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Stimaţi colegi,  
   
   
   

Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, în parteneriat cu colaboratori 
externi, vă propune şi pentru anul şcolar 2011-2012 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 4 noiembrie 2011, 
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 MECTS „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 2012 inclusiv, 90 de 
credite profesionale transferabile prin programe de formare continuă finanţate 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 3 lei/oră pentru programele acreditate CNFP şi 
respectiv 2,5 lei/oră pentru programele avizate MECTS.  

Toate cursurile vor fi organizate pe grupe de 25 de cursanţi. 
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 CNFP-MECTS 

 
STRATEGII PENTRU EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂRII 

 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat de CNFP, de tip modul mediu, 

categoria "programe de perfecţionare datorate reformei", cf. Deciziei de 
acreditare nr. 67/28.05.2008 – furnizor CCD Arad  

 

Grupul-ţintă vizat – învăţători/institutori, profesori din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – formarea competenţelor de organizare a activităţilor de predare– 
învăţare–evaluare, astfel încât să conducă la optimizarea potenţialului de învăţare al 
elevului 
 

Tematica 
M.I. Metode de învăţare activă 
M.II. Strategii pentru integrarea copiilor cu CES 
M.III. Managementul învăţării 

Forma de certificare – atestat de formare continuă – 15 credite profesionale transferabile 
Durata programului – 60 de ore 
Calendarul programului – ianuarie – mai 2012 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formatori –  prof. univ. dr. Anton Ilica, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

inst. Alexandra Cociuban,  Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad 
înv. Ana Mureşan, Liceul de Artă "Sabin Drăgoi" Arad 
prof. Larisa Chiţu, director CCD Arad  
inst. Gabriela Iancic, Liceul Pedagogic "Dimitrie Ţichindeal" Arad 
prof. Nicolae Pellegrini, inspector şcolar general adjunct, ISJ Arad 

 
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 2011 – mai 2012 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
 

Formatori – prof. univ. dr. Dorin Herlo, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
prof. Nicolae Pellegrini, inspector şcolar general adjunct, ISJ Arad  
prof. Larisa Chiţu, director CCD Arad 
prof. Lavinia Bundik,  Şcoala Generală Nr. 5 Arad  
înv. Ana Curetean, Şcoala Generală „Iosif Moldovan”  Arad 
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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 ore 
Calendarul programului – ianuarie –mai 2012  
Locul de desfăşurare: - Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori –  prof. univ. dr. Anton Ilica, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

prof. Valeria Peştean,  Liceul Pedagogic"Dimitrie Ţichindeal" Arad 
înv. Ana Curetean, Şcoala Generală „Iosif Moldovan”  Arad 
prof. înv. preşcolar Tatiana Ifju, Grădiniţa PP 1 Arad  
prof. înv. preşcolar Marinela Alecu, Grădiniţa PP 15 Arad  
prof. înv. preşcolar Mariana Cismaşiu, inspector de specialitate, ISJ Arad  
prof. Ioan Nicodin, Grup Şcolar "Sava Brancovici" Ineu 
prof. Teodor Miclăuş, Grup Şcolar "Sava Brancovici" Ineu 
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CALCULATORUL ŞI PROIECTELE INTERDISCIPLINARE 
 
Tipul de program – program de formare continuă acreditat de CNFP (modul mediu – 

categoria "programe de perfecţionare datorate reformei"), cf. Deciziei 
de acreditare nr. 33/28.02.2008 – furnizor Fundaţia EOS România 

 

Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar primar, gimnazial şi 
liceal (programul necesită abilităţi minime de utilizare a 
pachetului Microsoft Office 2003 şi a Internetului, ca urmare a 
absolvirii unui curs acreditat de TIC) 

 

Scopul programului – integrarea abilităţilor TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare 
şi folosirea Microsoft Office în învăţarea bazată pe proiecte 
 

Tematica 
Unitatea I – Formare directă (Proiectele „Oraşe poluate până când?”; 

„Consumatorul avizat”) 
Unitatea II – Formare asistată  
Unitatea III – Formare directă (Prezentarea TCV – Turul Clasei Virtuale) 
Evaluare finală 

Forma de certificare: – atestat de formare continuă – 15 credite profesionale transferabile 
Durata programului: 60 ore 
Calendarul programului – noiembrie 2011 – martie 2012 
Locul de desfăşurare: Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – prof. Ileana Selejan, Colegiul Naţional "Moise Nicoară" Arad 

prof. Maria Marinescu, Şcoala Generală Nr. 7 Arad 
 

 
CURS FORMARE TRAINER MindLab 

Taxă de participare: 430 lei 
 
Tipul de program –  program de formare continuă acreditat de CNFP (modul mediu – 
categoria programe tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare), cf. Deciziei 
de acreditare numărul 78/ 01.09.2009 – furnizor S.C. Edu Training SRL 

Grupul-ţintă vizat – personal didactic din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – formarea cadrelor didactice în vederea deprinderii de către acestea 
a unor tehnici şi metode specifice Programului educaţional internaţional MindLab, program 
de dezvoltare cognitivă, emoţională şi socială adresat copiilor cu vârste între 4 şi 14 ani. 
 

Tematica 
M.I. Jocul ca paradigmă universală 
M.II. Metoda Mind Lab  
M.III. Elemente ale metodologiei didactice  
M.IV. Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor didactice 
M.V. Metode de evaluare utilizate în cadrul programului Mind Lab 

 

Forma de certificare – atestat de formare continuă – 11 credite profesionale transferabile 
Durata programului – 44 de ore 
Calendarul programului – noiembrie 2011 – martie 2012 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori –  formatori acreditaţi ai SC Edu Training SRL 
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PROGRAME AVIZATE MECTS 
 

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 

 Dezvoltarea competenţelor manageriale privind abordarea documentelor 
legislative 

 Implementarea SCMI 
 Imaginea instituţională şi relaţii publice 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 36 de ore 
Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (februarie - martie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori –  prof. Mirela Aldescu, inspector şcolar general adjunct, ISJ Arad 

prof. Florin Sirca, inspector şcolar pentru implementarea descentralizării 
instituţionale, ISJ Arad 
prof. Laura Putnic, inspector şcolar pentru implementarea descentralizării 
instituţionale, ISJ Arad 

 
MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului: – formarea cadrelor didactice cu pregătire multidisciplinară în 
domeniul managementului educaţional 
 
