltare 

 Integrarea educaţiei outdoor în cadrul curriculei şcolare. Predarea unor 
teme interdisciplinare în natură 

 Planificarea educaţiei outdoor 

 Managementul riscului în educaţia outdoor 

 Concluzii şi evaluarea cursului 
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 24 de ore 

Calendarul programului: trimestrul II al anului 2014 (aprilie-iunie 2014) 

Locul de desfăşurare: – Pădurea Ceala  

Formatori – prof. Daniela Chandler, Liceul Tehnologic Sântana  
prof. Daniel Gâta, Liceul Teologic Baptist “Alexa Popovici” Arad 
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COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE INTERPERSONALĂ POZITIVĂ 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, în special cadre 

didactice implicate la nivelul şcolii în elaborarea programului de 
prevenire şi combatere a fenomenului violenţei şcolare 

 

Scopul programului – dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare 
interpersonală pozitivă, atât în interiorul instituţiei de învăţământ, cât şi în exteriorul 
acesteia, în vederea eficientizării actului educaţional şi a relaţiilor din spaţiul şcolar şi 
extraşcolar  
 

Tematica  

 Comunicare verbală şi Ascultare activă 

 Comunicare non-verbală 

 Comunicare para-verbală 

 Managementul emoţiilor 
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 25 de ore 

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2014 (ianuarie-martie) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  

Formator : prof. psiholog Angela-Carmen Plăcintar, CJRAE 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 mobilități 

 Proiecte de parteneriat 
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 28 de ore  

Calendarul programului: trimestrul IV  2013 (noiembrie- decembrie)  

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori – prof. Anca Lupei - Inspectoratul Școlar Județean Arad 
                   - prof. Adina Avacovici, Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" 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 2014 (ianuarie-martie) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori –  prof. Nicolae Pellegrini, inspector şcolar general adjunct, ISJ Arad  
prof. Larisa Chiţu, profesor metodist CCD Arad 

 

STANDARDE MANAGERIALE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR 

 
Grupul-ţintă vizat – directori şi directori adjuncţi din unităţile şcolare din judeţul Arad 

(grădiniţe, şcoli generale, licee şi grupuri şcolare) 
 

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 

 Model de implementare a Sistemului de Control Managerial 

 Elaborarea şi actualizarea programului de dezvoltare a SCMI 

 Aplicarea standardelor de control intern în managementul educaţional 

 Dezvoltarea competenţelor manageriale privind abordarea documentelor 
legislative 

 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore 
Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2013 (noiembrie-decembrie 2013) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
 

Formatori –  prof. Florin Sirca, inspector şcolar pentru implementarea descentralizării 
instituţionale, ISJ Arad 
prof. Mariana Tocaciu, inspector şcolar pentru implementarea descentralizării 
instituţionale, ISJ 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  

 Introducere: 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 – 28 de ore  

Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2013 

                                           trimestrul I-II al anului 2014 (februarie-martie)  

Locul de desfăşurare: – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

Formator – prof. Loghin Gaga, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

 
 

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 Gimp şi a programului de editare video Windows Movie Maker; utilizarea 
acestor programe în cadrul procesului educativ ca metode şi mijloace  
 

Tematica  

 Programul Gimp – prelucrare foto 

 Programul Windows Movie Maker – prelucrare video 

 Evaluarea programului 

Forma de certificare – adeverinţă, eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 20 de ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2014 (ianuarie-februarie) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formator –  prof. Nicoleta Stoica, Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad  
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METODE DRAMATICE ŞI LUDICE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV - 
EDUCATIV    

 

Grupul-ţintă vizat –  Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar   
 

Scopul programului –Scopul programului este 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 2014 (februarie) 
Locul de desfăşurare – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  

Formatori –  prof. Circa-Chirilă Camelia, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 
                      prof. Lovas Zoltan, Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad 
                      prof. Brânzeu Nicolae - Mihai, Liceul de Arte "Sabin Drăgoi" Arad 

 

ŞCOALA – FAMILIA – COMUNITATEA 
PARTENERI ÎN EDUCAŢIE 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar – profesori, diriginţi, 

învăţători, institutori, educatoare 
 

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 eficientă cu copiii acasă şi la şcoală 

 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 – 24 de ore 

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2014 (ianuarie - martie) 

Locul de desfăşurare: – Grădiniţa P.P.16 Arad 

Formatori – lect. univ. dr. Bianca Miuţa, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
prof. învăţământ preşcolar Diana Adela Redeş, Grădiniţa P.P.16 Arad 
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DISCIPLINARE POZITIVĂ 
 
Grupul-ţintă vizat – părinţi şi cadre didactice 

Scopul programului – optimizarea relaţiei părinte – copil şi întărirea relaţiei părinte –
şcoală. 
 

