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I.

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV SE PREZINTĂ !
„Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas”
Socrate

Motto:

Prezentăm în acest portofoliu educaţional oferta de programe / stagii de perfecţionare şi
formare continuă precum şi activităţile de cercetare ştiinţifică, creativitate, metodico-didactice,
cultural-artistice şi sportive propuse de CCD Ilfov în anul şcolar 2017 - 2018. Venim astfel în
întâmpinarea nevoilor reale de perfecţionare şi formare continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar cu o ofertă de formare care răspunde exigenţelor actuale de pregătire continuă în
vederea asigurării calității în educație, ţinând cont de nevoile individuale de dezvoltare profesională
exprimate de personalul din învăţământul ilfovean, de recomandările MEN şi de direcţiile de acţiune
ale ISJ Ilfov în anul şcolar 2017-2018 pentru învăţământul ilfovean.
Vor intra în atenţia noastră, pe lângă oferta propusă, şi alte programe şi activităţi în funcţie de
solicitările inspectorilor şcolari şi ale cadrelor didactice.

ECHIPA CASEI CORPULUI DIDACTIC ILFOV








Director CCD Ilfov: Prof. dr. FLORIN PETRESCU
(Tel. 0723.175.707, e-mail: florpetrescu@gmail.com)
Prof. metodist: MARIUS - OVIDIU SEBE
(Tel. 0723.371.850, email: mariussebe@yahoo.com)
Prof. metodist: RODICA ȘAITOȘ
(Tel. 0723. 533. 762, email: rodicasaitos@yahoo.com)
Bibliotecar: HORIANA PETRESCU
(Tel. 0729.463.944, e-mail: horianab@yahoo.com)
Informatician: VALERIU-ALEXANDRU ZĂNESCU
(Tel. 0746.830.831, e-mail: zan_val@k.ro)
Contabil: SIMONA OLTEANU
(Tel. 0731.857.215, simonaolteanu.ccdilfov@yahoo.com)
Secretar: VALENTINA COSTACHE
(Tel. 0720.380.711, costachevalentina539@yahoo.com)
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CI NE SUNTEM ?
Casa Corpului Didactic este unitate conexă a învăţământului preuniversitar, are personalitate
juridică, sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu, centru de resurse şi asistenţă educaţională şi
managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare.
Casa Corpului Didactic este o unitate de învăţământ a cărei misiune este de a promova inovaţia şi
mişcarea pentru reformă în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi
profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.
Casa Corpului Didactic are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi
a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul
preuniversitar.
File din trecutul CCD Ilfov
 Sept. 1999 - Stabilirea sediului CCD Ilfov în localitatea Brăneşti în clădirea fostului internat
dezafectat al Liceului Teoretic „Traian Lalescu” Brăneşti
 20 aprilie 2000 – Prima activitate desfăşurată în CCD Ilfov- „Promovarea manualelor
alternative”.
 25 mai 2000 – Deschiderea festivă a activităţii în cadrul CCD Ilfov
 Septembrie 2006 - lucrări de modernizare (refacerea instalaţiei electrice, a instalaţiei
sanitare şi de încălzire, lucrări de finisaj interior)
 Iulie 2007 – Înfiinţarea în cadrul CCD Ilfov a Centrului de Documentare şi Informare Brăneşti
 Mai 2017 – Dotare cu echipamente IT și mobilier în cadrul proiectului ROSE
UNDE NE GĂSIŢI ?
Adresa CCD Ilfov: Brăneşti, jud. Ilfov, Str. Slt. Petre Ionel, nr. 2, Tel.\fax 021. 350.14.02,
E-mail: ccdilfov@gmail.com,, site: www ccdilfov.com
Sediul CCD Ilfov este situat în localitatea Brăneşti, în vecinătatea Liceului Teoretic
„Traian Lalescu”(la intrarea în localitate, la sensul giratoriu se face stânga circa 100 m,
a doua clădire pe stânga).
CUM AJUNGEŢI LA NOI ?
Deplasarea pe itinerarul Bucureşti – Brăneşti se poate face cu Maxi – Taxi: 503, din
Bucureşti. Plecarea se face de la staţia Cora-Pantelimon la care se ajunge cu autobuzele
104, 655 (Şos. Pantelimon). Până în apropiere de staţia Granitul (Cora) se poate ajunge şi
cu metroul (până la stația Republica), după care se merge circa 300 m până la staţia de
microbuz.
CE VĂ PUNEM LA DISPOZIŢIE ?
 RESURSE UMANE: personal calificat, o echipă formată din 6 angajaţi.
 RESURSE MATERIALE
Spaţiul clădirii CCD Ilfov a fost compartimentat şi amenajat în scopul organizării şi
desfăşurării unei mari varietăţi de activităţi:
 Sala pentru festivităţi (100 locuri)
 Sala pentru expoziţii, 26 m2
 Biblioteca, 63 m2
 CDI. Brăneşti, 63 m2
 Sala pentru Muzeul Învăţământului Ilfovean, 63 m2
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 Cabinet metodic (25 locuri)
 Sală pentru activităţi de formare (40 locuri)
 Cabinet multi-media conectată la internet
SPAŢII ŞI DOTĂRI ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC ILFOV

DIN ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
NOTĂ: Pe lângă cursurile de formare, vă stăm la dispoziţie cu următoarele servicii:acces la internet

-

tehnoredactare (proiecte, lucrări de grad, diplome, afişe şi adeverinţe pentru cursurile
de formare continuă)
plastifiere
imprimări alb – negru şi color (formate A4 şi A3)

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ, PORŢILE SUNT
ÎNTOTDEAUNA DESCHISE !!!
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II.

OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ ŞI
PERFECŢIONARE A CASEI CORPULUI DIDACTIC ILFOV
ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

A.
Nr.
Crt.

1.

2.

B.
Nr.
Crt

PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE
PROGRAMUL
TEHNICI
INFORMAȚIONALE DE
CREARE A PAGINILOR
WEB
DEMOCRAȚIE
PARTICIPATIVĂPROIECTUL
CETĂȚEANUL

Nr.
Ore

80

89

Nr.
Credite

20

Personal didactic din
învățământul
preuniversitar

Rodica Șaitoș

22

Cadre didactice din
învățământul
preuniversitar care
predau discipline socioumane și profesori
diriginți

Marius Ovidiu
Sebe

Nr.
Ore

Nr.
Credite

1.

PRO MANAGEMENT
EDUCAȚIONAL
(PROMED)
(furnizor EGOMUNDI
Călărași)

180

60

2.

ISTORIA RECENTĂ A
ROMÂNIEI

89

25

3.

INFORMATICĂ ȘI TIC
PENTRU GIMNAZIU-CLS
A V-A
(furnizor CCD Brăila)

60

15

4.

ISTORIA
HOLOCAUSTULUI

90

25

C.
Nr.
Crt

Grup ţintă

PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE
INSTITUŢII ŞI DERULATE PRIN CCD ILFOV
PROGRAMUL

Coordonator/
responsabil/
prof. metodist

DE

Grup ţintă
Personal de conducere,
monitorizare, evaluare şi
control şi cadre didactice
aspirante la funcții de
conducere
Cadre didactice care
predau istoria în
învățământul secundar
Cadre didactice care
predau informatică și
TIC în învățământul
preuniversitar
Învățători, cadre
didactice din aria
curriculară „Om și
societate”

ALTE
Coordonator
/ responsabil
Marius
Ovidiu Sebe

Rodica Șaitoș

Rodica Șaitoș

Marius
Ovidiu Sebe

PROGRAME DE FORMARE ORGANIZATE LA SOLICITAREA MEN
PROGRAMUL

Nr.
Ore
7

Grup ţintă

Coordonator/
responsabil
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ABILITAREA CURRICULARĂ A
16 Cadre didactice din
Rodica Șaitoș
CADRELOR DIDACTICE DIN
învăţământul primar
1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
care vor preda la clasa
PENTRU CLASA
pregătitoare în anul
PREGĂTITOARE
şcolar 2017-2018
PREGĂTIRE METODICĂ ÎN
24 Cadre didactice din
Rodica Șaitoș
VEDEREA SUSȚINERII
învăţământul
2. EXAMENULUI DE
preuniversitar care
DEFINITIVARE ÎN
susțin examenul de
ÎNVĂȚĂMÂNT
definitivat
PREGĂTIRE METODICĂ ÎN
24 Cadre didactice din
Rodica Șaitoș
VEDEREA PARTICIPĂRII LA
învăţământul
CONCURSUL NAȚIONAL DE
preuniversitar care
3. TITULARIZARE
participă la concursul
național de titularizare
în învăţământ în anul
şcolar 2017-2018
CURS DE FORMARE CONTINUĂ
24 Metodiști ISJ Ilfov și
Marius Ovidiu
4. A METODIȘTILOR ISJ
aspiranți la funcția de
Sebe
metodist
FORMAREA MEMBRILOR
24 Cadre didactice care fac Marius Ovidiu
COMISIEI DE APLICARE A
parte din comisia
Sebe
METODOLOGIEI-CADRU
județeană de organizare
PRIVIND MOBILITATEA
și desfășurare aprobelor
PERSONALULUI DIDACTIC
practice/orale și a
5.
inspecțiilor speciale la
clasă, conform
metodologiei-cadru
privind mobilitatea
personalului didactic
DEZVOLTAREA
24 Cadre didactice care
Marius Ovidiu
COMPETENȚELOR DE
evaluează
Sebe
EVALUARE
lucrările scrise din
cadrul examenului
național de definitivare
6.
în învățământul
preuniversitar și a
concursului național de
ocupare a posturilor
vacante

D.
Nr.
Crt

1.