Tematica  

 Leadership – management - conducere 
 Planificarea şi decizia în managementul educaţional 
 Strategii de motivare şi dezvoltare a staffului organizaţiei şcolare 
 Controlul situaţiilor de conflict în mediul şcolar 
 Marketingul educaţional 
 Managementul stresului 
 Managementul timpului 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore 
Calendarul programului: trimestrul IV 2011 (noiembrie-decembrie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori –  prof. Nicolae Pellegrini, inspector şcolar general adjunct, ISJ Arad 

prof. Lilla Pellegrini, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 
prof. Simona Crâsnic, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad 
prof. Zorel Sârb, Grupul Şcolar Pâncota  
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ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE 
 
Grupul-ţintă vizat – membri ai Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din unităţi de 

învăţământ solicitante, cu nivelurile preşcolar, primar, gimnazial, 
liceal 

 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor membrilor CEAC din unităţile şcolare cu 
cele trei niveluri de învăţământ, în scopul elaborării de RAEI obiectiv şi a asigurării calităţii 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

Tematica  
 Legislaţia calităţii 
 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
 Planul operaţional anual 
 Raportul anual de evaluare internă a calităţii (RAEI) 
 Planul anual de îmbunătăţire 
 Evaluarea cursului 

Forma de certificare – adeverinţă, eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 32 de ore  
Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2011 (noiembrie – decembrie) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 
Formatori –  prof. Rodica Vancu, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 

prof. Cornelia Borza, Şcoala Generală "Avram Iancu" Arad 
 
 

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 financiar 2012 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori –  prof. Raluca Martin, inspector învăţământ primar, alternative educaţionale, ISJ 

Arad 
prof. Anca Lupei, inspector educaţie permanentă şi dezvoltarea resurselor 
umane, ISJ Arad 
prof. Maria Luta, inspector cu gestionarea programelor internaţionale şi a 
problematicii de integrare europeană, ISJ Arad 
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PROGRAME INTERNAŢIONALE  

(LLP-LIFELONG LEARNING PROGRAM) 
 
Grupul-ţintă vizat – personal didactic din învăţământul preuniversitar 

Scopul programului – formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru elaborarea 
diferitelor  proiecte internaţionale  
 
Tematica 

 Informare LLP. Prezentare site  
 Programul sectorial Comenius  
 Programul sectorial Leonardo da Vinci 
 Programul sectorial Grundtvig 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 20 de ore 

Calendarul programului: trimestrul IV 2011 (noiembrie – decembrie) 
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

Formator –  prof. Maria Luta - inspector cu gestionarea programelor internaţionale şi a 
problematicii de integrare europeană, ISJ Arad 

 
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE FORMALE, NON 

FORMALE, EXTRAŞCOLARE ŞI DE CONSILIERE 
 
Grupul-ţintă vizat – consilieri educativi din şcoli generale şi licee, directori şi cadre 
didactice din Palatul Copiilor şi Cluburile Copiilor 
Scopul programului – abilitarea consilierilor educativi din judeţ în vederea inovării, 
diversificării şi eficientizării activităţilor de consiliere şi a proiectelor educative şcolare şi 
extraşcolare 
 
Tematica 

 Conţinutul actului educaţional formal şi non formal  
 Activităţile de Consiliere şi suport educaţional pentru elevi şi părinţi.    

Elemente fundamentale. Metode inovative  
 Activităţile extraşcolare. Proiectul educativ pentru CAE al MECTS. 

Elemente, principii, exemple de bune practici  
 Activităţile outdoor  
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore 
Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2011 şi trimestrul I al anului 2012 
(decembrie-ianuarie)  
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formatori – prof. Mariana Tocaciu, inspector şcolar pentru educaţie permanentă, ISJ Arad 

 prof. Ioana Lung, director Palatul Copiilor Arad 
 



Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

 8

 
 

MANAGEMENTUL CENTRELOR DE DOCUMENTARE  
ŞI INFORMARE 

 
Grupul-ţintă vizat – responsabili CDI, cadre didactice, directori din unităţile şcolare în care 
există CDI 
 
Scopul programului – cunoaşterea modului de elaborare a proiectului CDI, a modului de 
amenajare şi funcţionare a centrelor de documentare ca  parte integrantă a proiectului 
şcolii. 
 
Tematica   

 CDI-ul, loc şi instrument de dinamizare a practicilor educaţionale 
 Proiecte interdisciplinare 

 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 20 de ore  
Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (ianuarie - martie) 

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

Formator – Alina Firan, bibliotecar CCD GORJ 

 
 

ADAPTARE CURRICULARĂ PENTRU DIFERENŢIEREA ŞI 
PERSONALIZAREA ACTULUI EDUCAŢIONAL 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – adaptarea demersului didactic la particularităţile individuale ale 
elevilor în vederea asigurării egalităţii de şanse pentru realizarea progresului şcolar. 
Tematica 

 Pregătirea cadrului pentru implementarea diferenţierii 
 Individualizarea predării conceptelor noi 
 Strategii de diferenţiere şi personalizare 
 Interacţiune şi aplicare  
 Evaluarea lecţiei şi autoevaluarea 
 Evaluarea programului 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 20 de ore 

Calendarul programului: trimestrele I şi II ale anului 2012 (martie - mai) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad  
Formator – profesor metodist Camelia Avramescu, CCD Arad 
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METODOLOGIE ŞI ALTERNATIVITATE ÎN EVALUAREA CURENTĂ 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar (învăţători şi profesori 
care predau la gimnaziu şi liceu) 
 
Scopul programului – însuşirea unui aparat conceptual de actualitate în evaluare şi 
orientarea cursanţilor în alegerea strategiilor de evaluare curentă. 
 
Tematica 

 Consideraţii teoretice generale asupra evaluării  
 Metode şi tehnici tradiţionale de evaluare  
 Metode alternative/complementare de evaluare 
 Concluzii  
 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 28 de ore 

Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2011 (noiembrie-decembrie) 

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

Formator – profesor metodist Emilia Dăncilă, CCD Arad 

 

ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar (învăţători şi profesori 
care predau la gimnaziu şi liceu) 
 
Scopul programului –integrarea în proiectarea şi implementarea activităţilor didactice a 
demersurilor corelate cu caracteristicile stilurilor de învăţare ale elevilor. 
 