Tematica 

 Disciplinare pozitivă. Sistemul recompensă-pedeapsă 

 Impactul relaţiilor dintre părinţi asupra dezvoltării copilului 

 Comunicarea părinte-copil în funcţie de caracteristicile vârstei şi tipurile de 
părinţi 

 Impactul mass-media asupra dezvoltării copilului 

 Gestionarea unor probleme care apar la copil: minciuna, agresivitatea,   
hiperactivitatea, sexualitatea, interesul scăzut pentru şcoală 

 Construirea stimei de sine a copilului şi importanţa acesteia în dezvoltarea 
sa 

 Metode de gestionare a situaţiilor problematice 
 

 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore 
Locul de desfăşurare: – în şcoli  
Calendarul programului: trimestrele I şi II ale anului 2014 (februarie - iunie)  
Formator –  prof. psiholog Dora Tencalec, CJRAE Arad 

 

DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE. ORIENTĂRI MODERNE ÎN 
DIDACTICA SPECIALITĂŢII  

 
Grupul-ţintă vizat – profesorii de limba şi literatura română aflaţi în primii ani de activitate 
în specialitatea limba şi literatura română, după terminarea studiilor, completarea studiilor 
sau schimbarea specialităţii 
 

Scopul programului – actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale 
Tematica 

 Orientări moderne în pedagogie şi didactica specialităţii 

 Elemente de psihologia vârstelor 

 Programa şcolară . 

 Proiectarea unităţii de învăţare şi planificarea calendaristică 

 Metode de predare - tradiţionale şi alternative 

 Evaluarea iniţială, curentă şi sumativă 

 Deontologie profesională 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 28 de ore  
Calendarul programului: Trimestrul IV al anului bugetar 2013 (octombrie - decembrie) 
                                           Trimestrul I al anului bugetar 2014 (februarie - martie) 
Locul de desfăşurare: – Şcoala Gimnazială Nr. 5 şi Colegiul „Csiky Gergely” Arad 
Formatori –  prof. Diana Achim, inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad  
                      prof. Mirela Mureşan, Colegiul Naţional  “Moise Nicoară”, Arad 

prof. Andreia Maxim, Grupul Şcolar „Csiky Gergely” Arad 
prof. Adela Militar, Şcoala Gimnazială  Nr. 5 Arad 
prof. Moldovan Cristian, Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu”, Arad 
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EVALUAREA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, DE LA TEORIE LA 
PRACTICĂ 

 
Grupul-ţintă vizat – profesorii de limba şi literatura română care predau la gimnaziu şi liceu 

Scopul programului–îmbunătăţirea calităţii evaluării performanţelor elevilor, prin 
dezvoltarea unor teste care să poată fi utilizate în cadrul proceselor de evaluare 
 

Tematica 

 Evaluarea - punere în context 

 Instrumente de evaluare 

 Proiectarea itemilor şi a testelor 

 Proiectarea baremelor şi interpretarea rezultatelor 
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 20 de ore 

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2014 (ifebruarie -martie) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori – prof. dr. Laura Orban, Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu”, Arad 
                  –  prof. Iuliana Radu, Colegiul Economic, Arad 

 

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE  DE LIMBA ŞI 
LITERATURA ROMÂNĂ LA EXAMENELE DE TITULARIZARE ŞI/SAU 

GRADE DIDACTICE 
 
Grupul-ţintă vizat – Cadre didactice (profesori de limba şi literatura română, institutori, 

învăţători, educatori) care urmează să susţină examenul naţional de titularizare şi/sau 

examenele pentru obţinerea gradelor didactice în învăţământ. 

Scopul programului – formarea unei viziuni de ansamblu asupra programei de limba şi 
literatura română pentru examenul naţional de titularizare şi/sau grade didactice în 
învăţământ; 
 

Tematica 

 Programele la disciplina limba şi literatura română 

 Structurarea conţinuturilor teoretice 

 Metodica predării limbii şi literaturii române 

 Evaluarea 
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 24 ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2014 (ianuarie - februarie)  

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  

Formator – prof. Iuliana Radu, Colegiul Economic, Arad 
                  –prof. dr. Laura Orban, Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu”, Arad 
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DIDACTICA LIMBILOR MODERNE 
 

Grupul-ţintă vizat – Cadre didactice care predau Limbi moderne (gimnaziu şi liceu) 
 

Scopul programului –  să sprijine în general profesorii debutanţi în vederea desfăşurării 
unei activităţi didactice eficiente la clasă şi să contribuie la consolidarea identităţii 
profesionale şi a statutului de profesionist în educaţie a cadrelor didactice. 
 