PROGRAME DE FORMARE AVIZATE MEN

PROGRAMUL

Nr.
Ore

Grup ţintă

Coordonator
Prof.
metodist
responsabil

CURRICULUM ȘI DIDACTICA SPECIALITĂȚII
A DOUA ŞANSĂ. METODE
Cadre didactice din
24
Rodica Șaitoș
INTERACTIVE DE PREDAREînvăţământul
8
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ÎNVĂŢARE
preuniversitar
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

ABILITARE CURRICULARĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

Cadre didactice din
Marius Ovidiu
învăţământul
Sebe
preuniversitar
Cadre didactice din
DIDACTICA DISCIPLINEI
24 învăţământul
Rodica Șaitoș
preuniversitar
Cadre didactice din
STRATEGII DE ELABORARE A
Marius Ovidiu
40 învăţământul primar,
CDS
Sebe
gimnazial și liceal
Personal didactic din
Marius Ovidiu
TIC -INIȚIERE
40 învățământul
Sebe
preuniversitar
Cadre didactice din
COMPETENȚE DE EVALUARE A
Marius Ovidiu
16 învățământul
ÎNVĂȚĂRII
Sebe
preuniversitar
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
FORMAREA RESPONSABILILOR
Responsabilii cu
COMISIEI DE DEZVOLTARE
16 dezvoltarea profesională Rodica Șaitoș
PROFESIONALĂ
din şcoli
Cadre didactice din
Marius Ovidiu
EDUCAȚIE PENTRU CALITATE
16 învățământul
Sebe
preuniversitar
Cadre didactice cu
MANAGEMENTUL
funcţii de conducere şi
Marius Ovidiu
EDUCAȚIONAL ȘI
36
aspirante la funcţii de
Sebe
INSTITUȚIONAL
conducere
Bibliotecari și cadre
INIȚIERE ÎN TEHNICA MUNCII
didactice responsabili de Horiana
DE DOCUMENTARE ÎN
24
biblioteci școlare și de
Petrescu
DOMENIUL PEDAGOGIC
CDI-uri.
Cadre didactice din
ABILITARE PENTRU SCRIEREA
40 învățământul
Rodica Șaitoș
DE PROIECTE ERASMUS +
preuniversitar
ABILITARE PENTRU SCRIEREA
Cadre didactice din
Rodica Șaitoș
PROIECTELOR FINANȚATE
40 învățământul
Marius Ovidiu
M.T.S.
preuniversitar
Sebe
S.C.M.I.- PRACTICA
Directori, contabili și
IMPLEMENTĂRII
Marius Ovidiu
24 responsabili SCMI din
STANDARDELOR DE CONTROL
Sebe
unitățile școlare
INTERN MANAGERIAL
FORMAREA CONTINUĂ A
Personal didactic
PERSONALULUI DIDACTIC
24 auxiliar: secretari,
Rodica Șaitoș
AUXILIAR
contabili, laboranți
CONSILIERE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
ABILITĂȚI DE INTEGRARE ȘI
Cadre didactice din
EDUCARE A COPIILOR CU
Marius Ovidiu
24 învăţământul
CERINȚE EDUCAȚIONALE
Sebe
preuniversitar
SPECIALE
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
24 Consilieri şcolari,
Marius Ovidiu
24
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.
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ŞCOLARĂ
diriginţi, profesori
Sebe
EDUCAȚIE PENTRU
Cadre didactice din
Marius Ovidiu
24
MODELAREA CARACTERULUI
ciclul preşcolar şi primar Sebe
Cadre didactice din
EDUCAȚIE PENTRU
învățământul
PREVENIREA CONSUMULUI DE
24 preuniversitar și
Rodica Șaitoș
DROGURI, ALCOOL ȘI TUTUN
consilieri din cabinetele
psihopedagogice
Cadre didactice
coordonatori pentru
proiecte și programe
FORMAREA
educative școlare și
COORDONATORILOR PENTRU
extrașcolare, profesori
40
Rodica Șaitoș
CONSILIILE ȘCOLARE ALE
diriginți, inspectori
ELEVILOR
școlari ISJ pentru
activități educative,
metodiști CCD,
coordonatori CJE.
Cadre didactice din
ŞCOALA ŞI COMUNITATEA
24 învăţământul
Rodica Șaitoș
preuniversitar
Cadre didactice din
VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ ÎN
24 învăţământul
Rodica Șaitoș
EDUCAȚIE
preuniversitar
NOILE EDUCAȚII
CONDUITĂ MORALĂ, ETICĂ ȘI
Inspectori școlari,
INTEGRITATE PENTRU
directori, cadre
16
Rodica Șaitoș
PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN
didactice, consilieri
EDUCAȚIE
școlari
Cadre didactice din
EDUCAȚIE PENTRU
16 învăţământul
Rodica Șaitoș
DEZVOLTARE DURABILĂ
preuniversitar
Învăţători, cadre
EDUCAȚIE PENTRU
Marius Ovidiu
24 didactice din aria ,,Om
DREPTURILE OMULUI
Sebe
şi societate”
Cadre didactice din
ŞAHUL ÎN SCOALĂ
24
Rodica Șaitoș
învăţământul primar
Cadre didactice din
FOTOGRAFIA – INSTRUMENT
Marius Ovidiu
40 învăţământul
DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ
Sebe
preuniversitar
Cadre didactice din
ARGUMENTARE, DEZBATERE
40 învăţământul
Rodica Șaitoș
ȘI ORATORIE
preuniversitar
Cadre didactice din
Marius Ovidiu
EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
16 învăţământul
Sebe
preuniversitar
Cadre didactice din
EDUCAȚIE PENTRU CULTURA
Marius Ovidiu
16 învăţământul
TRADIȚIONALĂ
Sebe
preuniversitar
TEHNICILE TEATRALE –
Cadre didactice din
40
Rodica Șaitoș
ALTERNATIVĂ
învăţământul
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EDUCAȚIONALĂ
preuniversitar
NONFORMALĂ
ART-PED – ARTELE
SPECTACOLULUI IN
PREDAREA NONFORMALĂ LA
Cadre didactice din
31. CLASĂ
24 învăţământul
Rodica Șaitoș
(ARTĂ DRAMATICĂ ÎN LIMBA
preuniversitar
ENGLEZĂ/LIMBA ROMÂNĂ)

32.

33.

34.

35.

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI PERSONALĂ
Cadre didactice tinere şi
personal didactic
CURS DE ANIMATORI PENTRU
auxiliar din
Marius Ovidiu
ACTIVITĂȚI DE TINERET ÎN
40
învăţământul
Sebe
NATURĂ
preuniversitar cu vârsta
sub 35 ani
Cadre didactice din
Marius Ovidiu
MANAGEMENT ȘI CONSILIERE
12 învăţământul
Sebe
PENTRU CARIERA DIDACTICĂ
preuniversitar
Rodica Șaitoș
Cadre didactice din
FORMAREA UTILIZATORILOR
16 învăţământul
Rodica Șaitoș
DE APLICAȚIE „CONCRET”
preuniversitar
Personal încadrat în
STRESUL ȘI RELAȚIONAREA IN
16 unitățile de învățământ
Rodica Șaitoș
MEDIUL ȘCOLAR
din judeţul Ilfov

 Pentru mai multe informaţii și detalii privind programele de formare accesați paginile
site-ului : www ccdilfov.com
 Înscrieri la profesorii metodişti coordonatori / responsabili.
 CCD Ilfov poate adăuga în ofertă și alte programe, la solicitările MEN, ISJ
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A.

PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE DE CCD ILFOV
A.1. TEHNICI INFORMAȚIONALE DE CREARE A PAGINILOR
WEB
(20 credite profesionale transferabile)

1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL DE PROGRAM: Program categoria 2a): Dobândirea unor competențe complementare prin
care se extinde categoria de activități ce pot fi prestate în activitatea curentă, modul lung, 80 de ore,
acreditat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5031/26.08.2016.
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice cu competențe TIC.
JUSTIFICAREA OFERTEI: Web-ul a devenit indispensabil pentru toți actorii implicați în procesul
educațional, atât în școală cât și în afara ei. El asigură tuturor acces rapid la informații în diferite
domenii de interes. Crearea de pagini Web se poate preta la orice disciplină şi astfel reiese caracterul
interdisciplinar, paginile pot conţine informaţii despre literatură română sau străină, ştiinţe
(matematică, fizică, chimie, biologie) etc., altfel spus toate domeniile de activitate. Actualul
curriculum permite introducerea disciplinelor opționale în categoria curriculum la decizia școlii.
DURATA: 80 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI:
COMPETENŢE VIZATE:

CG.1. Orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea şi evaluarea surselor de
informare şi documentare multiple;
CG.2. Familiarizarea cursanților cu diferite medii de dezvoltare a paginilor Web și deprinderea
acestora cu aptitudinile necesare pentru proiectarea, crearea și administrarea paginilor Web;
CG.3. Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea
cursanților;
CG.4. Integrarea competențelor TIC cu cele didactice, explorarea și integrarea în activitatea curentă
a proiectelor Web care conduc la creșterea calității actului didactic, la inovarea propriei activități
didactice
CG.5. Dobândirea competențelor necesare elaborării și derulării programelor de tip CDȘ.
LOCUL DESFĂŞURĂRII : C.C.D. Ilfov, L.T. „Horia Hulubei” Măgurele, L.T. „Ioan Petruș”
Otopeni, L.T. „Doamna Chiajna”, L.T. „Nicolae Bălcescu” Voluntari.
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: anul școlar 2017-2018
SISTEMUL DE EVALUARE: test grilă , test practic, portofoliu electronic, chestionare.
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI: Căprărescu Alina, Apostol Veronica, Petrescu Anca, Apostol Mihai, Stoian Irina,
Șaitoș Rodica
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Rodica Șaitos
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 50
- Costul programului: 8600
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 2,15 lei
INSTITUŢII PARTENERE: L.T. „Horia Hulubei” Măgurele, L.T. „Ioan Petruș” Otopeni, L.T.
„Doamna Chiajna”, L.T. „Nicolae Bălcescu” Voluntari.
12
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A.2. DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ-PROIECTUL CETĂȚEANUL
(22 credite profesionale transferabile)

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL DE PROGRAM: modul lung , categoria a II-a, cu 22 de credite profesionale transferabile.
SCOPUL: promovarea valorilor civice şi democratice, a participării active la viaţa publică şi a
respectului pentru drepturile omului, prin aplicarea metodologiei Project Citizen – Proiectul
Cetăţeanul în şcoala românească.
JUSTIFICAREA OFERTEI: necesitatea de formare a competenţelor de relaţionare cu comunitatea
locală şi de participare activă în calitate de cetăţeni la viaţa acesteia
DURATA: 89 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
C1 – dezvoltarea capacității de a utiliza metodologia Project Citizen – Proiectul Cetăţeanul în
formarea şi dezvoltarea competenţelor civice ale elevilor.
C2 – dezvoltarea deprinderilor de a utiliza corect şi coerent termenii și noţiunile-cheie din
domeniul politicilor publice, autorităţilor publice, legislaţiei și managementului de proiect
comunitar.
C3 - Abilitatea de a comunica şi relaţiona cu elevii, părinţii, autorităţile publice, alţi factori ai
comunităţii, în vederea realizării de proiecte educaţionale în domeniul civic.
C4 -Capacitatea de a monitoriza şi evalua proiectele realizate de elevi în cadrul metodologiei
Project Citizen – Proiectul Cetăţeanul.
C5- Capacitatea de a se raporta critic şi reflexiv la problemele comunității și ale societății în
general, pe baza valorilor și principiilor democratice
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov
GRUPUL ŢINTĂ: cadre didactice cu specialitate științe socio-umane și profesori diriginți
PERIOADA DESFĂŞURĂRII: anul școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: formatori naționali formați în cadrul proiectului „Citizen”: prof. dr. Călin Rus; prof.
dr. Petrescu Florin; prof. Popescu Lavinia; prof. Burada Anamaria.
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 100
- Costul programului: 10.000
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,25 lei
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
PARTENERI: Institutul Intercultural Timişoara
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B.

PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE DE ALTE
INSTITUŢII ŞI DERULATE PRIN CCD ILFOV

B.1. PRO MANAGEMENT EDUCAȚIONAL (PROMED)
(60 credite profesionale transferabile)

1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL DE PROGRAM: program mediu categoria I, cu 60 de credite profesionale transferabile
desfăşurat în parteneriat cu .
SCOPUL: achiziţionarea şi dezvoltarea unui set de cunoştinţe şi competenţe care să asigure eficienţa
profesională a personalului de conducere, monitorizare, evaluare şi control din învăţământul
preuniversitar.
JUSTIFICAREA OFERTEI: necesitatea profesionalizării funcției de manager școlar
DURATA: 180 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI:
COMPETENŢE VIZATE:
- Dezvoltarea capacității de identificare şi analiză a dimensiunilor esenţiale ale leadership-ului
educaţional;
- Aplicarea principiilor leadership-ului educaţional la condiţiile specifice ale unităţilor de
învăţământ;
- Utilizarea instrumentelor manageriale eficiente;
- Elaborarea documentelor asociate proceselor de management;
- Dezvoltarea abilităţilor de monitorizare, evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul şcolii;
- Însușirea deprinderilor de ameliorare a interacţiunii dintre şcoală şi comunitate;
LOCUL DESFĂŞURĂRII : sediul CCD Ilfov și Școala nr. 94 din București.
GRUP ŢINTĂ: personal de conducere, monitorizare, evaluare şi control şi cadre didactice aspirante la
funcții de conducere
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: anul școlar 2017-2018.
SISTEMUL DE EVALUARE: portofoliu de evaluare
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI: formatori acreditați MENCS de furnizorul programului Asociația EGOMUNDI
CĂLĂRAȘI(Conf. univ. dr. Crețu Daniela; lector univ. dr. Constantin Tudor; lector univ. dr. Neagu
Cecilia, prof. dr. Dumitru Ștefana).
3. CRITERII ECONOMICE(fonduri extrabugetare):
- Număr cursanţi planificaţi: 50
- Costul programului: 20.000
- Număr de ore de formare: 90
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 2,25 lei
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
INSTITUŢII PARTENERE: Asociația EGOMUNDI CĂLĂRAȘI
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B.2. ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI
(25 credite profesionale transferabile)

1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL DE PROGRAM:Program modular realizat prin stagii nondisciplinare, acreditat cu 25 credite
profesionale transferabile de M.E.N. - D.G.M.R.S, prin O.MENCS nr. 4623/27.07.2015 și derulat în
cadrul proiectului POSDRU „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional
de Istorie recentă a României”.
GRUPUL ŢINTĂ: cadre didactice care predau istoria în învățământul secundar
JUSTIFICAREA OFERTEI: programul se înscrie în lista proiectelor prioritare ale MENCS,
orientat pe didactica disciplinei și are ca rezultate principale dezvoltarea pachetului
educațional aferent curriculum-ului opțional. O mai bună înțelegere de către elevi a aspectelor
ce țin de istoria recentă a României.
DURATA: 90 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE
 Stimularea creativitatii și a implicarii personalului din sistemul național de evaluare,
examinare și curriculum in invățământul preuniversitar și a elevilor prin lansarea
concursului național de proiecte didactice și produse educaționale având ca tema
Istoria recentă a României.
 Dezvoltarea competențelor digitale și profesionale pentru personalul didactic prin
derularea cursului de formare continuă in vederea implementării la clasă a
curriculumului integrat de tip CDȘ
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII: anul școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, proiecte şi activităţi practice
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: prof. dr. Florin Petrescu, director CCD Ilfov
COORDONATOR: profesor metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE (surse extrabugetare (proiect POSDRU):
- Număr cursanţi planificaţi: 50
- Număr de ore de formare: 90
- Costuri estimate: total = 7.000 lei
- Cost oră formare/participant: 1,5 lei
INSTITUŢII PARTENERE: Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău
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B.3. INFORMATICĂ ȘI TIC PENTRU GIMNAZIU – CLASA A V-A
(15 credite profesionale transferabile)

1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL DE PROGRAM: Program de tip modular, acreditat cu 15 credite profesionale
transferabile prin OMEN nr. 4586/09.08.2017. Documentația a fost realizată de C.C.D. Brăila în
colaborare cu MEN/DGEMIP și DGMRU și are o durată de 60 de ore.
GRUPUL ŢINTĂ: cadre didactice care predau informatică și TIC în învățământul preuniversitar.
JUSTIFICAREA OFERTEI: Disciplina Informatică și Tic este disciplină nouă în trunchiul
comun la clasa a Va, începând cu anul școlar 2017-2018. În managementul strategic al acestei
discipline s-au prevăzut ținte care vizează formarea resursei umane, în vederea informării și
documentării asupra elementelor de noutate incluse în programă.
DURATA: 60 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE
 Familiarizarea cu programa disciplinei Informatică și Tic, clasa a V-a.
 Dezvoltarea competențelor de proiectare a disciplinei Informatică și TIC, clasa a V-a.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII: anul școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, proiecte şi activităţi practice
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: prof. Boca Alina Gabriela
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE
- Număr cursanţi planificaţi: 50
- Număr de ore de formare: 60
- Costuri estimate: total = 4.500 lei
- Cost oră formare/participant: 1,5 lei
INSTITUŢII PARTENERE: Casa Corpului Didactic Brăila
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B.4. ISTORIA HOLOCAUSTULUI

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: acreditat de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie
Wiesel”
GRUP ŢINTĂ: Învăţători, cadre didactice din aria ,,Om şi societate”.
SCOPUL: studierea şi comemorarea tragediei Holocaustului, prin dezvoltarea unei atitudini de
toleranţă şi de combatere a discriminării
JUSTIFICAREA OFERTEI: la propunerea I.Ş.J. Ilfov şi solicitarea cadrelor didactice
DURATA: 40 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 Abilități pentru studierea şi interpretarea unor documente istorice
 Formarea unor opinii personale prin argumente şi contraargumente
 Formarea de valori şi atitudini pentru toleranţă şi acceptarea diferenţelor
LOCUL DESFĂŞURĂRII: C.C.D. Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: anul școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: proiecte, portofolii, dezbateri de grup
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: prof. dr. Florin Petrescu
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 40
- Costuri estimate: total- 3000 lei
- Cost oră formare/participant: 1,8 lei
INSTITUŢII PARTENERE: Universitatea Bucureşti, Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor
din România, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
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C. PROGRAME DE FORMARE ORGANIZATE LA SOLICITAREA MEN
C.1. ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învăţământul primar care vor preda la clasa pregătitoare
în anul şcolar 2017-2018.
SCOP: Dobândirea competențelor necesare desfășurării activității didactice la clasa pregătitoare.
JUSTIFICAREA OFERTEI: abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul
şcolar 2017-2018 în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.
DURATA: 16 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 competenţe de planificare şi proiectare a demersului didactic;
 competenţe de management al procesului de predare-învăţare specific clasei pregătitoare;
 competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii;
 competenţe de evaluare.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov
PERIOADA: până la 15 septembrie 2017
MODALITĂȚI DE EVALUARE: portofolii, chestionare.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: prof. Stancu Caterina, prof. Draghici Maria,
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 60
- Număr de ore de formare: 16
- Costuri estimate: total- 1000 lei
- Cost oră formare/participant: 1,04 lei
INSTITUŢII PARTENERE : I.Ş.J. Ilfov
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C.2. PREGĂTIRE METODICĂ ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI
DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învăţământul preuniversitar care susțin examenul de
definitivare în învăţământ în anul şcolar 2017-2018.
JUSTIFICAREA OFERTEI: Programul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar înscrise la examenul de definitivare în învăţământ sau gradul didactic II în
anul şcolar 2017-2018.
DURATA: 24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 Utilizarea de noţiuni şi tehnici de metodica predării disciplinei/activităţilor instructiveducative;
 Abilități de proiectare curriculară;
 Capacitatea de a elabora strategii de management al lecției;
 Utilizarea unor metode alternative de evaluare menite să ducă la atingerea finalităţilor
asumate;
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov
PERIOADA: : anul școlar 2017-2018
MODALITĂȚI DE EVALUARE: portofolii, proiecte, studii de caz.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: conf. univ. dr. Vasile Molan, prof. dr. Marin Manolescu
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 60
- Număr de ore de formare: 24
- Costuri estimate: total- 3000 lei
- Cost oră formare/participant: 2,5 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ş.J. Ilfov
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C.3. PREGĂTIRE METODICĂ ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA
CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învăţământul preuniversitar care participă la concursul
național de titularizare în învăţământ în anul şcolar 2017-2018.
SCOP: Cadrele didactice vor fi formate pentru a răspunde exigenţelor concursului național de
titularizare în învăţământ
JUSTIFICAREA OFERTEI: Programul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar înscrise la concursul național de titularizare în învăţământ în anul școlar
2017-2018. Se organizează la recomandarea MEN.
DURATA: 24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 Utilizarea de noţiuni şi tehnici de metodica predării disciplinei/activităţilor instructiveducative;
 Abilități de proiectare curriculară;
 Capacitatea de a elabora strategii de management al lecției;
 Utilizarea unor metode alternative de evaluare menite să ducă la atingerea finalităţilor
asumate;
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov
PERIOADA: : anul școlar 2017-2018
MODALITĂȚI DE EVALUARE: portofolii, proiecte, studii de caz.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: conf. univ. dr. Vasile Molan, prof. dr. Marin Manolescu, prof. Maria Bizdună.
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 60
- Număr de ore de formare: 40
- Costuri estimate: total- 6000 lei
- Cost oră formare/participant: 2,5 lei
INSTITUŢII PARTENERE : I.Ş.J. Ilfov
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C.4. CURS DE FORMARE CONTINUĂ A METODIȘTILOR