Tematica 

 Diversitate în învăţare 
 Proiectarea şi evaluarea în sprijinul învăţării 
 Evaluare finală 

 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 18 ore  

Calendarul programului: Trimestrul II al anului 2012 (aprilie - iunie) 

Locul de desfăşurare: – Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad 

Formator – prof. Corina – Ştefania Knapek, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia 
Mediului Arad  
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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) din Şcoala Generală Şagu, Liceul Pedagogic "Dimitrie Ţichindeal" Arad 
 

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: trimestrul IV al anului 2011 (noiembrie - decembrie) 

trimestrele I şi II ale anului 2012 (ianuarie - iunie) 

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

Formatori –  prof. Nicolae Pellegrini, inspector şcolar general adjunct, ISJ Arad  
prof. Camelia Avramescu, profesor metodist, CCD Arad 
prof. Cornelia Borza, Şcoala Generală „Avram Iancu" Arad 

 
TEHNICI DRAMATICE ÎN EDUCAŢIE 

 
Grupul-ţintă vizat – cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

Scopul programului – familiarizarea cu noi metode interactive, şi justificarea psihologică şi 
didactică a acestora în utilizarea lor la clasă.  
 
 

Tematica 

 Metode eficiente de intercomunicare - abordări pluri- şi interdisciplinare 
 De la gest la cuvânt şi înapoi 
 Jocul didactic – justificări psihologice 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 18 ore  
Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (februarie-martie)  
Locul de desfăşurare: – Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 
Formatori – prof. Camelia Circa-Chirilă, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 

prof. Anamaria Flavia Cristina, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad 
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EDUCAŢIA PERSONALIZATĂ – O ŞANSĂ PENTRU FIECARE 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul de masă, din învăţământul special şi 
special integrat, cadre didactice itinerante 
Scopul programului – înţelegerea problematicii abordării copiilor cu CES şi dezvoltarea de 
abilităţi de a construi un mediul de învăţare eficient şi captivant pentru toţi copiii 
 
Tematica 

 Instruirea diferenţiată – sursă importantă în educaţie 
 Tehnici de abordare a copilului  hiperactiv cu deficit de atenţie 
 Pedagogia comunicării 
 Strategii de integrare a copiilor cu deficienţe de auz în şcolile de masă 

 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 

Durata programului – 25 de ore 

Calendarul programului: trimestrul II al anului 2012 (aprilie-mai) 

Locul de desfăşurare: – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad 

Formatori – psiholog  Anamaria Crista, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad 
psiholog Amalia Cojocariu, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad 
prof. Ovidiu Toderici, inspector şcolar pentru învăţământul special şi special 
integrat, ISJ Arad 
prof. psihopedagog Angela Gema Krasznay, Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă Arad 

 

EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ – LIANT ÎNTRE ŞCOALĂ ŞI COMUNITATE 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial 

Scopul programului – găsirea de soluţii înainte de declanşarea unui conflict intercultural 
prin stabilirea unui plan de acţiune de la apariţia primelor semne de 
posibilă incompatibilitate culturală 

 
Tematica 

 Comportamentul social intercultural 
 Obiective şi valori ale educaţiei interculturale 
 Comunicarea deasupra diferenţelor sau asemănărilor culturale 
 Evaluarea cursului 

 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore 

Calendarul programului: trimestrul I şi II  al anului 2012 (ianuarie - martie) 

Locul de desfăşurare: – Şcoala Generală Nr. 7, Arad 

Formator – prof. învăţământ primar Codrin Iovin, Şcoala Generală Nr. 7 Arad 
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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 2012 (ianuarie-martie)  

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

Formator – prof. psiholog Corina Don, C.J.R.A.E. Arad 
 
 

 

MOTIVAREA ELEVILOR PENTRU ÎNVĂŢARE 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Scopul programului – identificarea, accesarea rapidă şi utilizarea eficientă de către 
cadrele didactice a resurselor psihopedagogice necesare pentru stimularea memoriei şi a 
motivaţiei pentru învăţare 
 
Tematica 

 Învăţare, memorie, motivaţie  
 Stiluri de învăţare  
 Mentorul vocaţional  
 Profilul personal  
 Atitudinea de coaching  
 Modalităţi de stimulare a memoriei şi a motivaţiei pentru învăţare  
 Evaluarea cursului  
 Follow-up 

 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore 

Calendarul programului: trimestrele I şi II ale anului 2012 (martie-aprilie)  

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

Formator – prof. psiholog Otilia Ardelean, CJAP 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 a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ, 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 2012 (ianuarie-martie) 

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

Formator : prof. psiholog Angela-Carmen Plăcintar, director CJRAE Arad 
 

CRIZA EDUCAŢIONALĂ ÎN ŞCOALĂ – MODALITĂŢI DE IDENTIFICARE, 
AMELIORARE, SOLUŢIONARE ŞI PREVENIRE 

 
Grupul-ţintă vizat – Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
 
Scopul programului: - identificarea, accesarea  rapidă şi utilizarea eficientă de către 
cadrele didactice,  a  resurselor psihopedagogice necesare  pentru o gestionare optimă a 
situaţiilor de criză educaţională 
 
Tematica  

 Cunoaştere şi autocunoaştere 
 Comunicarea în şcoală 
 Conflictele 
 Eşecul scolar 
 Violenţa în şcoală 
 Criza educaţională 
 Evaluarea cursului 
 Follow up 

 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore  
Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (ianuarie-februarie) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formator – prof. psiholog Otilia Ardelean, CJAP Arad 



Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 

 14

 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN RÂNDUL ELEVILOR 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice implicate la nivelul şcolii în elaborarea programului de 

prevenire şi combatere a fenomenului violenţei şcolare 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice  din unităţile de 
învăţământ de a iniţia, promova, implementa şi monitoriza strategii eficiente de prevenţie şi 
combatere a violenţei şcolare, adaptate la nevoile şi contextul şcolar. 
 