Tematica  

 Relaţia predare-învăţare-evaluare în cadrul disciplinei predate 

 Obiective educaţionale specifice disciplinei. Competente cheie si Cadrul 
european de referinta pentru  asigurarea calitatii in educatie 

 Aplicarea noului curriculum. Portofoliul european al limbilor (PEL) 

 Demersuri specifice întreprinse în proiectarea activităţii didactice 

 Strategii de predare-învăţare specifice disciplinei 

 Utilizarea scrisului în predarea-învăţarea disciplinei 

 Evaluarea randamentului şcolar al elevilor în cadrul disciplinei 
 

Forma de certificare – adeverinţă, eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 25 de ore  

Calendarul programului: Trimestrul I al anului 2014  (februarie-martie) 

Locul de desfăşurare: – Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 

Formatori – prof. Laura Nădăban, Inspectoratul Școlar Județean Arad 
                     prof. Livia Marinescu, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 

 

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 față de manifestările 
specifice ale conduitei bi(multi)lingve; 

Tematica 

 Programa şcolară de limba maternă 

 Programa şcolară de limba română specifică unităţilor școlare 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 activitățile de predare-învățare 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 26 de ore 
Calendarul programului: Trimestrul al II-lea al anului 2014 (aprilie - iunie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator –  Prof. Huszarik Pavel, Liceul Teoretic ”J. G. Tajovsky” Nădlac 
                     Prof. Huszarik Nicoleta, Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad 

                     Prof. Timar Vierorsava, Ministerul Educației Naționale 
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ABORDARI METODOLOGICE MODERNE LA CULTURA (EDUCAŢIE) 
CIVICĂ 

 

Grupul-ţintă vizat – Cadre didactice din învățământul preuniversitar - disciplina cultură 

civică/educație 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 

 Modalități de organizare a activităților de predare-învățare - evaluare la 

cultură civică. Corelații inter și transdisciplinare  

 Modalități de valorizare a valențelor formativ-atitudinal - 

comportamentale ale conținuturiloe specifice disciplinei în activități 

școlare și extrașcolare 

 Elaborarea și utilizarea resurselor didactice la disciplina cultură civică 

 Modalități și instrumente moderne de evaluare 

 Evaluarea programului 

Forma de certificare –adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 24 de ore  

Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2013 (octombrie – decembrie) 

                                           trimestrul I al anului 2014 (februarie - martie) 

Locul de desfăşurare – Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad 

Formator –  prof. Tămăşan Petruşca – Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu” Arad, 

                     prof. Chițu Larisa – 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 2014 (ianuarie-februarie) 

Locul de desfăşurare: – Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad 

Formatori – prof. Viorel Tudoran, inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad  
prof. Sanda Roveanu, Liceul Teoretic „A.M. Guttenbrunn” Arad 

 

MODALITĂŢI EFICIENTE DE EVALUARE LA INFORMATICĂ ŞI TIC 
 
Grupul-ţintă vizat – profesori care predau disciplinele Informatica 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 

 Concluzii şi evaluarea cursului 

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 „Elena Ghiba Birta” Arad 

Formator –  Prof. Adriana Popescu, inspector şcolar de specialitate, ISJ 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 2013 (noiembrie-decembrie)  
trimestrul I al anului 2014 (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 de specialitate, ISJ Arad 
prof. Mihaela Socaci, Şcoala Gimnazială nr. 5 Arad 

 

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 exams for schools (general presentation): KET, PET, FCE 

 Prepare for IELTS 

 Teaching tips for CAE 

 Bridging the gap from FCE to CAE 

 PET - exam preparation modules 

 Prepare for TKT and TKT Practical 

 Teaching tips for YLE 

 Prepare for CAE 

 Tips for teaching writing at PET, FCE and CAE 

 KET - Integrating exam preparation into general English classes 
 

Forma de certificare – certificat de participare eliberat de CCD Arad şi British Council 
Durata programului – 60 de ore (6 ore x 10 module) 
Calendarul programului:  octombrie 2013 – martie 2014 (câte 2-4 stagii ) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  

Formator – Liana Gherdan - Cambridge ESOL presenter 

Notă: Înscrierile se fac pentru fiecare modul separat, după anunţarea acestuia, respectând 

cerinţele precizate în anunţul respectiv. Costurile sunt suportate de British Council 
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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 2014  (februarie-martie) 

Locul de desfăşurare: – – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formator – prof. Georgeta Bădău,  Colegiul National “Horea, Closca si Crisan” din Alba 
Iulia 

 

 CULTURA INFORMAŢIEI – METODE ŞI TEHNICI, CU APLICAŢIE 
SPECIFICĂ PENTRU BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ŞI CDI 
 
Grupul-ţintă vizat – Bibliotecari, cadre didactice responsabili CDI 
 

Scopul programului – Formare continuă, formare şi actualizare de cunoştinţe şi 
practici de specialitate în domeniul ştiinţelor informării şi documentării. 

