
 
 
 
 
 

Oferta de formare 
2015-2016 

 
Oferta Casei Corpului Didactic  pentru anul şcolar 2015- 2016 a fost proiectată ţinând cont de principiile de bază ale formării 

continue şi dezvoltării profesionale ale cadrelor didactice: principiul adaptabilităţii (adaptarea programelor de formare continuă la 

caracteristicile grupului ţintă), principiul egalităţii de şanse, principiul calităţii, principiul transversabilităţii competenţelor, principiul 

convergenţei şi complementarităţii.  

Oferta noastră se adresează tuturor cadrelor didactice, 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.  

Formarea personalului didactic reprezintă un proces continuu de dobândire şi dezvoltare a competenţelor personalului didactic, care 

se întemeiază pe conceptul educaţiei permanente. 

Formarea continuă asigură  actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi competenţe, în 

funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional.  

Toate cursurile vor fi organizate pe grupe de 25 de cursanţi.  

În situaţia în care numărul de locuri prevăzut pentru un program este mai mic decât numărul solicitanţilor se stabileşte prioritatea la 

participare conform procedurii de înscriere şi selecţie a persoanelor care fac parte din grupul ţintă. 

La finalizarea cursurilor cu credite profesionale transferabile, se va achita contravaloarea atestatului, la preţul de la data 

respectivă. 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN 
Strada Carpati nr. 15; Alexandria, cod: 140059 
TEL: 0247/315636; FAX: 0247/315636 

E-mail: ccd_tr@yahoo.com 
Site: http://ccd.isjtr.ro 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE  

ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 



Cursuri de formare cu credite: 
 

Nr. 
crt. Denumirea cursului Ordin acreditare Nr. ore Nr. 

credite Nr. cursanţi Public-ţintă vizat 

1. Abilităţi de viaţă la adolescenţi - 
prevenirea consumului de droguri 

4736/12.07.2012 
(aprobare extindere  
1604/ 05.04.2013) 

44 ore 11 25 

Profesori din învăţământul 
secundar inferior şi profesori 
din cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică 

2. 
Istoria recentă a României 
Parteneriat CCD  Bacău 
POSDRU/153/1.1/S/142342 

4623/27.07.2015 90 ore 25 
Curs finalizat 

evaluarea finală 
03.10.2015 

Cadre didactice care predau 
istoria în învăţământul 
secundar 

3. 
Un management de calitate pentru o 
şcoală performantă-Marketing 
şcolar 4736/12.07.2012 66 ore 15 

25 

Directori/directori adjuncţi ai 
unităţilor şcolare, personal cu 
funcţii de conducere din 
instituţiile şcolare 
coordonatoare de la nivel 
judeţean, membri ai CA şi 
CEAC din unităţile şcolare 

4. 
Un management de calitate pentru o 
şcoală performantă-Management 
strategic

25 

5. 
Un management de calitate pentru o 
şcoală performantă - Managementul 
resurselor umane 

3876/02.05.2012 66 ore 17 25 

6. 
Un management de calitate pentru o 
şcoală performantă-Managementul 
calităţii 3876/02.05.2012 66 ore 17 

25 

7. 
Un management de calitate pentru o 
şcoală performantă-Management 
operaţional 

25 

8. 
Un management de calitate pentru o 
şcoală performantă-Management 
financiar

3425/20.03.2013 66 ore 15 25 

 
 
 
 



Cursuri de formare derulate în parteneriat cu Asociaţia PROEURO-CONS Slatina 
 

Nr. 
crt. Denumirea cursului Ordin acreditare / 

Cod COR Nr. ore Nr. 
credite Taxă curs Grup-ţintă 

1. 
Abilitarea corpului de 
metodişti din învăţământul 
preuniversitar 

OMEN Nr. 3905/ 
18.07.2014 40 ore 10  250 lei 

Cadre didactice din învăţământul 
preuniversitar care vor să-şi dezvolte profilul 
de metodist  

2. Manager de proiect  Cod COR  
242101 120 ore - 300 lei Cadre didactice, persoane interesate să lucreze 

în managementul proiectelor  

3. Formator Cod COR  
242401 30 ore -  280 lei Cadre didactice, persoane cu studii superioare, 

finalizate cu diplomă de licenţă 

4. 
Expert accesare fonduri 
structurale şi de coeziune 
europene 

Cod COR  
242213  56 ore - 290 lei Cadre didactice, persoane cu studii superioare, 

finalizate cu diplomă de licenţă 

 
 
Cursuri de formare fără credite: 
 

Nr. 
crt. Denumirea cursului Nr. 

ore Nr. cursanţi Taxă curs Grup-ţintă 

1. 
Abilitarea curriculară a cadrelor 
didactice din învăţământul primar  
pentru  clasa  pregătitoare 

16 ore 
Curs finalizat 

evaluarea finală 
12.09.2015 

- Cadre didactice din învăţământul primar din 
unităţile şcolare din judeţul Teleorman 

2. Curs perfecţionare pentru profesorii 
metodişti 24 ore 

213 
Trimis spre 

avizare 
- Metodişti IŞJ Teleorman  

3. 