Tematica  

 Violenţa în spaţiul şcolar: definire, surse, situaţii 
 Strategii de prevenire şi intervenţie asupra violenţei şcolare 
 Monitorizarea şi evaluarea violenţei şcolare 

 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore 
Calendarul programului: trimestrul II al anului 2012 (aprilie-mai) 

Locul de desfăşurare: – Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad  
Formatori –  profesor psiholog Angela-Carmen Plăcintar, director CJRAE Arad 

prof. psiholog Dora Tencalec, CJRAE Arad 
 

 
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 
 Evaluarea cursului 

 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore 
Locul de desfăşurare: – în şcoli  

Calendarul programului: trimestrul II al anului 2012 

Formator –  prof. psiholog Dora Tencalec, CJRAE Arad 
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OPTIMIZAREA ACTULUI EDUCAŢIONAL PRIN UTILIZAREA UNOR 

MODELE DIN ANALIZA TRANZACŢIONALĂ 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
 
Scopul programului – dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice 
pentru realizarea şi implementarea unor programe de formare, prin integrarea dimensiunilor 
cognitive, emoţionale şi comportamentale ale personalităţii 
 
Tematica 
 

 Prezentarea unor concepte din Analiza Tranzacţională (AT) 
 Flexibilizarea relaţiilor în spaţiul şcolii folosind Modelul Fluenţei 

Funcţionale (MFF) 
 Stiluri educaţionale. Alegerea conştientă a variantei adecvate situaţiei 

prezente din clasă 
 Concluzii  

 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore 

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (ianuarie-martie) 

Locul de desfăşurare: – Şcoala Generală „Aurel Vlaicu” 

Formatori –  prof. Petruşca Tămăşan, Şcoala Generală „Aurel Vlaicu” Arad, 
psihoterapeut Maria Bran, medic, experienţă în educaţia adulţilor, formator 
acreditat în AT 

 
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 2012 (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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STRATEGII DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL 

ŞCOALĂ - FAMILIE 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi părinţi 

Scopul programului – identificarea, accesarea rapidă, utilizarea eficientă şi dezvoltarea, 
de către cadre didactice, copii, părinţi, a resurselor de psihopedagogie, limba engleză, IT, 
necesare pentru stimularea parteneriatului şcoală-familie 

Tematica 
 Tehnici şi strategii de cunoaştere a nevoilor şi caracteristicilor personale 
 Comunicarea interumană. Comunicarea didactică 
 Gestionarea eficientă a conflictelor la nivelul relaţional 
 Proiectul educaţional –  activitate de promovare a parteneriatului 
 Evaluarea cursului 
 Întâlniri de follow-up 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore 

Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2011 (noiembrie-decembrie) 

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

Formator –  prof. psiholog Otilia Ardelean, CJAP Arad 

 

INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI 
 
Grupul-ţintă vizat – personal didactic şi didactic auxiliar 

Scopul programului – formarea şi dezvoltarea competenţelor IT 

Tematica  
 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
 Microsoft Power Point 
 Internet 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 28 de ore  

Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2011 (noiembrie – decembrie) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formator – prof. Loghin Gaga, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară Arad 
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INSTRUMENTE IT PENTRU PROFESORI 
 
Grupul-ţintă vizat – Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Scopul programului – utilizarea de către cadrele didactice a instrumentelor IT online 
menţionate în procesul educaţional 
 
Tematica  

 Prezi - crearea de prezentări online 
 Introducere în crearea blogurilor 
 Mind 42 - crearea de hărţi online (organizatori grafici) 
 Aplicaţii practice  
 Prezentarea lucrărilor şi evaluarea cursului 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 28 de ore  

Calendarul programului: trimestrul IV al anului 2011 (octombrie-decembrie)  

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formator – prof. Maria Petcuţ, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi CF Arad  
 

 

UTILIZAREA PROGRAMELOR DE EDITARE FOTO ŞI VIDEO PENTRU A 
CREA MATERIALE DIDACTICE 

 
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 2012 (ianuarie-februarie) 

Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
Formator –  prof. Nicoleta Stoica, Liceul cu Program Sportiv Arad 
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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 – dezvoltarea competenţelor profesionale de limba şi literatura 
română a cadrelor didactice (profesorii de limba şi literatura română, institutori, învăţători, 
educatori), ce vor susţine examenul naţional de titularizare şi/sau examenele pentru 
obţinerea gradelor didactice în învăţământ. 
 
Tematica 
 

 Programele la disciplina limba şi literatura română - examenul de 
titularizare şi/sau grade didactice în învăţământ. 

 Structurarea conţinuturilor teoretice 
 Metodica predării limbii şi literaturii române 
 Evaluarea 
 Evaluarea cursului 

 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (ianuarie-februarie) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Economic şi Grupul Şcolar „Iuliu Maniu” Arad 

Formatori –  prof. Tudor Dragomir, inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad 

prof. dr. Laura Orban, Grupul Şcolar „Iuliu Maniu” Arad 

prof. Iuliana Radu, Colegiul Economic Arad 
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ORIENTĂRI MODERNE ÎN  

DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE  
 
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 şi planificarea calendaristică 
 Proiectarea unităţii de învăţare 
 Metode de predare - tradiţionale şi alternative 
 Evaluarea iniţială, curentă şi sumativă 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (februarie - martie) 
Locul de desfăşurare: – Şcoala Generală Nr. 5 şi Grupul Şcolar „Csiky Gergely” Arad 

Formatori –  prof. Tudor Dragomir, inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad 
prof. Andreia Maxim,  Grupul Şcolar „Csiky Gergely” Arad 
prof. Adela Militar, Şcoala Generală Nr. 5 Arad 
prof. Diana Achim, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad 

 
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 – dezvoltarea competenţelor profesionale de limba şi literatura 
română a cadrelor didactice (profesorii de limba şi literatura română din învăţământul 
preuniversitar liceal) şi implementarea unor instrumente de îmbunătăţire a proceselor 
evaluative a elevilor din învăţământul preuniversitar liceal. 
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 2012 (februarie-martie) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Economic Arad şi Grupul Şcolar „Iuliu Maniu” Arad 

Formatori –  prof. Tudor Dragomir, inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad 
prof. dr. Laura Orban, Grupul Şcolar „Iuliu Maniu” Arad 
prof. Iuliana Radu, Colegiul Economic 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 
 TKT for YLE - workshop pentru profesori 
 TKT Practical - workshop pentru profesori 
 PET and PET for schools -  workshop pentru profesorii de engleză care 

pregătesc candidaţi pentru examen 
 Bridging the gap between FCE and CAE - workshop pentru profesorii de 

engleză care pregătesc candidaţi pentru examen 
 FCE skills - workshop pentru profesorii de engleză care pregătesc candidaţi 

pentru examen 
 CAE skills - workshop pentru profesorii de engleză care pregătesc candidaţi 

pentru examen 
 

Forma de certificare – certificat de participare eliberat de CCD Arad şi British Council 
Durata programului – 36 de ore (6 ore x 6 module) 
Calendarul programului:  trimestrial câte 2 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 
 

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 
 Evaluarea cursului 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 25 de ore 
Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (ianuarie-februarie) 
Locul de desfăşurare: – Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad 
Formatori – prof. Mirela Aldescu, inspector şcolar general,  ISJ Arad 

prof. Viorel Tudoran, inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad  
prof. Sanda Roveanu, Liceul Teoretic „A.M. Guttenbrunn” Arad 
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DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR LA ELEVI PRIN EXPERIMENT 