Tematica 
 

 Tipologia documentelor tradiţionale 

 Tipologia resurselor electronice 

 Organizarea informaţiei în vederea regăsirii după criterii ştiinţifice 

 Evaluarea programului 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 26 de ore  

Calendarul programului: trimestrul II al anului 2014 (aprilie-iunie 2014) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori –  Lect. univ. dr. Maria Micle , Universitatea de vest din Timişoara, Facultatea de 
Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, specializarea  ştiinţele informării şi 
documentării 
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ACTIVITATEA DE SECRETARIAT ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR 

 
Grupul-ţintă vizat – Personal didactic auxiliar (secretari) din unităţile de învăţământ 
Scopul programului –Programul ţine cont de nevoile individuale exprimate de conducerile 
unităţilor de învăţământ şi de secretarele acestora. Datorită faptului că participanţii au 
experienţă diferită pe post, în cadrul atelierelor de lucru se poată valorifica informaţia 
obţinută şi experienţa colegilor în vederea eficientizării activităţilor curente din secretariatul 
unei unităţi de învăţământ. 
 

Tematica 

 Noţiuni generale despre baze de date în MS Excel 

 Elaborarea documentelor şcolare cu ajutorul MS Word 

 Realizarea încadrării unităţii de învăţământ. 

 Legislaţie specifică învăţământului 

 Legislaţie specifică învăţământului 

 Evaluarea finală a cursului 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 25 ore  

Calendarul programului: Trimestrul IV al anului 2013 (noiembrie-decembrie) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formator – prof. Mihai Spânu, inspector şcolar general adjunct la ISJ Arad 
                    prof.Dorel Bacoş, profesor Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad 

 

ABILITĂŢI ÎN UTILIZAREA PROGRAMELOR DE CONSILIERE ŞI 
ORIENTARE 

Taxă de participare: 60 lei   

 
Grupul-ţintă vizat – învăţători, diriginţi, profesori  
 
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 2014 (ianuarie - februarie) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori – formatori judeţeni în consiliere şi orientare 
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FANTEZII DIN HÂRTIE 
Taxă de participare: 50 lei 

 
Grupul-ţintă vizat – Educatoare, învăţători, profesori educaţie tehnologică  

Scopul programului – dezvoltarea unor aptitudini şi capacităţi intelectuale foarte preţuite 
în lumea contemporană: îndemânarea manuală, imaginaţia, fantezia, creativitatea, intuiţia, 
vederea tridimensională, memoria, capacitatea de abstractizare, ingeniozitatea 
 

Tematica 
 

 Tehnica origami modular 

 Tehnica kusudama 

 Tehnica qulling 
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 12 de ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2014. (ianuarie-martie) 
 

Locul de desfăşurare: – Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad  

Formator - înv. Elisabeta Seres, Şcoala Gimnazială  „Aurel Vlaicu” Arad  

 

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ  
(nivel începători / nivel mediu) 

Taxă de participare: 80 lei   

 
Grupul-ţintă vizat – personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământ 

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 2013 (noiembrie-decembrie)  
trimestrul I al anului 2014 (februarie-martie) 

 

Locul de desfăşurare: – Şcoala Gimnazială „Regina Maria “ Arad 

Formator –  prof. Stanca Cosma, Şcoala Gimnazială „Regina Maria “ Arad 

 

 



Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

 24 

 

COMUNICARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ 
(nivel începători) 

Taxă de participare: 80 lei   

 
Grupul-ţintă vizat – personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământ 

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 2014 (februarie-martie) 
 

Locul de desfăşurare: – Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad 

Formator –  prof. Ladislau J. Szabó, Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” 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: trimestrele I şi II ale anului 2014 (ianuarie-mai) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori – formatori autorizaţi ai Casei 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: trimestrele I şi II ale anului 2014 (ianuarie-mai)  

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori – formatori autorizaţi ai Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
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DEZVOLTATOR DE E-LEARNING (COR 235905) 
Taxă de participare: 400 lei 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice, traineri  

Scopul programului – managementul şi dezvoltarea programelor de educaţie/formare prin 
e-learning; dezvoltarea competenţelor de elaborare de politici şi strategii de e-learning, de 
implementare a acestora; dezvoltarea competenţelor de evaluare a programelor de 
educaţie/formare prin e-learning 
 

Tematica 
 

M.I. Implementarea standardelor de calitate specifice domeniului 
M.II. Integrarea TIC în educaţie şi formare 
M.III. Analiza nevoilor de e-learning 
M.IV. Implementarea politicilor de e-learning 
M.V. Managementul programelor de educaţie/formare prin e-learning la 
nivelul organizaţiei 
M.VI. Dezvoltarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru sistemele de 
educaţie/formare prin e-learning (LMS – Learning Management System) – 
Moodle 
M.VII. Evaluarea programelor de educaţie/formare prin e-learning 
 