1. CRITERII CURRICULARE:
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice cu statut de metodiști la nivelul Inspectoratului Şcolar al
Judeţului Ilfov
JUSTIFICAREA OFERTEI: acest program de formare continuă este necesar pentru a asigura
îmbunătăţirea calităţii inspecţiei şcolare prin dezvoltarea competenţelor specifice, conform
standardelor profesionale, pentru cadrele didactice cu statut de inspectori de specialitate ori
metodişti la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Ilfov. Formarea de competenţe specifice
necesare realizării unor inspecţii curente şi speciale cu un grad ridicat de profesionalism.
DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare şi a activităţii profesorilor metodişti prin utilizarea unor
tehnici adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării demersului didactic
eficient;
 Formarea de competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a
inspecţiei şcolare, a activităţilor ştiinţifico-metodice etc;
 Respectarea principiilor de etică profesională şi adoptarea unui comportament psiho-social
adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic inspectat şi
metodist;
 Îndrumarea/Monitorizarea cadrelor didactice pentru asigurarea unui proces educaţional de
calitate în domeniul specialităţii şi a atingerii standardelor educaţionale de către elevi;
 Asigurarea coerenţei desfăşurării inspecţiei şcolare şi elaborarea raportului scris de inspecţie
într-o structură unitară pentru toate specialităţile, cu particularităţile specifice domeniului.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD şi I.Ș.J. Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017 - 2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliul final individual cuprinzând raportul de inspecţie şi
fişa de evaluare a lecţiei.
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI: inspectori ISJ
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 1.750 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ş.J. Ilfov
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C.5. FORMAREA MEMBRILOR COMISIEI DE APLICARE A
METODOLOGIEI - CADRU PRIVIND MOBILITATEA
PERSONALULUI DIDACTIC

1. CRITERII CURRICULARE:
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice care fac parte din Comisia județeană de organizare și
desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, conform
prevederilor Anexei la ordinul ministrului educației naționale nr. 4895/10.11. 2014 privind
Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar.
JUSTIFICAREA OFERTEI: Programul este propus la recomandarea MEN, în scopul formării
membrilor comisiilor județene care efectuează evaluarea cadrelor didactice la probele practice/orale și
a inspecțiilor speciale la clasă.
DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare prin utilizarea unor tehnici adecvate de evaluare a
proiectării, organizării şi desfăşurării demersului didactic eficient;
 Formarea de competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a
inspecţiei şcolare.
 Respectarea principiilor de etică profesională şi adoptarea unui comportament psiho-social
adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente.
 Asigurarea coerenţei desfăşurării inspecţiei şcolare şi elaborarea raportului scris de inspecţie
într-o structură unitară pentru toate specialităţile, cu particularităţile specifice domeniului.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017 - 2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliul final individual
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI: inspectori ISJ
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 1.750 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ş.J. Ilfov
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C.6. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE

1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL DE PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice care evaluează lucrările scrise din cadrul examenului
național de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor
vacante.
JUSTIFICAREA OFERTEI: Necesitatea îmbunătățirii competențelor de evaluare a cadrelor
didactice care evaluează lucrările scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul
preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante.
DURATA: 24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 Dezvoltarea capacităților de analiză, sinteză , diagnoză, de construire a unor decizii
optime, în funcție de contextul dat;
 Îmbunătățirea tehnicilor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național
de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a
posturilor vacante.
 LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov și ISJ Ilfov.
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, probe practice
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI : formatori județeni ai programului DeCeE
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 40
- Costuri estimate: total = 3.700 lei
- Cost oră formare/participant: 2,31 lei
INSTITUŢII PARTENERE : ISJ Ilfov.
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D.

PROGRAME AVIZATE MEN

DOMENIUL CURRICULUM ȘI DIDACTICA SPECIALITĂȚII
D.1. A DOUA ŞANSĂ. METODE INTERACTIVE DE PREDAREÎNVĂŢARE

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL PROGRAMULUI: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din judeţul Ilfov
SCOP: pregătirea psihopedagogică şi metodică a cadrelor didactice doritoare să asigure remedierea
şcolară a elevilor care nu şi-au finalizat studiile primare şi gimnaziale.
JUSTIFICAREA OFERTEI: răspunde solicitării inspectorului şcolar de specialitate şi cadrelor
didactice din judeţul Ilfov
DURATA: 24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:

 Însuşirea metodelor şi mijloacelor de învăţământ specifice învăţământului remedial;
 Familiarizarea cu strategiile psihopedagogice de optimizare a învăţării remediale
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov în funcţie de aria geografică a
grupului ţintă
PERIOADA: an școlar 2017-2018.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: formatori judeţeni ai programului „A doua Şansă”
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 24
- Costuri estimate: total- 2000 lei
- Cost oră formare/participant: 2 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.S.J. Ilfov, Roma Fund Education
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D.2. ABILITARE CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
JUSTIFICAREA OFERTEI: solicitarea cadrelor didactice de îmbunătăţire a competenţelor
de abilitare curriculară ca urmare a reformei din educație cu scopul de a informa asupra
problematicii generale a curriculum-ului disciplinelor din învăţământul preuniversitar
DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:
 abilități de folosire a noţiunilor şi elementelor conceptuale privind t eo ri a curriculumului;
 competențe de opt i mi zare a procesului de pre dare – î nvăţ are – eva l uare prin
prisma noutăţilor curriculare;
 perfecţionarea competenţelor în proiectarea curriculum-ului de dezvoltare locală şi
curriculum la decizia unităţii preşcolare ( C.D.L. şi C.D.Ş.).
LOCUL DESFĂŞURĂRII : CCD Ilfov şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov în funcţie de aria
geografică a grupului ţintă.
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare, portofolii, proiecte şi activităţi practice
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI: Conf. dr. Vasile Molan .
COORDONATORUL PROGRAMULUI: profesor metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 60
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 2.000 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,3 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ş.J. Ilfov
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D.3. DIDACTICA DISCIPLINEI

1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL DE PROGRAM: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din judeţul Ilfov
SCOPUL: optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare
JUSTIFICAREA OFERTEI: la propunerea inspecţiei şcolare şi la cererea cadrelor didactice.
DURATA: 24
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 utilizarea metodelor și strategiilor de predare adecvate particularităților individuale/de grup,
scopului și tipului lecției;
 stabilirea materialelor și auxiliarelor didactice utilizate în activitățile de învățare;
 realizarea activităților instructiv educative
 organizarea adecvată a activităților didactice în funcție de tipul de lecție dominant;
 manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan professional.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI : cadre didactice pe discipline de specialitate din județ, cu certificat de formator și grad
didactic I
COORDONATOR: profesor metodist Șaitoș Rodica
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 100
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 3600 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,5 lei
INSTITUŢII PARTENERE : I.Ș.J. Ilfov, unităţile şcolare din judeţul Ilfov.
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D.4. STRATEGII DE ELABORARE A CDȘ

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
JUSTIFICAREA OFERTEI: necesitatea integrării în oferta C.D.Ș. a opționalelor, ținând cont
de nevoile comunității. Necesitatea creșterii calității demersului de proiectare și realizare a CDȘ
DURATA: 40 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE SPECIFICE PROGRAMULUI:
 abilități de proiectare și realizare a C.D.Ș.;
 integrarea competenţelor dobândite în demersul didactic;
 dezvoltarea abilităților de integrare în oferta C.D.Ș. a opționalelor ținând cont
de nevoile comunității locale.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: prof. dr. Florin Petrescu, director CCD Ilfov, prof. dr. Cristina Ghiță, inspector
școlar general adjunct ISJ Ilfov.
COORDONATOR PROGRAM: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 40
- Costuri estimate: total de 3.000 lei
- Cost oră formare/participant: 1,8 lei
PARTENERI : I.Ș.J. Ilfov, C.J. Ilfov
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D.5. TEHNICI INFORMAŢIONALE COMPUTERIZATE
(nivel iniţiere)

1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL DE PROGRAM: propus de CCD spre avizare
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice şi cadre didactice auxiliare din judeţul Ilfov
JUSTIFICAREA OFERTEI: formarea unor competenţe în vederea utilizării calculatorului
în sistemul de instruire al elevilor, necesitatea integrării noilor tehnologii la clasă, în
activităţile didactice, pentru a facilita învăţarea centrată pe elev.
DURATA: 40 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:




formarea deprinderilor de utilizare a sistemelor de operare Windows;
formarea de abilități de utilizare a programelor Microsoft Excel şi Power Point în procesul de
instruire ale elevilor;

competențe de informare şi comunicare prin internet.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov şi unități de învățământ care dispun de cabinete
multimedia dotate cu echipamente necesare activităților de formare.
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: trim. IV anul 2017
MODALITĂŢI DE EVALUARE: testare teoretică şi practică
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI, județeni atestați de SIVECO: prof. Nicolau Dumitru-Dan, prof. Apostol
Veronica, Apostol Mihai, prof. Căprărescu Alina-Iuliana, prof. Petrescu Anca-Daniela, prof.
Chelu Camelia.
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodiști: Marius-Ovidiu Sebe, Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 50
- Număr de ore de formare: 40
- Costul programului: 6.000 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 2,5 lei
INSTITUŢII PARTENERE : unităţile şcolare din judeţul Ilfov.
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D.6. COMPETENȚE DE EVALUARE A ÎNVĂȚĂRII