 
Grupul-ţintă vizat – profesori care predau fizica şi chimia 

Scopul programului - dezvoltarea competenţelor didactice specifice disciplinelor şi 
creşterea calităţii actului educaţional 
 
Tematica 

 Experimentul didactic. Pregătirea experimentului 
 Etapele unei activităţi experimentale complete 
 Experimentul didactic în diverse momente ale lecţiei – aplicaţii practice 

la fizică 
 Experimentul didactic în diverse momente ale lecţiei – aplicaţii practice 

la chimie 
 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore  

Calendarul programului: trimestrul II al anului 2012 (aprilie-mai) 
Locul de desfăşurare: – Şcoala Generală Nr.5 Arad 

Formatori –  prof. Ioan Stan, inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad  
prof. Flavina Stan, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 
prof. Liliana Lupşa, Şcoala Generală Nr.5 Arad 

 

EXPERIMENTUL ÎN LECŢIA DE BIOLOGIE DIN PERSPECTIVA 
COMPETENŢELOR 

 
Grupul-ţintă vizat – profesori care predau biologia (gimnaziu şi liceu) 

Scopul programului – dezvoltarea competenţelor didactice specifice disciplinei 

Tematica 

 Proiectarea lecţiei la biologie 
 Strategii de activizare a elevilor 
 Experimentul de laborator - aplicaţii practice 
 Utilizarea calculatorului în lecţiile de biologie 
 Metode şi tehnici de evaluare 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (februarie – martie) 
Locul de desfăşurare: – Şcoala Generală “Iosif Moldovan” Arad 

Formatori –  prof. Andrea Vida, Şcoala Generală „Iosif Moldovan” Arad 
prof. Mihaela Voştinar, Şcoala Generală Nr.22 „Caius Iacob” Arad 
prof. Florica Hididiş, Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad 
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EVALUAREA PRIN TESTE LA ŞTIINŢELE NATURII 

 
Grupul-ţintă vizat – profesorii de fizică, chimie, biologie, profesori pentru învăţământ 

primar care predau Ştiinţele naturii 
Scopul programului – elaborarea corectă a testelor iniţiale şi sumative la ştiinţele naturii şi 
de intercorelare a acestora; realizarea unei evaluări obiective a progresului înregistrat de 
fiecare elev. 
Tematica 

 Tehnici de evaluare în orele de ştiinţe 
 Tipuri de teste. Tipologia itemilor 
 Proiectarea testelor de evaluare şi a baremelor de notare 
 Utilizarea rezultatelor pentru reglarea activităţii 
 Metode şi tehnici de evaluare 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 24 de ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (februarie – martie) 
Locul de desfăşurare: – Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 

Formatori –  prof. Ioan Stan, inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad 
prof. Anca Niculae, Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal" Arad 
prof. Mihaela Voştinar, Şcoala Generală Nr.22 „Caius Iacob” Arad 
prof. Flavina Stan, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” 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 cât 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 „Moise Nicoară” Arad 

Formatori –  prof. Daniela Cameniţă, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 
prof. Marin Stoia, Grupul Şcolar „Ioan Buteanu” Gurahonţ 
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MODELARE 2D ŞI 3D prin programul AutoCAD 
 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice din învăţământul preuniversitar - profesori ingineri, 

profesori specialitatea matematică, fizică, desen  
Scopul programului – însuşirea conceptelor şi tehnicilor de desenare, modelare 
geometrică şi elaborare a documentaţiei grafice inginereşti cu ajutorul programului 
AutoCAD. 
 
Tematica 

 Sisteme CAD; AutoCAD - bază; 
 Realizarea desenelor 2D;  
 Operaţii asupra desenelor 2D în AutoCAD;  
 Tehnici de modelare geometrica 3D; 
 Evaluare finală 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (ianuarie-martie) 
Locul de desfăşurare: – Grup Şcolar Industrie Alimentară Arad 

Formator –  prof. Loghin Gaga, Grup Şcolar Industrie Alimentară Arad 

 

ELEMENTE DE METODICA PREDĂRII DISCIPLINELOR DIN ARIA 
CURRICULARĂ ARTE (EDUCAŢIE MUZICALĂ, EDUCAŢIE PLASTICĂ) 

 
Grupul-ţintă vizat – cadre didactice de alte specialităţi/ necalificaţi care predau discipline 

artistice 
 
Scopul programului – dezvoltarea de competenţe în domeniul metodicii educaţiei vizuale 
şi muzicale în vederea îmbunătăţirii activităţii didactice 
 
Tematica 

 Educaţia muzicală – proiectarea şi implementarea strategiilor de 
predare- învăţare-evaluare 

 Educaţia plastică – proiectarea şi implementarea strategiilor de predare-
învăţare - evaluare 

Forma de certificare –adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (februarie - martie) 

Locul de desfăşurare – Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad 

Formatori –  prof. Anda Tămaş, inspector de specialitate, ISJ  Arad  
prof. Magdalena Lodi, Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad 
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MOTIVAREA ELEVILOR PENTRU ORELE DE EDUCAŢIE FIZICĂ 
curs de specialitate şi didactica specialităţii 

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

schimbările din sistem 
 
Tematica 

 Dimensiunea psihologică a motivaţiei în cadrul orelor de educaţie fizică 
 Dimensiunea pedagogică a motivaţiei în educaţia fizică 
 Metode de stimulare a motivaţiei elevilor 
 Jocul ca mijloc de motivare a elevilor la ora de educaţie fizică 
 Evaluarea programului 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 22 de ore  

Calendarul programului: trimestrul II al anului şcolar 2011-2012 (aprilie - iunie) 

Locul de desfăşurare – Şcoala Generală nr. 2 Sântana 

Formator –  prof. Virgil Drăgan, Şcoala Generală nr. 2 Sântana 
 

 

JOCUL DE OINA – ÎN CADRUL DISCIPLINEI EDUCAŢIE FIZICĂ 
Curs de iniţiere a profesorilor de educaţie fizică şi sport în utilizarea 

jocului de oină în cadrul activităţilor educaţionale  
 
Grupul-ţintă vizat – profesori de educaţie fizică şi sport - nivel gimnazial şi liceal 
 
Scopul programului – abilitarea cadrelor didactice cu specialitatea educaţie fizică şi sport 
în utilizarea şi promovarea ramurii de sport oina în toate unităţile de învăţământ 
preuniversitar. 
 