Forma de certificare – certificat de absolvire pentru ocupaţia dezvoltator de e-learning 

Durata programului – 40 de ore 

Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2013 (noiembrie-decembrie) 
trimestrele I şi II ale anului 2014 (ianuarie-mai) 

 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formatori – formatori autorizaţi ai SC „Elearning & Software” SRL  
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ALTE ACTIVITĂŢI DE FORMARE 
 

I. WORKSHOP-URI  
 

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: trimestrul IV al anului 2013 (noiembrie-decembrie 2013) 

                                           trimestrul I al anului  2014 (ianuarie - februarie 2014) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad 

Formatori – Georgiana Rosculet, coordonator naţional activităţi educaţionale Sigur.info, 
Fundaţia Salvaţi Copii 

prof. Carmen Rus, coordonator regional Sigur.info, Liceul Pedagogic „Dimitrie 
Ţichindeal” Arad 

prof. Larisa Chiţu, profesor metodist la Casa Corpului Didactic „Alexandru 
Gavra” Arad  
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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/in primii ani de 
invăţământ în utilizarea activităţilor pe grupe în procesul de predare/învăţare/evaluare in 
cadrul orelor de Limbă Engleza. 
 

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 si încurajarea activităţii desfăşurate la orele de Limbă Engleză. 
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad  
Durata programului – 6 ore 
Calendarul programului: trimestrul I-II al anului 2014 (februarie-mai 2014) 
Locul de desfăşurare: – CCD Arad si Centrele zonale ale cercului metodic de Limba 
Engleză (Sebiş, Chişineu Criş, Lipova) 
Formatori – prof. Lasc Georgeta - Şcoala Gimnazială nr.5 Arad   

                  –  prof. Dome Emanuela - profesor metodist, CCD Arad 

 

METODE INTERACTIVE DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE 
 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice în primii ani de învăţământ care predau limba engleză 
 

Scopul workshop-ului – îndrumarea cadrelor didactice debutante/în primii ani de 
învăţământ în vederea folosirii activităţilor moderne, de tip participativ şi a strategiilor de 
predare diferenţiată în cadrul orelor de limba engleză 
 

Descrierea workshop-ului: 
Activitatea propusă oferă un cadru de informare cu privire la o gamă variată de activităţi 
care au ca scop motivarea elevilor în învăţarea limbii engleze. Participanţii vor fi împărţiţi în 
grupe de lucru şi vor parcurge activităţi de predare a gramaticii, a vocabularului şi a culturii 
şi civilizaţiei engleze, precum şi activităţi de învăţare prin proiecte. Activitatea va ocaziona 
exersarea de modalităţi şi tehnici de adaptare a exerciţiilor propuse de manuale la 
particularităţile clasei. Cadrele didactice participante vor parcurge diferite strategii de 
evaluare şi de predare diferenţiată şi vor primi materiale pe care le vor putea folosi în 
procesul de predare - evaluare. 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 – 8 ore 
Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2013 (noiembrie - decembrie) 
                                           trimestrul II al anului finanaciar 2014 (aprilie - iunie 2014) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formatori – prof. Andreia Rus, Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad 

                     prof. Camelia Avramescu, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta" Arad 
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II. COLOCVIU INTERNAŢIONAL  
 

EDUCAŢIA TRANSDISCIPLINARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

 

Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, 
specialişti în educaţie, studenţi interesaţi de problematica educaţiei, 
manageri din educaţie şi părinţi 

 

Scopul colocviului – iniţierea în conceptul de transdisciplinaritate, consacrat de 
academicianul Basarab Nicolescu; formarea unui curent de opinie favorabil implementării 
transdisciplinarităţii în educaţia publică din România; constituirea unui grup de lucru 
destinat găsirii soluţiilor optime de aplicare a metodologiei transdisciplinare în învăţământul 
românesc; construirea unei reţele de profesionişti care să aplice metodologia 
transdisciplinară în învăţământul preuniversitar 
 