1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL DE PROGRAM: program propus spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învățământul preuniversitar
JUSTIFICAREA OFERTEI: Necesitatea îmbunătățirii competențelor de evaluare ale cadrelor
didactice.
DURATA: 16 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 Îmbunătățirea aspectelor privind problematica evaluării;
 Dezvoltarea capacităților de analiză, sinteză , diagnoză, de construire a unor decizii
optime, în funcție de contextul dat;
 Îmbunătățirea tehnicilor de evaluare.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov și unități școlare.
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, probe practice
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI : formatori județeni prin programul DeCeE
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 40
- Costuri estimate: total = 3.700 lei
- Cost oră formare/participant: 2,31 lei
INSTITUŢII PARTENERE : ISJ Ilfov.
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DOMENIUL MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
D.7. FORMAREA RESPONSABILILOR COMISIEI DE
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: responsabilii Comisiilor de dezvoltare profesională din unitățile de
învăţământ din județ.
JUSTIFICAREA OFERTEI: În proiectarea cursului s-a ţinut cont de importanţa pe care o are
formarea continuă a cadrelor didactice. Politicile educaționale pe plan național și european pun
accent pe profesionalizarea carierei didactice. Din această perspectivă este necesar ca responsabilii
Comisiilor de dezvoltare profesională să îşi dezvolte competenţe de proiectare, administrare și
consiliere a activităților de formare continuă. Necesitatea dezvoltării competențelor responsabililor
Comisiilor de dezvoltare profesională, prin actuali -zarea legislației specifice și creșterea capacității
de proiectare și consiliere în domeniu.
DURATA: 16 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 Capacitatea de a aplica legislația specifică dezvoltării profesionale a cadrelor didactice;
 Capacitatea de a realiza diagnoza nevoilor de formare la nivelul unității de învățământ;
 Capacitatea de a utiliza tehnicile de proiectare, administrare și prelucrare a instrumentelor
de lucru în domeniul resurselor umane și al perfecționării continue a cadrelor didactice.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov
PERIOADA: an școlar 2017-2018
MODALITĂȚI DE EVALUARE: portofolii
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: Șaitoș Rodica, formator, prof. metodist CCD Ilfov, Sebe Marius-Ovidiu, formator,
prof. metodist CCD Ilfov.
COORDONATOR: director CCD Ilfov, prof.dr. Florin Petrescu.
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 16
- Costuri estimate: total de 2.000 lei
- Cost oră formare/participant: 2 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ş.J. Ilfov
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D.8. EDUCAȚIE PENTRU CALITATE

1. CRITERII CURRICULARE:
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice (membrii și responsabili CEAC)
JUSTIFICAREA OFERTEI: acest program de formare continuă este necesar pentru
implementarea unor elemente privind managementul calităţii într-o organizaţie şcolară.
DURATA: 36 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
- abilități de aplicarea corectă şi coerentă a legislaţiei şi mecanismelor privind asigurarea calităţii
educaţiei în organizaţiile şcolare din județul Ilfov;
- proiectarea, conducerea și realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de
respectând principiile asigurăriicalității în educație;

comunicare,

- dobândirea unor practici privind referenţialele constituite la nivel european privind managemntul
calităţii;
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD şi I.Ș.J. Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: trimestrul IV din 2017 și trimestrul I 2018.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliul, proiecte.
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI: profesor dr. Remus Chină-inspector MEN, profesor Rada Dumitru- inspector I.S.J.,
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 36
- Costul programului: 2.250 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,5 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ş.J. Ilfov
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D.9. MANAGEMETUL EDUCAȚIONAL ȘI INSTITUȚIONAL

1. CRITERII CURRICULARE:
PROGRAM: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC-TINTĂ VIZAT:cadre didactice cu funcţii de conducere din învăţământul preuniversitar
şi cadre didactice aspirante la funcţii de conducere în învăţământul preuniversitar ilfovean.
JUSTIFICAREA OFERTEI: recomandarea inspecţiei şcolare pentru un management mai
eficient al unităţilor şcolare din judeţul Ilfov; îmbunătăţirea activităţii manageriale a cursanţilor
ca urmare a dobândirii unor competenţe manageriale.
DURATA: 36 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 abilitarea cursanţilor în teoria şi practica activităţii de asigurare a unui climat eficace în
organizaţia şcolară;
 competențe privind realizarea unui proces instructiv – educativ de calitate, prin care să se
asigure o pregătire temeinică pe bază de obiective curriculare de formare a competenţelor
şcolare;
 iniţierea în metodologia elaborării proiectului managerial, fundamentat pe o strategie reală
de dezvoltare generală a şcolii la nivel local şi instituţional.
 dobândirea unor competențe privind abilități de comunicare și interrelaționare
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov ți ISJ Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII: trimestrul IV din anul 2017 și trimestrul I din anul 2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: teste de evaluare, portofolii, proiecte.
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI: profesor dr. Remus Chină-inspector MEN, conf. univ. dr. Vasile Molan,
profesor Rada Dumitru- inspector I.S.J., profesor Constantin Simion-inspector I.S.J.
COORDONATOR PROGRAM: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 50
- Număr de ore de formare: 36
- Costul programului: 3.150 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,7 lei
PARTENERI : I. Ş.J. Ilfov, I.S.E.
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D.10. INIȚIERE ÎN TEHNICA MUNCII DE DOCUMENTARE ÎN
DOMENIUL PEDAGOGIC

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: bibliotecari, profesori documentarişti și cadre didactice responsabile
cu biblioteca școlară și centrul de documentare și informare școlar.
JUSTIFICAREA OFERTEI: nevoia de formare a aptitudinilor de documentare în domeniul
pedagogic, prin îmbinarea tehnicilor de muncă intelectuală, ,,tradiționale” cu tehnologiile informatice,
de ultimă generație .
DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI:
I.
Tipul de biblioteca școlară și CDI - natura acestora și potențialul lor de implicare într-o
activitate de documentare în funcție de resurse umane, tipul de colecție, accesul la informație în
general; analiza bibliotecii școlare/a centrului de documentare și informare ca structură infodocumentară
II.
Bibliotecarul și profesorul documentarist – analiza profilului de potențială angajare într-o
activitate de documentare
III.
Termeni și tehnici tradiționale/moderne de muncă intelectuală folosite în activitatea de
documentare
IV.
Organizarea muncii intelectuale individuale sau colective - de la principii ergonomice la
metode de lucru
V.
Relația dintre activitatea de documentare și cultura informației
VI.
Valorizarea activității de documentare în domeniul pedagogic. Exemple. Lucrări de referință
COMPETENŢE VIZATE:
 Inițiere în cultura informației;
 Formare de formatori – Bibliotecarii sau profesorii inițiați în acest curs pot organiza la rândul
lor inițiere prin microconcursuri sau ateliere de lectură, ateliere redacționale etc.
LOCUL DESFĂŞURĂRII : CCD Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018
MODALITATEA DE EVALUARE: portofolii și proiecte
2. RESURSE UMANE:
FORMATOR: dr. Florina Brat și Dragoș Trifan din partea Serviciului de Perfecționare, Asistență
metodologică, Documentare de la Biblioteca Centrală Universitară București
COORDONATOR PROGRAM: Bibliotecar CCD Ilfov, Horiana Petrescu
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 2.400 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 2,2 lei
INSTITUŢII PARTENERE : B.C.U. Bucureşti și Asociația Bibliotecarilor din România
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D.11. ABILITARE PENTRU SCRIEREA DE PROIECTE
ERASMUS+

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL PROGRAMULUI: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din judeţul Ilfov
SCOP: Scopul cursurilor este să dezvolte competențe de proiectare și planificare a unui proiect de
mobilitate sau de parteneriat strategic în cadrul programului Erasmus+.
JUSTIFICAREA OFERTEI: răspunde solicitării inspectorului şcolar de specialitate şi cadrelor
didactice din judeţul Ilfov
DURATA: 40 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:

 Familiarizarea cu specificul programului Erasmus+ și al proiectelor de mobilitate sau de
parteneriat strategic;
 Înțelegerea oportunităților programului pentru a face legătura cu nevoile
organizației/instituției;
 Formularea de obiective, activități și rezultate ale proiectului și înțelegerea modului în care
acestea se corelează pentru a crea impact;
 Înțelegerea informațiilor relevante de completat în rubricile din formularul de candidatură.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov în funcţie de aria geografică a
grupului ţintă
PERIOADA: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: Nicolae Jeni, Inspector ISJ Ilfov
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 40
- Costuri estimate: total- 2000 lei
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D.12. ABILITARE PENTRU SCRIEREA PROIECTELOR
PENTRU TINERET

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL PROGRAMULUI: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din judeţul Ilfov
SCOP: Scopul cursurilor este să dezvolte competențe de proiectare și planificare a unui proiect
finanțat prin proiecte ale Ministerului Tineretului și Sportului
.
JUSTIFICAREA OFERTEI: răspunde solicitării inspectorului şcolar de specialitate şi cadrelor
didactice din judeţul Ilfov
DURATA: 40 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:

 Familiarizarea cu specificul programelor finanțate de MTS;
 Înțelegerea oportunităților programului pentru a face legătura cu nevoile
organizației/instituției;
 Formularea de obiective, activități și rezultate ale proiectului și înțelegerea modului în care
acestea se corelează pentru a crea impact;
 Înțelegerea informațiilor relevante de completat în rubricile din formularul de candidatură.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov în funcţie de aria geografică a
grupului ţintă.
PERIOADA: an școlar 2017-2018.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: Nicolae Jeni, Inspector ISJ Ilfov
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 40
- Costuri estimate: total- 2000 lei
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D.13. S.C.M.I. - PRACTICA IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR DE
CONTROL INTERN MANAGERIAL