Tematica 

 Rolul şi importanţa sportului în educarea personalităţii tinerilor 
 Organizarea şi desfăşurarea jocului de oină 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 15 ore  

Calendarul programului: octombrie 2011-martie 2012 

Locul de desfăşurare – Şcoala Generală „Lazăr Tâmpa” Almaş 

Formator –  prof. Octavian Lupei, Şcoala Generală „Lazăr Tâmpa” Almaş şi Şcoala 
Generală Dieci 
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ROLUL LABORANTULUI ÎN PREGĂTIREA EXPERIMENTELOR 
 
Grupul-ţintă vizat – laboranţii din unităţile de învăţământ 

Scopul programului – eficientizarea activităţii laboranţilor 

Tematica 
 

 Aparate şi ustensile de laborator utilizate la biologie 
 Experimentul de laborator la biologie-activităţi practice 
 Aparate şi ustensile de laborator utilizate la fizică şi chimie 
 Experimentul de laborator la fizică - activităţi practice 
 Experimentul de laborator la chimie - activităţi practice 
 Rolul laborantului în pregătirea experimentelor 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 20 de ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 ( februarie - martie) 

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

Formatori – prof. Mihaela Voştinar, Şcola Generală Nr.22 „Caius Iacob” Arad 
prof. Ioan Stan,  inspector şcolar de specialitate, ISJ Arad 
prof. Flavina Stan, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 

 

BIBLIOTECONOMIE 
 
Grupul-ţintă vizat – bibliotecari şcolari, responsabili CDI, cadre didactice / didactice 

auxiliare care gestionează biblioteca şcolară 
 
Scopul programului – îmbunătăţirea calităţii muncii bibliotecarului şcolar şi capacitatea de 
a-şi promova produsele şi serviciile în vederea atragerii unui număr cât mai mare de 
utilizatori 
 
Tematica 
 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare. 
Proceduri operaţionale. 

 Practici de informare documentară  
 Comunicarea şi interacţiunea eficientă bibliotecă-şcoală 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 20 de ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (ianuarie – martie2012) 

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

Formator –  Iuliana Gaiţă, bibliotecar CCD Arad 
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ABILITĂŢI ÎN UTILIZAREA PROGRAMELOR DE CONSILIERE ŞI 

ORIENTARE 
Taxă de participare: 62,5 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 IV al anului 2011 (octombrie-decembrie) 

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

Formatori –  Formatori judeţeni în consiliere şi orientare 

 

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 2011 (noiembrie-decembrie)  

trimestrul I al anului 2012 (februarie-martie) 
Locul de desfăşurare: – Şcoala Generală Nr.12 Arad 

Formator –  prof. Stanca Cosma, Şcoala Generală Nr.12 Arad 
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IMAGINAŢIE ŞI ORIGINALITATE ÎN ARTA ORIGAMI 
Taxă de participare: 50 lei 

 
Grupul-ţintă vizat – cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 
Scopul programului – dezvoltarea abilităţilor de a fi creativ, inovativ, receptiv la nou şi la 
schimbare prin tehnici de lucru cu hârtia 
 
Tematica 
 

 Tehnica Origami. Tipuri de hârtie şi reguli de bază 
 Figuri de bază şi figuri derivate 
 Realizarea unor lucrări folosind tehnica Origami 
 Evaluarea cursului 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 20 de ore  

Calendarul programului: trimestrul I si II al anului 2012 (ianuarie - mai) 

Locul de desfăşurare: – Grupul Şcolar „Ion Creangă” Curtici 

Formator - prof. Alina Luluşan, Grupul Şcolar „Ion Creangă” Curtici 
 

 

EDITAREA TEXTULUI ŞTIINŢIFIC FOLOSIND LIMBAJUL LaTeX  
Taxă de participare: 75 lei 

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

institutori, profesori 
Scopul programului – abilitarea cadrelor didactice în utilizarea editorului de scriere a unor 
texte ştiinţifice şi facilitarea redactării cu uşurinţă a textului şi materialelor ştiinţifice în forma 
în care acestea sunt agreate în revistele de specialitate, simpozioane etc. 
 
Tematica 
 

 Introducere în limbajul LaTeX 
 Redactarea unui document în limbajul LaTeX 
 Comenzi de redactare a textului matematic, tabelelor, figurilor, desenelor 
 Stiluri şi documente 
 Evaluare finală 

Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 30 de ore  

Calendarul programului: trimestrul II al anului 2012 (aprilie - iunie) 

Locul de desfăşurare: – Grupul Şcolar Industrie Alimentară Arad 

Formator - prof. Loghin Gaga, Grupul Şcolar Industrie Alimentară Arad 
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METODE NECONVENŢIONALE DE AMELIORARE A PROCESULUI 
EDUCATIV PRIN TEHNICI DE BIOACUSTICĂ ŞI PERCEPŢIE 

SENZORIALĂ EXTINSĂ 
Taxă de participare: 30 lei 

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

Scopul programului – ameliorarea procesului educativ şi a competenţelor/ aptitudinilor de 
comunicare didactică prin folosirea unor metode neconvenţionale de bioacustică şi 
percepţie senzorială extinsă 
 

Tematica 
 

 Introducere 
 Elemente de Teorie bioacustică. 
 Exerciţii şi aplicaţii practice 
 Schiţarea unui program de aplicare asistată a bioacusticii în activitatea 

didactică 
Forma de certificare – adeverinţă eliberată de CCD Arad 
Durata programului – 12 ore  

Calendarul programului: trimestrul I al anului 2012 (ianuarie-martie) 

Locul de desfăşurare: – Liceul Teoretic “Adam Müller Guttenbrunn” Arad 

Formator –  prof. Michael Szellner, Liceul Teoretic “Adam Müller Guttenbrunn” Arad, 
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PROGRAME AUTORIZATE CNFPA 

 
CURS FORMATOR 

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 I şi II al anului 2012 

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

Formatori –  formatori autorizaţi ai Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
 

CURS MENTOR 
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 I şi II al anului 2012 

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

Formatori – formatori autorizaţi ai Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad 
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ALTE ACTIVITĂŢI DE FORMARE 

  
I.  FORMARE ŞI AUTOFORMARE CONTINUĂ ASISTATĂ 

ÎN CERCURILE PEDAGOGICE ZONALE ALE ÎNVĂŢĂTORILOR 
 
Nr 
crt. 