Descrierea colocviului: 
Evenimentul organizat la Arad constituie un pionierat în domeniul implementării educaţiei 
transdisciplinare în învăţământul românesc preuniversitar. Este primul colocviu cu această 
tematică organizat în România, care sperăm să aibă nu numai un impact naţional, ci şi un 
ecou internaţional, prin participarea de excepţie a academicianului Basarab Nicolescu, 
preşedintele Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare din Paris 
(C.I.R.E.T.), cel care a fundamentat teoretic şi a consacrat conceptul de 
transdisciplinaritate, în plan internaţional. Acest colocviu îşi propune să ofere cadrul 
adecvat, în care întâlnirea dintre teoreticienii şi practicienii transdisciplinarităţii să faciliteze 
aplicarea ei în educaţie. Colocviul vizează iniţierea în metodologia transdisciplinară, 
valorificarea experimentelor didactice transdisciplinare desfăşurate la noi în ţară şi în lume, 
schimbul de bune practici transdisciplinare în domeniul educaţional şi valorificarea 
experienţelor de succes, diseminarea lor la nivelul cât mai multor şcoli, pentru a aduce plus 
valoare în învăţământul preuniversitar. Nu în ultimul rând, Colocviul are ca ţintă constituirea 
unui grup de lucru, la nivel naţional, care să vină cu soluţii concrete de implementare a 
educaţiei transdisciplinare în învăţământul românesc şi să ofere consultanţă într-o viitoare 
construcţie curriculară.  
 

Tematica secţiunilor colocviului: 
• Educaţia transdisciplinară - o educaţie integrală a omului 
• Mondializare şi educaţie transdiciplinară  
• Limite şi perspective: disciplinaritate, pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate, 

transdisciplinaritate 
• Ternarul cunoştinţe-competenţe-valori şi „priorităţile” educaţionale  

 

Organizatori: Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 
Asociaţia „Părinţi şi Profesori pentru o Şcoală Deschisă” Arad 

 

Parteneri:  Centrul Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare (C.I.R.E.T.) 
Institutul de Studii Transdisciplinare în Ştiinţă, Spiritualitate şi Societate ( IT4S) 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Arad 
Moodle, România 
Fundaţia “Study International”, Arad 

 

Calendarul programului: Trimestrul IV al anului  2013 (octombrie - noiembrie 2013) 
 

Locul de desfăşurare: – Desfășurare online http://www.moodle.ro/edutd 
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III. FORMARE ŞI AUTOFORMARE CONTINUĂ ASISTATĂ ÎN 

CERCURILE PEDAGOGICE  
 

III.1. 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 acestora 
 

Tematica 

 Formarea competenţei de comunicare în contextul limbii române ne-
materne 

 Transdisciplinaritatea şi competenţa de comunicare 

 Lectura şi competenţa de comunicare 

 Între centrarea pe elev şi abordarea prin competenţe în predarea limbii 
române ca ne-maternă 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 16 de ore  

Calendarul programului: Trimestrul IV al anului bugetar 2013 (noiembrie-decembrie) 

                                           Trimestrul II al anului bugetar 2014 (aprilie-iunie) 

Locul de desfăşurare: –  Colegiul „Csiky Gergely” Arad 
 
Formatori – lector univ.dr. Dughi Tiberiu, Universitatea Aurel Vlaicu, Arad, 

prof. Diana Achim, inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad  
prof. Adela Militar, Şcoala Generală nr.5  
prof. Andreia Maxim, Colegiul „Csiky Gergely” Arad  
prof. Cristian Moldovan, Şcoala Generală „Aurel Vlaicu”, Arad  
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III.2. PROFESORI CARE PREDAU ÎN ŞCOLILE CU PREDARE ÎN 

LIMBA MAGHIARĂ 
 

DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DIDACTICE ȘI SPECIFICUL MUNCII 

EDUCATIVE ÎN ȘCOLI CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR 

NAȚIONALE 
 
Grupul-ţintă vizat – profesori de toate specializările care îşi desfăşoară activitatea în 

şcolile cu predare în limba maghiară 
 
Scopul programului – abordarea şi dezbaterea problemelor specifice comunităţilor în care 
îşi desfăşoară activitatea, cerinţelor unui învăţământ performant, integrării identitare în 
condiţiile rezultate din strategiile comunitare europene 
 

Tematica 

 Educația cognitivă și dezvoltarea gândirii critice 

 Rolul inteligenței emoționale în activitatea didactică 

 Educaţie interculturalã 

 Rolul dezvoltării atitudinii creative a cadrelor didactice 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 24 de ore  

Calendarul programului: -trimestrul IV al anului bugetar 2013 (noiembrie-decembrie)               

                                          -trimestrul II al anului bugetar 2014 (aprilie-iunie) 

Locul de desfăşurare: –  Colegiul „Csiky Gergely” Arad 
 
Formatori – prof. Nicolae Pellegrini, inspector şcolar general adjunct, ISJ Arad 

prof. Maria Matekovits, UCDMR  
prof. Pellegrini Lilla ,  Colegiul Elena Ghiba-Birta  Arad, 
prof. Mariana Rogoz, Colegiul „Csiky Gergely” Arad  
prof. Agnes Rudolf, Colegiul „Csiky Gergely” Arad  
prof. Ildiko Ruja, Colegiul „Csiky Gergely” Arad  
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III.3. PROFESORI CARE PREDAU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

(GIMNAZIU ŞI LICEU) 

 

COMPETENȚA DIDACTICĂ ȘI PROVOCĂRILE EI ÎN CONTEXTUL 

DIDACTICII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE 
 

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

 

Scopul programului – Această activitate de formare continuă își propune să ofere 

profesorilor repere teoretice și practice orientative pentru sprijinirea și stimularea 

perfecționării și a autoperfecționării profesorilor. 
 