1. CRITERII CURRICULARE:
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: directori, contabili și responsabili S.C.M.I. din unitățile școlare.
JUSTIFICAREA OFERTEI: creşterea calităţii actului managerial; îmbunătățirea sistemului de
control managerial la nivelul unității.
DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 dobândirea de cunoștințe privind conținutul sistemului de control managerial (obiective,
mijloace, sistem informațional, organizarea, procedurile, controlul);
 dezvoltarea capacității de implementare a standardelor de control managerial (mediul de
control; performanțe și managementul riscului; informare și comunicare; activități de
control; auditarea și evaluarea);
 familiarizarea cu reglementările legislative privind S.C.M.I.
LOCUL DESFĂŞURĂRII : CCD Ilfov şi I.S.J. Ilfov.
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: trimestrul IV din 2016 și trimestrul I din 2017.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare şi activităţi practice.
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI: prof. Dumitru Rada, inspector I.S.J. pentru implementarea descentralizării.
COORDONATOR PROGRAM: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 50
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 2.400 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 2 lei
INSTITUŢII PARTENERE : I.Ş.J. Ilfov
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D.14. FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC
AUXILIAR

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: personal didactic auxiliar: secretari, contabili, laboranți
SCOPUL: pregătirea personalului didactic auxiliar în vederea creșterii calității activităților de
organizare şi funcţionare a compartimentelor secretariat, contabilitate, laborator.
JUSTIFICAREA OFERTEI: nevoia de formare a aptitudinilor
serviciilor didactice auxiliare.

privind organizarea eficientă a

DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE SPECIFICE PROGRAMULUI:
 Formarea și dezvoltarea capacițăților și abilităților specifice domeniului.
 formarea abilităţilor de utilizare a unor softuri și echipamente concepute pentru
compartimentele secretariat, contabilitate, laborator.
LOCUL DESFĂŞURĂRII : CCD Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018
MODALITATEA DE EVALUARE: portofolii și chestionare
2. RESURSE UMANE:
FORMATOR: director M.E.N. George Ghelmez
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 1800 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei

INSTITUŢII PARTENERE : I.S.J. Ilfov
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DOMENIUL CONSILIERE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI
PROFESIONALĂ
D.15. ABILITĂȚI DE INTEGRARE ȘI EDUCAREA COPIILOR CU
CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: educatori, învățători, profesori
JUSTIFICAREA OFERTEI: conform datelor internaţionale circa 5-7 % dintre elevi se
confruntă cu probleme ale atenţiei, dintre care o mare parte sunt diagnosticaţi cu sindromul
A.D.H.D. Cadrele didactice nu sunt pregătite să identifice şi să amelioreze în mod eficient
simptomele A.D.H.D. O pregătire în acest sens ar îmbunătăţi procesul instructiv-educativ din
unităţile de învăţământ şi ar contribui la integrarea copiilor cu A.D.H.D. Îmbunătățirea procesului
de integrare și educare a copiilor cu cerințe educaționale specia
DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 însuşirea unor concepte privind educarea copiilor și elevilor cu cerințe speciale;
 procedee de îmbunătăţire a comunicării cu copiii și elevii cu cerințe speciale de învățare;
 capacitatea de a proiecta strategii de management privind gestionarea problemelor de
integrare și educare a copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov şi unităţile şcolare din judeţ, în funcţie de aria
geografică a grupului ţintă
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii şi proiecte.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: formatori CJRAE Ilfov.
COORDONATOR PROGRAM: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 50
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 2.000 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,6 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ş.J. Ilfov, C.J.R.A.E. Ilfov.
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D.16. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ

1. CRITERII CURRICULARE:
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice diriginţi din judeţul Ilfov
JUSTIFICAREA OFERTEI: nevoia de formare a aptitudinilor de comunicare în activitatea
de îndrumare a elevilor spre şcoli şi grupe de profesii care corespund aptitudinilor, intereselor,
voinţei şi motivaţiilor acestora. Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere a personalităţii
elevilor, sub aspectul nevoilor, aptitudinilor, abilităților, intereselor şi capacităţilor pentru
orientarea şi susţinerea proiectelor şcolar - profesionale ale elevilor
DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 dezvoltarea personală;
 perfecţionarea capacităţilor de evaluare a gradului de compatibilitate între
nivelul aspiraţiilor şi nivelul posibilităţilor în alegerea carierei;
 recunoaşterea componentelor psihologiei sociale.
LOCUL DESFĂŞURĂRII : CCD Ilfov şi unităţile şcolare din judeţ
(în stabilirea locaţiei se va avea în vedere reducerea deplasărilor la distanţe mari)
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare, portofolii, proiecte
2. RESURSE UMANE:
FORMATOR: formatori judeţeni C.J.A.P. Ilfov: prof. Vlad Monica-Luminiţa, prof. Sandu Ioana, prof.
Vasile Simona.
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 1.150 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,2 lei
INSTITUŢII PARTENERE : C.J.A.P. Ilfov.
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D.17. EDUCAȚIE PENTRU MODELAREA CARACTERULUI

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL DE PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC – ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar
JUSTIFICAREA OFERTEI: formarea unui front comun pentru cultivarea caracterului în
rândul preșcolarilor și elevilor. Dezvoltarea unor competenţe privind utilizarea unor metode
moderne în instruirea preşcolarilor şi elevilor privind reducerea violenței și a actelor de
indisciplină prin educarea caracterului.
DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI:
COMPETENŢE VIZATE:

 competențe de identificare a ariilor de probleme specifice diferitelor categorii de vârstă ale
elevilor și preșcolarilor ;
 competențe de planificare și proiectare a celor mai potrivite metode de cultivare a
caracterului;
 competențe de comunicare și relaționare în practicile educative cu elevii pe baza modelului
comportamental de bun caracter ;
 competențe de evaluare
LOCUL DESFĂŞURĂRII : CCD Ilfov și unități de învățământ din județ.
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare, portofolii
2. RESURSE UMANE : formatori judeţeni „CHARACTER FIRST”: prof. dr. Daniela
Barbu, prof. Sandu Ioana, prof. metod. Sebe Marius-Ovidiu, inst. Popescu Mirela, prof.
Budeş Cristina.
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 1.150 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,2 lei
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
INSTITUŢII PARTENERE : Asociaţia I..B.L.P. din România, reprezentând „Character
Training Institute” din Oklahoma City, USA.
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D.18. EDUCAȚIE PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI,
ALCOOL ȘI TUTUN

1. CRITERII CURRICULARE:
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învățământul preuniversitar și consilieri din
cabinetele psihopedagogice
JUSTIFICAREA OFERTEI: nevoia de asigurare a unui cadru pentru desfăşurarea întregului
proces educaţional, în deplină siguranţă. Pregătirea cadrelor didactice pentru formarea de abilități
de viață la preadolescenți în scopul prevenirii consumului de droguri
DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 de aplicare a strategiilor de formare/dezvoltare a abilităților de viață, în baza modelului
influenței sociale;
 de utilizare a strategiilor de stimulare și eficientizare a comunicării în grupul de elevi;
 de utilizare a strategiilor de creare a unui mediu securizant, în funcție de nevoile copiilor;
 de aplicare a unor strategii de maximizare a influenței factorilor de protecție și de
minimizare a influenței factorilor de risc.
LOCUL DESFĂŞURĂRII : CCD Ilfov şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov
(în stabilirea locaţiei se va avea în vedere reducerea deplasărilor la distanţe mari)
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare, portofolii, proiecte.
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI: prof. Anghel Maria – consilier școlar, prof. Ioana Sandu – consilier școlar, prof.
Maria Boboc – consilier școlar.
COORDONATOR PROGRAM: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 1.150 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,2 lei
INSTITUŢII PARTENERE : C.J.R.A.E. Ilfov şi Agenția Națională Antidrog.
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D.19. FORMAREA COORDONATORILOR PENTRU CONSILIILE
ȘCOLARE ALE ELEVILOR

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL DE PROGRAM: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice coordonatori pentru proiecte și programe educative școlare
și extrașcolare, profesori diriginți, inspectori școlari ISJ pentru activități educative, metodiști CCD,
coordonatori CJE.
SCOPUL: dezvoltarea și gestionarea relației unităților de învățământ cu Consiliile Școlare ale
Elevilor.
JUSTIFICAREA OFERTEI: Coordonarea Consiliului Elevilor se impune a fi făcută structurat si cu
atenția datorată unui proces ce implică complexitatea manifestării elevilor în forma lor asociativă. De
aceea este necesară pregătirea unor cadre didactice-resursă care să faciliteze acest proces, să dezvolte
în rândul elevilor abilități de exprimare și decizie pentru colegii lor.
DURATA: 40 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 Cunoașterea și înțelegerea contextului în care CE își desfășoară activitatea
 Gestionarea relației cu CE
 Sprijinul procesului prin care trec elevii în CE
 Coordonarea activităților specifice ale CE
 Monitorizarea și susținerea activității CE
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov (în funcţie de aria geografică a
grupului ţintă)
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: trimestrele IV/2016 şi I/2017
MODALITATEA DE EVALUARE: portofolii, proiecte şi activităţi practice.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: prof. Simion Luminița
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 20
- Număr de ore de formare: 40
- Costuri estimate: total 1600 lei
- Cost oră formare/participant: 2 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ș.J. Ilfov
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D.20. ŞCOALA ŞI COMUNITATEA

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL DE PROGRAM: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din judeţul Ilfov
SCOPUL: facilitarea unei mai bune relaţii între instituţiile de învăţământ şi autorităţile locale.
JUSTIFICAREA OFERTEI: la propunerea I.Ş.J. Ilfov şi solicitarea cadrelor didactice
DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 crearea de competenţe privind descentralizarea în învăţământul preuniversitar
 formarea de abilităţi de comunicare şi colaborare la nivel local
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov (în funcţie de aria geografică a
grupului ţintă).
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018
MODALITATEA DE EVALUARE: chestionare, portofolii, proiecte şi activităţi practice.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: profesor Nică D. Lupu
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 24
- Costuri estimate: total- 1800 lei
- Cost oră formare/participant: 1,8 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ș.J. Ilfov, C.J. Ilfov, primării din jud. Ilfov
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D.21. VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ ÎN EDUCAȚIE