Titlul proiectului/  
Denumirea programului Cercul pedagogic Responsabil 

cerc 

1.  Modalităţi de optimizare a învăţării 
specifice şcolarului mic Arad Centru clasa I Dana Paşca  

2.  Formarea competenţei lingvistice 
prin lectură Arad Centru clasa a II-a Mariana Belean  

3.  
Îmbunătăţirea competenţelor de 
lectură, înţelegere şi interpretare a 
unui text 

Arad Centru clasa a III-a Ana Mureşan  

4.  Strategii didactice interactive Arad Centru clasa a IV-a Georgeta 
Pascu  

5.  
Învăţarea matematicii prin  activităţi 
practice utilizând modalităţi variate 
de comunicare 

Arad Vest clasa I Janeta Varga  

6.  Creativitate şi eficienţă în proiectul 
educaţional Arad Vest clasa a II-a Doina Czabai  

7.  Jocul didactic - modalitate de 
stimulare a creativităţii elevilor Arad Vest clasa a III-a Florica Poleac  

8.  Tradiţie şi modernism în dezvoltarea 
competenţelor de lectură Arad Vest clasa a IV-a Adriana Maliţa  

9.  

Prevenirea abandonului şcolar prin 
activităţi care stimulează 
creativitatea şi îndemânarea micului 
şcolar  

Arad Est clasa I Mariana 
Antoneac  

10. Eficienţa activităţilor desfăşurate în 
afara clasei Arad Est clasa a II-a Gabriela Moş  

11. Creşterea eficienţei actului educativ Arad Est  clasa a III-a Delia Radu  

12. 

Îmbunătăţirea competenţelor de 
lectură, înţelegere şi interpretare a 
unui text în vederea deschiderii unui 
nou drum spre cunoaştere pentru 
elevii ciclului primar 

Arad Est clasa a IV-a Ana Benghia  

13. Contribuţia educaţiei incluzive la un 
proces reuşit de incluziune socială Arad Sud clasa I Codrin Iovin  

14. Gândirea critică - strategii pentru 
eficientizarea învăţării Arad Sud clasa a II-a Paula Bercea 

15. Învăţarea matematicii prin activităţi 
practice Arad Sud clasa a III-a Dana Dolcu  

16. Îmbunătăţirea competenţelor de 
lectură la ciclul primar  Arad Sud clasa a IV-a Monica Bokor  

17. Mijloace de realizare a integrării 
copiilor in  comunitate Secţia Maghiară Ana Kiss  

18. Lectura ca mijloc de înţelegere a  
textului în limba germană Secţia Germană Hannelore 

Pribac  
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19. 
Modalităţi de prevenire a abando-
nului şcolar şi eficientizarea randa-
mentului şcolar la ciclul primar 

Lipova Nord Simultane Mariana Marc  

20. 
Protecţia mediului şi educaţia eco-
logică - condiţii şi valori ale 
civilizaţiei şi sănătăţii 

Lipova Omogene Mirela Tamaian  

21. 
Parteneriatele şcolare - organizare 
şi valorificare la nivelul 
învăţământului primar 

Lipova Sud Silviana 
Spătariu  

22. Îmbunătăţirea competenţelor de 
lectură la elevii din ciclul primar Hălmagiu Simultane Veronica Filip  

23. Vreau să învăţ jucându-mă! Chişineu-Criş clasa I Floare Moţ  

24. 
Modalităţi de abordare privind 
educaţia copiilor cu C.E. S.- metode 
de predare-învăţare 

Chişineu-Criş clasa a II-a Dana Jivan  

25. 

Îmbunătăţirea competenţelor de 
lectură, înţelegere şi interpretare a 
unui text în vederea deschiderii unui 
nou drum spre cunoaştere pentru 
elevii ciclului primar 

Chişineu-Criş clasa a III-a  Petru Neamţ  

26. Lectura - un nou parcurs Chişineu-Criş clasa a IV-a Vasilica Maxa  

27. Îmbunătăţirea competenţelor de 
lectură Ineu clasa I Rodica Lasc  

28. Managementul clasei de elevi Ineu  clasa a II-a Loredana Rusu 

29. Stimularea interesului de învăţare 
prin utilizarea metodelor interactive Ineu  clasa a III-a Ioana Stanca 

30. Utilizarea metodelor interactive în 
procesul de evaluare continuă Ineu  clasa a IV-a Ancuţa Bucatos  

31. Învăţarea pe competenţe - deziderat 
al învăţământului actual Ineu Simultane Ioan Nagy 

32. 
Îmbunătăţirea competenţelor de 
lectură prin activităţi curriculare şi 
extracurriculare 

Sebiş Omogene Arabela Bun  

33. Predarea-învăţarea simultană - 
adevăr şi provocare Sebiş Simultane Ioan Voian 

34. Metode interactive de învăţare Gurahonţ Simultane Iuliana Morari 

35. Metode interactive utilizate în orele 
de lectură Gurahonţ Omogene Rafila Vesa  

36. 
Utilizarea metodelor interactive 
pentru dezvoltarea creativităţii 
elevilor 

Beliu Simultane Rodica Ochis  
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II. PROIECTE, PARTENERIATE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului 

Tipul 
programului Locaţia Grup ţintă Instituţii implicate Perioada Organizatori  Parteneri  

1. 
"Educaţie 
timpurie 
pentru toţi" 

Simpozion 

Casa 
Corpului 
Didactic 
„Alexandru 
Gavra” 
Arad 

Cadre 
didactice din 
învăţământul 
preşcolar, 
specialişti în 
educaţie 

CCD Arad 

ISJ Arad  
Grupul Şcolar 
"Sava 
Brancovici" 
Ineu 
CJRAE Arad 

aprilie  
2012 

2. Festivalul 
Ştiinţei 

Prezentare şi 
concurs de 
experimente 

Şcoala 
Generală 
"Aurel 
Vlaicu" 
Arad 

Elevi şi cadre 
didactice ISJ Arad 

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

noiembrie  
2012 

3. Pregăteşte-ţi 
viitorul! 

Proiect 
educaţional 

Şcoala 
Generală 
Nr. 22 
"Caius 
Iacob" 
Arad 

Elevii 
claselor  
a VIII- a 

Şcoala 
Generală Nr. 
22 "Caius 
Iacob" Arad 

CCD Arad 
CJRAE Arad 

octombrie 
2011- mai 
2012 

4. 