Tematica 

 Didactica limbii și literaturii române. Abordarea textului liric 

 Didactica limbii și literaturii române. Evaluarea constantă 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 16 de ore  

Calendarul programului: - trimestrul IV al anului bugetar 2013 (noiembrie-decembrie)    
                                           - trimestrul II al anului bugetar 2014 (aprilie-iunie) 

Locul de desfăşurare: –  Şcoala Gimnazială nr.5 Arad 
 
Formatori – prof. Achim Diana, inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad 

prof. Militar Adela, Şcoala Gimnazială nr.5, 
prof. Moldovan Cristian, Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu”, Arad, 

 

COMPETENȚA DIDACTICĂ ȘI PROVOCĂRILE EI ÎN CONTEXTUL 

DIDACTICII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE 
 
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 își propune să ofere 

profesorilor repere teoretice și practice orientative pentru sprijinirea și stimularea 

perfecționării și a autoperfecționării profesorilor. 
 
Tematica 

 Didactica limbii și literaturii române. Strategii didactice diferențiate 

 Didactica limbii și literaturii române. Evaluarea constantă 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 16 de ore  

Calendarul programului: - trimestrul IV al anului bugetar 2013 (noiembrie-decembrie)    

                                           - trimestrul II al anului bugetar 2014 (aprilie-iunie) 

Locul de desfăşurare: –  Colegiul Csiky Gergely Arad 
 
Formatori – prof. Achim Diana, inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad 

prof. Maxim Andreia, Colegiul Csiky Gergely Arad 
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III.4. PROFESORI CARE PREDAU FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE 

(GIMNAZIU ŞI LICEU) 
 
Nr 
crt. 

Titlul proiectului/  
Denumirea programului 

Cercul pedagogic Responsabil cerc 

1.  
Pregătirea materialului didactic pentru 
orele de fizică şi chimie 

Zona Pâncota 
Prof. Scărlătescu 

Cornelia 

2.  
Aplicaţii practice în orele de fizică şi 
chimie 

Zona Ineu 
Prof. Cismaş 

Florina 

3.  
Didactica utilizării mijloacelor multimedia 
în orele de chimie 

Arad Prof. Redis Rodica 

4.  
Proiectarea demersului didactic la 
biologie  

Arad – liceu 
Prof. Bălăcel 

Florentina 

5.  
O educaţie mai bună prin valorificarea 
evaluării la disciplina biologie 

Arad – gimnaziu Prof. Vida Andrea 
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III.5. ÎNVĂŢĂTORI/ PROFESORI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Nr 
crt. 

Titlul proiectului/  
Denumirea programului 

Cercul pedagogic 
Responsabil 

cerc 

1.  
Predarea integrată-cadrul optim de formare 
şi dezvoltare a competenţelor-cheie la 
şcolarii mici 

Arad Centru clasa 
pregătitoare 

Mureșan Ana 

2.  
Practici educaționale integrate-repere în 

formarea competențelor 
Arad Centru clasa I Varga Janeta 

3.  
Învăţarea integrată în ciclul de achiziţii 
fundamentale 

Arad Centru clasa a 
II-a 

Pascu 
Georgeta 

4.  
Strategii interactive eficiente de stimulare a 
motivaţiei pentru învăţare în maniera 
integrată  

Arad Centru clasa a 
III-a 

David Maria 
Luiza 

5.  
Evaluarea competenţelor fundamentale la 
finalul ciclului primar 

Arad Centru clasa a 
IV-a 

Belean Mariana 

6.  