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL PROGRAMULUI: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT : cadre didactice din judeţul Ilfov
SCOP: Identificarea și înțelegerea caracteristicilor fenomenului de violență din școli și moduri de
prevenire și combatere.
JUSTIFICAREA OFERTEI: răspunde solicitării I.S.J. şi cadrelor didactice din judeţul Ilfov.
DURATA: 24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 organizarea abordărilor în contextul asigurării siguranţei şcolare (strategie şi nivel tactic);
 iniţierea în elaborarea protocolului de acţiune în cazul comportamentelor inadecvate din
unităţile şcolare (agresiune, vandalism, furt, droguri, etc);
 elaborarea unor proceduri de acţiune preventivă și de identificare a cauzelor de
comportament agresiv și violent în rândul elevilor.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov în funcţie de aria
geografică a grupului ţintă
PERIOADA: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: prof. Andreea Râciu, prof. Albu Simona
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 24
- Costuri estimate: total- 2000 lei
- Cost oră formare/participant: 2 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.S.J. Ilfov, C.J.R.A.E, C.J.A.P
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NOILE EDUCAȚII

D.22. CONDUITĂ MORALĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE
PENTRU PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN EDUCAȚIE

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Inspectori școlari, directori, cadre didactice, consilieri școlari, personal cu
competență și atribuții în promovarea și apărarea drepturilor cetățenești în general și în
domeniul prevenirii și combaterii corupției în educație, în special.
SCOP: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului ce activează în cadrul procesului
educațional.
JUSTIFICAREA OFERTEI: Planul sectorial de măsuri anticorupție al Ministerului Educației
Naționale, parte integrantă a OMEN nr. 5144/26.09.2013, are ca obiectiv general creșterea gradului de
educație anticorupție. Măsurile prevăzute vizează, printre altele, formarea de cadre didactice și
personal cu roluri în domeniul educației, privind anticorupția și managementul educațional.
DURATA: 16 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 perfecţionarea pregătirii profesionale în scopul prevenirii corupției.
 dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
 aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea corupţiei.
 identificarea posibilităţilor de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie.
 elaborarea documentelor de specialitate.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov și filiale
PERIOADA: an școlar 2017-2018
MODALITĂȚI DE EVALUARE: portofolii, proiecte.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: prof. Muntean Melania, prof. Duțoiu Dan
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 16
- Costuri estimate: total- 2000 lei
- Cost oră formare/participant: 2 lei
INSTITUŢII PARTENERE : I.Ş.J. Ilfov
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D.23. EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

1. CRITERII CURRICULARE:
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învățământul preuniversitar
JUSTIFICAREA OFERTEI: necesitatea cultivării unei culturi de dezvoltare durabilă, fără a
compromite nevoile generațiilor viitoare.
DURATA: 36 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 dobândirea unor abilități de înțelegere și acceptare a filozofiei educației durabile
 dobândirea capacității de a proiecta și derula activități de învățare specifice educatiei pentru un
mediu durabil
 abilități de promovare a strategiilor didactice care promovează principiile și practicile dezvoltării
durabile.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: C.C.D. Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: trimestrul IV din 2017 și trimestrul I 2018.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliul, proiecte.
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI:
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 36
- Costul programului: 2.250 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,5 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ş.J. Ilfov
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D.24. EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

1. CRITERII CURRICULARE:
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare M.E.N.
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din județul Ilfov
JUSTIFICAREA OFERTEI: nevoia de dezvoltare a civismului în rândul elevilor. Necesitatea de
regândire a educaţiei pentru drepturile omului din perspectivă acţională.
DURATA: 24 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 dezvoltarea abilităţilor pentru pregătirea elevilor în vederea participării active la
construirea unei societăţi democratice pluraliste;
 promovarea relaţiilor democratice între membrii comunităţii şcolare;
 optimizarea procesului de predare-învăţare a cunoştinţelor de cultură civică.
LOCUL DESFĂŞURĂRII : CCD Ilfov, sediul I.R.D.O.
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: proiecte, portofolii, dezbateri de grup
2. RESURSE UMANE:
FORMATOR: prof. dr. Oancea Ioan – expert I.R.D.O.
COORDONATOR PROGRAM: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 24
- Costul programului: 1.150 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,2 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ş.J. Ilfov, I.R.D.O.
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D.25. ŞAHUL ÎN ŞCOALĂ

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL PROGRAMULUI: propus de CCD Ilfov spre avizare M.E.N.
GRUP ŢINTĂ: cadre didactice care predau disciplina opţională „Educaţie prin şah”
SCOP: formarea cadrelor didactice pentru a dobândi competenţele necesare predării
disciplinei opţionale „Educaţie prin şah”- curriculum la decizia şcolii.
JUSTIFICAREA OFERTEI: Sahul poate reprezenta un instrument important de disciplinare
şi modelare a gândirii elevilor, un instrument de învăţare şi un important factor educativ în
dezvoltarea personală a celui care îl practică. Beneficiile şahului pot fi recunoscute în toate
aspectele educaţiei. Fiind o disciplină nouă, cadrele didactice trebuie să se familiarizeze cu
programa şi proiectarea didactică a acestui opţional.
DURATA: 24 ore
COMPETENŢE VIZATE:
 Însuşirea curriculumului programei disciplinei
 Capacitatea de proiectare didactică a disciplinei în funcţie de psihologia elevului
 Aplicarea procedeelor tactice adecvate jocului de şah
 Însuşirea metodelor de evaluare.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov
PERIOADA: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE portofolii
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: Ungureanu Vlad, Danilov Vladimir
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Şaitoş
3. CRITERII ECONOMICE
- Număr cursanţi planificaţi: 30
- Număr de ore de formare: 24
- Costuri estimate: total = 1.500
- Cost oră formare/participant: 2 lei
INSTITUŢII PARTENERE: Federaţia Română de Şah (Federaţia Română de Şah în Şcoală)
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D.26. FOTOGRAFIA – INSTRUMENT DE EDUCAȚIE
NONFORMALĂ

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
GRUPUL ŢINTĂ: cadre didactice şi personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar din
judeţul Ilfov
TIPUL PROGRAMULUI: educație formală și nonformală
SCOPUL: formarea competențelor de realizare a fotografiilor și integrarea aptitudinilor dobândite în
demersul de instruire ale elevilor.
DURATA: 40 de ore (16 ore curs și 24 ore aplicații practice)
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENȚE VIZATE:
 familiarizarea cu echipamentul şi tehnicile moderne de realizare a unei fotografii document;
 dobândirea de competenţe profesionale în fotografie;
 integrarea fotografiilor document în demersul didactic;
 dezvoltarea capacităților de învățare activă prin fotografie în natură
 deprinderea de a utiliza metode de educație nonformală bazate pe fotografie, foto voice, foto
ramanzzo.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov, diverse locații din natură pentru aplicațiile
practice.
PERIOADA DESFĂŞURĂRII:an școlar 2017-2018
SISTEMUL DE EVALUARE: portofoliu, album, proiect
MODUL DE CERTIFICARE: adeverinţă tip CCD.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: experți foto Florian Marin, Florin Petrescu
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 40
- Costuri estimate: total- 2000 lei
cheltuieli de personal: 2500 lei
- Cost oră formare/participant: 1,5 lei
- Sursa de finanţare: bugetară
*cheltuielile pentru aplicatii practice: materiale, transport, cazare sunt suportate de cursanți și parteneri.
PARTENERI: D.J.S.T. Ilfov, Club EST
Coordonator: profesor metodist Marius-Ovidiu Sebe
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D.27. ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI ORATORIE

1. CRITERII CURRICULARE
PROGRAM: propus de C.C.D. spre avizare MEN
GRUPUL ŢINTĂ: cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţului Ilfov
SCOPUL: Dezvoltarea abilităților de comunicare argumentată, convingătoare, în spațiul public.
JUSTIFICAREA OFERTEI: Programul dezvoltă cadrelor didactice competențele necesare pentru
propunerea în oferta CDȘ a opționalului de dezbateri sau înființarea un club de dezbateri academice în
unitatea școlară, care să pregătească echipe de elevi pentru participare la competiții.
DURATA: 40 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:

 asociate competențelor cheie – de comunicare în limba maternă, sociale și civice de
sensibilizare culturală și exprimare artistică, a învața să înveți;
 specifice tematicii - competențe de argumentare și construirea propozițiilor logice și de susținere
a unui discurs logic
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov, unități școlare din jud. Ilfov.
PERIOADA DESFĂŞURĂRII: trimestrul IV din 2016, trimestrul I şi II din 2017.
SISTEMUL DE EVALUARE: portofoliu
2. RESURSE UMANE
FORMATOR: prof. Elena Simion
COORDONATOR: prof. metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE
- Număr cursanţi planificaţi: 50
- Număr de ore de formare: 40
- Costul programului: 2000 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1 leu
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D.28. EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

1. CRITERII CURRICULARE:
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învățământul preuniversitar
JUSTIFICAREA OFERTEI: necesitatea cultivării unei culturi a toleranței și combaterea
prejudecăţilor şi a discriminării de orice fel.
DURATA: 36 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 dobândirea unor abilități de înțelegere și acceptare a filozofiei educației interculturale
 dobândirea capacității de a proiecta și derula activități de învățare cu caracter intercultural
 abilități de promovare a strategiilor didactice care valorifică resursele culturale cu care elevii vin
la școală
LOCUL DESFĂŞURĂRII: C.C.D. Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: trimestrul IV din 2017 și trimestrul I 2018.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliul, proiecte.
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI: prof. univ. dr. Gheorghe Sarău
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 36
- Costul programului: 2.250 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,5 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.Ş.J. Ilfov
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D.29. EDUCAȚIE PENTRU CULTURA TRADIȚIONALĂ