Cartea, 
prietena mea - 
universul 
copilăriei 
oglindit în 
creaţii literar-
artistice 

Concurs 
naţional 

CDI - 
Grupul 
Şcolar "Ion 
Creangă" 
Curtici 

Elevii 
claselor I -IV 

Grupul Şcolar 
"Ion Creangă" 
Curtici 

ISJ Arad 
CCD Arad 
Biblioteca 
Judeţeană Arad 

15 
ianuarie 
2012 - 1 
aprilie 
2012 

5. Familia mea Concurs 
internaţional 

Colegiul 
Naţional 
"Elena 
Ghiba 
Birta" Arad 

Preşcolari - 
liceu 

Colegiul 
Naţional "Elena 
Ghiba Birta" 
Arad 

CCD Arad 
Arhiepiscopia 
Ortodoxă a 
Aradului 
ISJ Arad 
DGASPC Arad 
Şcoala 
Generală Nr. 22 
" Caius Iacob" 
Arad 
St.Emile School 
Winnipeg, 
Canada 
St. Laurent, 
Fleurance, 
Franţa 

iunie 2012 

6. "Info Iepuraş"  
Concurs 
naţional de 
grafică pe 
calculator  

Clubul 
Copiilor 
Pecica 

Preşcolari şi 
şcolari din 
şcoli 
generale, 
licee şi 
cluburi ale 
copiilor 

Clubul Copiilor 
Pecica 

ISJ Arad 
CCD Arad 
Palatul Copiilor 
Arad 
Primăria 
Oraşului Pecica 

15 martie 
- 15 aprilie 
2012 

7. Implică-te şi fii 
voluntar 

Proiect 
educaţional 

Şcoala 
Generală 
Nr.2 
Sântana 

Elevi şi 
preşcolari, 
cadre 
didactice din 
învăţământul 
preşcolar, 
primar şi 
gimnazial 

Şcoala 
Generală Nr.2 
Sântana 

ISJ Arad 
CCD Arad 
Primăria 
Oraşului 
Sântana 
Şcoala 
Generală Nr. 22 
"Caius Iacob" 
Arad 

anul 
şcolar 
2011-
2012 
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8. 
Martie - 
bucurie şi 
culoare 

Proiect 
naţional 

Primăria 
Oraşului 
Sântana 

Elevii 
claselor I-IV, 
preşcolari, 
cadre 
didactice, 
reprezentanţi 
ai comunităţii 
locale 

Şcoala 
Generală Nr.2 
Sântana 

ISJ Arad 
CCD Arad 
Primăria 
Oraşului 
Sântana 
Şcoala 
Generală Nr. 22 
"Caius Iacob" 
Arad 
Şcoala 
Generală 
Andrei Şaguna 

martie  
2012 

9. Lumină dăruim Concurs şcolar 

Şcoala 
Generală 
Nr.2 
Sântana 

Elevii 
claselor I-IV 
şi preşcolari 

Şcoala 
Generală Nr.2 
Sântana 

ISJ Arad 
CCD Arad 
Primăria 
Oraşului 
Sântana 
Biserica 
Ortodoxă 
Comlăuş 
Protopopiatul 
Ortodox Român 
Arad 

15 martie 
2012 - 15 
aprilie 
2012 

10. 

Aspecte 
teoretico - 
praxiologice în 
corectarea şi 
stimularea 
limbajului la 
copiii cu 
Cerinţe 
Educative 
Speciale 

Simpozion 
naţional cu 
participare 
internaţională 

CSEI Arad 

Profesori 
psihopeda-
gogi, 
logopezi, 
profesori 
psihopeda-
gogie 
specială 

CSEI Arad 
Asociaţia 
Alianţa pentru 
Copii Arad 

ISJ Arad 
CCD Arad 
CJRAE Arad 

februarie- 
martie 
2012 

11. "Piciulică" Concurs 
naţional 

Palatul 
Copiilor 
Arad 

Copii cu 
nevoi 
speciale şi 
elevi din 
învăţământul 
de masă, 
cadre 
didactice 

CSEI Arad 

ISJ Arad 
CCD Arad 
CJRAE Arad 
Palatul Copiilor 
Teatrul de 
Marionete Arad 
Instituţii ONG 

anul 
şcolar 
2011-
2012 

12. 

Copilăria - un 
basm fără 
sfârşit 
Ediţia a III –a  

Concurs 
naţional de 
creaţie cu 
participare 
internaţională 

Şiria 
Centrul 
Şcolar 
Arad 
Structura 
Şiria 

Copii cu 
nevoi 
speciale şi 
elevi din 
învăţământul 
de masă 

Centrul Şcolar 
Arad 
Structura Şiria 

ISJ Arad 
CCD Arad 
CJRAE Arad 
Centrul Cultural 
Judeţean Arad 
Grupul Muzeal 
Arad 
Primăria 
Comunei Şiria 
Căminul 
Cultural Şiria 
Poliţia Şiria 

iunie  
2012 

13. "Daruri Eco" Concurs 
naţional 

Grădiniţa 
PP nr. 19 
"Piticot" 
Arad 

Preşcolari, 
cadre 
didactice din 
învăţămîntul 
preşcolar din 
ţară 

Grădiniţa PP 
nr. 19 "Piticot" 
Arad 

ISJ Arad 
CCD Arad 
APM Arad 

februarie- 
martie 
2012 

14. 

Comunicare, 
limbaj tehnic şi 
inserţie 
profesională 

Workshop 

Colegiul 
Tehnic 
"Aurel 
Vlaicu" 
Arad 

Cadre 
didactice şi 
elevii 
claselor a 
XII-a şi a 
XIII- a 

Colegiul Tehnic 
"Aurel Vlaicu" 
Arad 

CCD Arad 
ISJ Arad 
UAV Arad 
SC Leoni 
Wiring Systems 
Arad 
CJRAE Arad 

2 - 6 
aprilie 
2012 
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15. Profesorul 
excelent 

Program de 
formare 
continuă 

Liceul 
Teologic 
Baptist 
"Alexa 
Popovici" 
Arad 

Cadre 
didactice 
care predau 
la licee 
vocaţionale 
(baptiste şi 
penticostale) 
din Arad, 
Timişoara, 
Reşiţa şi 
Cluj-Napoca 

Liceul Teologic 
Baptist "Alexa 
Popovici" Arad 

A.C.S.I. Filiala 
Europa 
CCD Arad 

29 
octombrie 
2011 - 29 
aprilie 
2012 

16. 
"Ocrotind 
natura, 
ocrotim viaţa" 

Simpozion 
Grădiniţa 
PP 
Chişineu - 
Criş 

Cadre 
didactice din 
învăţământul 
preşcolar 

Grădiniţa PP 
Chişineu - Criş 

Primăria şi 
Consiliul Local 
Chişineu - Criş 
ISJ Arad 
CCD Arad 

mai 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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) 

 

 