Abordarea interdisciplinară şi învăţarea 

integrată - transciplinară a conținuturilor, la 

clasa pregătitoare și clasa I  

Arad Vest clasa 
pregătitoare 

Ciule Irina 

7.  
Metode eficiente utilizate  pentru obţinera 
unor performanţe la testările naţionale 

Arad Vest clasa I 
Budeanu 
Carina 

8.  Metode şi instrumente de în ciclul primar 
Arad Vest  clasa a II-

a 
Malița Adriana 

9.  
Dezvoltarea personală a elevului prin 
învăţarea bazată pe proiect 

Arad Vest  clasa a III-
a 

Nistor Andrada 

10.  
Creativitate şi eficienţă în proiectul 
educaţional 

Arad Vest clasa a IV-
a 

Țigan Titiana 

11.  
Abordarea transciplinară a conținuturilor, la 

clasa pregătitoare și clasa I  

Arad Est clasa 
pregătitoare 

Matei Adina 

12.  
Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la copiii 
mici  

Arad Est clasa I Avram Carmen 

13.  
Dezvoltarea competenţelor matematice 
prin strategii eficiente de învăţare, 
individualizare şi diferenţiere 

Arad Est  clasa a II-a Benghia Ana 

14.  
Optimizarea învăţării prin strategii didactice 
interactive 

Arad Est  clasa a III-a 
Antoneac 
Mariana 

15.  
Dezvoltarea competenţelor de lectură şi de 
interpretare al textului literar 

Arad Est clasa a IV-a Moș Gabriela 

16.  
Proiectarea activităţii didactice din 
perspectiva abordării interdisciplinare şi a 
învăţării integrate 

Arad Sud clasa 
pregătitoare 

Dolcu Dana 

17.  
Învăţarea funcţională a cunoştinţelor 
referitoare la mediu 

Arad Sud clasa I Iovin Codrin 

18.  
Clasic şi modern în evaluarea elevilor din 
învăţământul primar 

Arad Sud  clasa a II-a Bokor Monica 

19.  
Stimularea creativităţii la şcolarul mic prin 
dezvoltarea abilităţii de a genera noi idei, 
combinând elemente anterior disparate 

Arad Sud  clasa a III-
a 

Szabo Monica 

20.  
Dezvoltarea creativităţii în cadrul orelor de 
educaţie plastică şi de educaţie 
tehnologică 

Arad Sud clasa a IV-
a 

Bercea Paula 
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21.  
Eco-şcoală în mileniul III - cunoaşterea şi 
protejarea mediului 

Secţia maghiară Kiss Ana 

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

Secţia germană 
Pribac 
Hannelore 

23.  
Aspecte teoretice şi practice ale predării 
integrate la ciclul primar. 

Lipova Nord clase 
simultane 

Marc Mariana 

24.  
Arte moderne-arte străvechi - o lume mai 
bună şi o viaţă mai frumoasă prin artă 

Lipova clase 
omogene 

Tămaian Mirela 

25.  
Dezvoltarea abilităţilor de socializare la 
elevii din ciclul primar 

Lipova Sud clase 
simultane 

Spătariu 
Silviana 

26.  Copiii de ieri şi copiii de azi  
Chişineu-Criş clasa 

pregătitoare 
Maxa Dănuț 

27.  
Dezvoltarea creativităţii elevilor prin 
activităţi de abilităţi practice 

Chişineu-Criş clasa I Neamț Petrică 

28.  Călătorie în lumea artelor 
Chişineu-Criş clasa a 

II-a 
Maxa Carmen 

29.  Fantezii din hârtie 
Chişineu-Criş clasa a 

III-a 
Moț Floare 

30.  
Modalitati de evaluare a copiilor de varsta 
scolara mica 

Chişineu-Criş clasa a 
IV-a 

Jivan Dana 

31.  
Importanta jocului didactic in formarea si 
dezvoltarea competentelor cheie la scolarii 
mici 

Ineu clasa 
pregătitoare 

Stanca Ioana 

32.  Fantezii din hârtie Ineu clasa I Bodea Adina 

33.  
Activităţile extracurriculare şi aplicabilitatea 
lor practică în optimizarea procesului de 
învăţământ  

Ineu clasa a II-a Bucatoș Ancuța 

34.  Strategii pentru eficientizarea învăţării Ineu clasa a III-a 
Munteanu 
Lavinia Ioana 

35.  Învăţarea bazată pe proiect Ineu clasa a IV-a 
Rusu 
Loredana-
Diana 

36.  
Specificităţi ale predării simultane în 
clasele pregătitoare şi clasa I. 

Ineu clase simultane Nagy Ioan 

37.  
Modalitati de dezvoltare a competenţelor la 
şcolarii mici prin activităţi integrate 

Sebiş  clase 
omogene 

Bun Arabela 

38.  
Valorificarea excursiilor in context 
interdisciplinar" 

Sebiş clase simultane Voian Ioan 

39.  
Învăţarea bazată pe abordarea integrată a 
conţinuturilor activităţilor din ciclul primar 

Gurahonţ  clase 
simultane 

Morari Iuliana 

40.  
Învăţarea bazată pe abordarea integrată a 
conţinuturilor activităţilor din ciclul primar 

Gurahonţ clase 
omogene 

Vesa Rafila 

41.  Activităţile extracurriculare Beliu clase simultane Ochiș Rodica 

42.  
Noile provocări în învăţământul primar-
modalităţi de abordare 

Hălmagiu clase 
simultane 

Filip Veronica 
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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) 

 

 