Abordări ale problematicii 
psihopedagogice în vederea susţinerii 
examenului  de  definitivare  în  
învăţământ 

36 ore 25 - Cadre didactice debutante 

4. 

Dezvoltarea  competenţelor  de  evaluare  
a  lucrărilor scrise din cadrul concursului 
naţional de ocupare a posturilor vacante 
din învăţământul preuniversitar 

36 ore 200 - Cadre didactice din învăţământul gimnazial şi 
liceal 



Nr. 
crt. Denumirea cursului Nr. 

ore Nr. cursanţi Taxă curs Grup-ţintă 

5. 

Rolul CDL-urilor în organizarea şi 
desfăşurarea probelor practice, conform 
metodologiei cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar 

24 ore 25 - Profesori de discipline tehnice din tot judeţul 

6. 

Abilitare curriculară la fizică şi chimie a 
cadrelor didactice suplinitoare care vor 
participa la concursul de ocupare a 
posturilor vacante 

36 ore 25 - Cadre didactice din gimnaziu şi liceu, care 
predau disciplinele fizică şi chimie 

7. Dezvoltarea  competenţelor  de  evaluare  
şi  progresul  şcolar 36 ore 25  

Profesorii de limba şi literatura română, 
evaluatori la examenele naţionale/ Evaluarea 

Naţională şi Examenul de Bacalaureat 

8. Dezvoltarea profesională din perspectiva 
examenului de definitivat 24 ore 25 - Profesorii debutanţi de limba şi literatura 

română 

9. Abordare  integrată  în  proiectarea  
didactică 24 ore 25 49 lei Cadrele didactice din învăţătorul preşcolar 

10. Noile educaţii - modalităţi de răspuns la 
provocările lumii contemporane 24 ore 25 42 lei Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

11. Dezvoltarea  competenţelor  de  
colaborare  cu  familia  elevilor 24 ore 25 46 lei Personal didactic din învăţământul 

preuniversitar 

12. Iniţiere  în  utilizarea  calculatorului şi a 
soft-urilor educaţionale 36 ore 25 49 lei Cadre didactice  

Personal didactic auxiliar 

13. Modalităţi eficiente de comunicare 24 ore 25 47 lei Diriginţi/profesori/institutori/directori/profesori 
consilieri 

14. 
Scrierea cererilor de finanţare pentru 
proiectele educaţionale CAE  şi  pentru  
programe  cu  finanţare  europeană 

24 ore 25 46 lei Consilierii educativi, cadre didactice 

15. Dezvoltarea  inteligenţei  emoţionale - 
suport  în educaţia modernă 24 ore 25 45 lei Cadrele didactice 

16. Strategii  didactice   interactive   24 ore 25 38 lei Profesori din învăţământul preuniversitar 
17. Comunicare  şi  leadership 24 ore 25 50 lei Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

18. Parteneriate, colaborări  şi  relaţii  
comunitare 24 ore 25 52 lei Cadre didactice din toate zonele judeţului 



Nr. 
crt. Denumirea cursului Nr. 

ore Nr. cursanţi Taxă curs Grup-ţintă 

19. Strategia  anticorupţie  în  educaţie 24 ore 25 45 lei Cadre didactice 

20. Predarea  interdisciplinară  cu  ajutorul  
calculatorului 36 ore 25 63 lei Personal didactic, didactic-auxiliar 

21. Voluntariatul  şi  valenţele  sale  
formative 36 ore 25 76 lei Cadre didactice 

22. Metode  şi tehnici interactive  de 
predare-învăţare-evaluare în grup 24 ore 25 48 lei Profesori din învăţământul preuniversitar de 

nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal 

23. Relaţia  şcoală - comunitate  -  un  
parteneriat  de  succes 24 ore 25 49 lei Profesori din învăţământul preuniversitar 

24. Ecologie  şi  protecţia  calităţii   
mediului 36 ore 25 72 lei Cadre didactice 

25. Educaţie  pentru  sănătate 36 ore 25 82 lei Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

26. Google  apps  for  education 12 ore 25 25 lei 

Cadre didactice din învăţământul 
preuniversitar, personal didactic şi nedidactic 

auxiliar cu cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului. 

27. Rolul consiliului  elevilor  în  
eficientizarea  activităţilor  şcolii 24 ore 25 49 lei Profesori diriginţi din toate zonele judeţului 

28. Deficitul  de  atenţie  şi  hiperactivitatea  
la  elevi 24 ore 25 46 lei Cadre didactice din învăţământul preprimar, 

primar şi gimnazial din mediile urban şi rural 

29. Abilitare curriculară - religie. 
managementul  lecţiei 24 ore 25 46 lei Cadre didactice de religie 

30. Metode  şi  tehnici  de  învăţare  
eficientă 24 ore 25 40 lei Candidaţii la Examenul Naţional de Definitivat 

31. Managementul  activităţilor  
extracurriculare 36 ore 25 67 lei Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

32. Curs  de  perfecţionare  pentru  secretari  
şi  contabili 36 ore 25 44 lei Contabili, secretari 

33. Dimensiuni  interdisciplinare ale 
competenţelor  matematice 24 ore 25 49 lei Profesori care susţin examene sau debutanţi la 

specialitatea matematică 
 