1. CRITERII CURRICULARE:
PROGRAM: propus de CCD Ilfov spre avizare MEN
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din învățământul preuniversitar
JUSTIFICAREA OFERTEI: necesitatea implicării tinerei generaţii în cercetarea, conservarea și
transmiterea tradițiilor comunităţii căreia îi aparţine, prin crearea unor punţi de legătură între generaţii.
DURATA: 36 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 dobândirea unor abilități de înțelegere, transmitere și valorificare a patrimoniului cultural
tradițional
 dobândirea capacității de a proiecta și derula activități de învățare specifice educatiei culturale
 dobândirea unor capacități de comunicare orală și scrisă
 abilități de folosire a unor metode de inventariere a elementelor de etnografie și folclor.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: C.C.D. Ilfov
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI: trimestrul IV din 2017 și trimestrul I 2018.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliul, proiecte.
2. RESURSE UMANE:
FORMATORI: prof. dr. etnolog Doina Ișfănoni
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 36
- Costul programului: 2.250 lei
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,5 lei
INSTITUŢII PARTENERE: Asociația Culturală Brănești, C.P.C.C.T. Ilfov
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D.30. TEHNICILE TEATRALE - ALTERNATIVĂ
EDUCAȚIONALĂ NONFORMALĂ

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL PROGRAMULUI: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din judeţul Ilfov
JUSTIFICAREA OFERTEI
Evoluţia şcolii moderne se conturează prin trecerea sistematică de la predare de informaţii la predare
de capacităţi ale intelectului concretizate în obiective cu rol operaţional. Noua optică în didactica
disciplinelor caracterizată prin trecerea de la formativul spontan la cel operaţional marchează
elaboraea acestui program. Are o largă implicare în sfera afectiv emoţională, dezvoltând disponibilităţi
volitive-atitudinale.
DURATA: 40 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 formarea şi stimularea capacităţilor mentale prin jocul didactic
 dezvoltarea competenţelor de comunicare, competenţelor socio-lingvistice, competenţelor
afective motivaţionale, atitudinale.
 cunoaşterea jocurilor dramatice, bazele metodei pedagogiei dramatice.
 dezvoltarea şi capacitatea de autocunoaştere, de exprimare verbală şi nonverbală, de
improvizaţie, de sinteză şi analiză.
 schimbarea relaţiei între cadru didactic-elev, centrată în jurul interesului copilului.
Planificarea pe module tematice:
Modulul I: Jocuri de cunoaştere şi de coordonare motrică;
Modulul II: Jocuri de concentrarea atenţiei şi de dezvoltare a limbajului;
Modulul III: Jocuri mimate, improvizate şi verbalizate;
Modulul IV: Jocuri şi situaţii dramatizate;
Modulul V: Introducerea jocurilor dramatice în sistemul de predare – învăţare – evaluare.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov
PERIOADA: anul școlar 2017-2018.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: prof. Maria Drăghici, formator național
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE
- Număr cursanţi planificaţi: 75
- Număr de ore de formare: 40
- Costuri estimate: total- 4500 lei
- Cost oră formare/participant: 1,5 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.S.J. Ilfov
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D.31. ART-PED – ARTELE SPECTACOLULUI IN
PREDAREA NONFORMALĂ LA CLASĂ
(ARTĂ DRAMATICĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ/LIMBA
ROMÂNĂ)
1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL PROGRAMULUI: propus de C.C.D. Ilfov spre avizare M.E.N.
PUBLIC - ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din judeţul Ilfov
JUSTIFICAREA OFERTEI: Cursul ArT-PeD este apărut din dragoste pentru copii și din dorinta de a
le oferi o alternativă educațională și o instruire mai bună, adaptate vârstei și noilor provocări, Cursul
este unul mulididciplinar fiind implicate persoane abilitate în arta teatrală și îmbină cadrul educational
traditional cu un cadru nonformal atât de necesar în contextual educației actuale. Este o modalitate de
a dezvolta partea practică a orelor de curs și creerea unor deprinderi solide, practice, privind conținutul
transmis theoretic.
DURATA: 24 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
formarea şi stimularea capacităţilor practice prin activități nonformale
 practici de predare eficientă și de stimulare a învățării prin activițăți specifice artei teatrale
 sisteme alternative de învățământ (Waldorf, Montessori, Step-by-Step, Freinet, Planul Jena)
dezvoltarea exprimarii verbală şi nonverbală
LOCUL DESFĂŞURĂRII: C.C.D. şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov
PERIOADA: anul școlar 2017-2018.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: prof. Andrei Galbenu, actori.
3. CRITERII ECONOMICE
- Număr cursanţi planificaţi: 30
- Număr de ore de formare: 24
- Costuri estimate: total = 1.500
- Cost oră formare/participant: 2 lei
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
INSTITUŢII PARTENERE: I.S.J. Ilfov
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DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI PERSONALĂ

C.32. CURS DE ANIMATORI PENTRU ACTIVITĂȚI DE
TINERET ÎN NATURĂ

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL DE PROGRAM: propus de CCD spre avizare M.E.N.
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice tinere şi personal didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar din judeţului Ilfov.
SCOPUL: promovarea conceptelor de animator pentru activități sportiv-recreative și outdoor în
rândul cadrelor didactice tinere. Casa Corpului Didactic Ilfov va promova acest proiect în rândul
cadrelor didactice din județ, urmând să selectăm 20 de tineri profesori cu cele mai bune rezultate care
vor participa la un stagiu cu durata de 4 zile, unde vor fi implicați într-un schimb de bune practici cu
invitați din Italia, Serbia și Estonia.
JUSTIFICAREA OFERTEI: formarea unui grup de profesori tineri care să activeze într-o rețea de
animatori și formatori pentru activități din domeniul sportul pentru toți în aer liber.
DURATA: 40 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE
 dobândirea de abilități referitoare la animatori și animație în centrele de vacanță;
 capacitatea de a utiliza metode active non-formale în educarea tinerilor și copiilor;
 dobândirea de tehnici de animație pentru tineri și copii.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov, Complexul Sportiv Național-Snagov,
Parcul Național Piatra Craiului.
PERIOADA DESFĂŞURĂRII: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: Doru Trașcă, consilier tineret D.J.S.T. Ilfov, prof. Jeni Niculae, inspector ISJ
COORDONATOR: profesor metodist Marius-Ovidiu Sebe
3. CRITERII ECONOMICE (surse bugetare și extrabugetare):
- Număr cursanţi planificaţi: 25
- Număr de ore de formare: 40
- Costuri estimate: total- 4000 lei
- Cost oră formare/participant: 4 lei (inclusiv masa și cazarea participanților la stagiul final de la
Snagov).
PARTENERI : Federația Română Sportul Pentru Toți, Asociația Județeană Sportul Pentru Toți,
Uniunea Italiană Sportul pentru Toți, Asociația Sârbă Sportul pentru Toți, Asociația Estoniană JOUD.
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D.33. MANAGEMENT ȘI CONSILIERE PENTRU
CARIERA DIDACTICĂ

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL DE PROGRAM: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice tinere şi personal didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar din judeţului Ilfov.
SCOPUL: formarea și consilierea cadrelor didactice pentru planificarea carierei individuale,
planificarea carierei organizaţionale şi dezvoltarea carierei.
JUSTIFICAREA OFERTEI: nevoia de planificare şi modelare a progresului angajaţilor în cadrul
organizaţiei în raport de evaluările nevoilor organizaţiei, dar şi în raport de performanţele potenţialului
şi preferinţele individuale ale angajaţilor .
DURATA: 12 de ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE
 dobândirea de abilități referitoare la planificarea carierei individuale;
 capacitatea de a utiliza metode și instrumente pentru planificarea carierei organizaționale;
 dobândirea de deprinderi privind modalitățile de dezvoltare a carierei.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov și unități de învățământ din județ
PERIOADA DESFĂŞURĂRII: trimestrul IV din anul 2016 și trimestrul II din 2017.
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: profesor metodist Marius-Ovidiu Sebe; profesor metodist Rodica Șaitos
3. CRITERII ECONOMICE:
- Număr cursanţi planificaţi: 50
- Număr de ore de formare: 12
- Costuri estimate: total- 1000 lei
- Cost oră formare/participant: 1,65 lei
COORDONATOR: profesor metodist Marius-Ovidiu Sebe
PARTENERI : I.S.J. Ilfov.
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D.34. FORMARE UTILIZATORI APLICAȚIE „CONCRET”

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL PROGRAMULUI: Program de perfecţionare realizat în cadrul proiectului inițiat de MENCS
„Banca de date națională a formării continue a personalului didactic din învățământul
preuniversitar” (ID 63931), propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: responsabili cu formarea continuă din unitățile de învățământ
preuniversitar (cadre didactice și didactic auxiliar)
JUSTIFICAREA OFERTEI: Conform metodologiei în vigoare, cadrele didactice trebuie să
participe la cursurile de pregătire profesionala continuă și să acumuleze cel puțin 90 de CPT la interval
de 5 ani. Ele se pot înscrie la programele de pregătire puse la dispoziție de către furnizorii de formare,
în urma cărora acumuleazaă creditele necesare, acumula credite transferabile prin obţinerea unui nou
grad în urma unui examen sau doctorat. Cu ajutorul aplicației CONCRET vor putea accesa Banca
națională de date și, astfel, un cadru didactic va putea căuta cu uşurinţă un program de formare care să
corespundă cu obiectivele proprii de dezvoltare a carierei, va putea să-şi calculeze creditele
profesionale obţinute, săşi verifice datele profesionale sau să-şi introducă o nevoie de formare.
DURATA: 16 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:

 Dobândirea cunoştinţelor de bază în utilizarea aplicației CONCRET
 Gestionarea bazei de date naţională a formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar
 Dezvoltarea competențelor de management al programelor de formare continua
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în actualul context.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov în funcţie de aria geografică a
grupului ţintă
PERIOADA: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: activităţi practice ale aplicației CONCRET.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: Inspector ISJ Ilfov, formator
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE
- Număr cursanţi planificaţi: 80
- Număr de ore de formare: 16
- Costuri estimate: total- 2000 lei
- Cost oră formare/participant: 1,56 lei
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D.35. STRESUL ȘI RELAȚIONAREA ÎN MEDIUL ȘCOLAR

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL PROGRAMULUI: propus de CCD spre avizare MEN
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: personal încadrat în unitățile de învățământ din judeţul Ilfov
SCOP: Familiarizarea și intelegerea particularitatilor stresului în mediul școlar și moduri de
gestionare pentru obținerea unui climat care favorizează succesul academic precum și dezvoltarea
socială și emoțională a elevilor.
JUSTIFICAREA OFERTEI: răspunde solicitării I.S.J. şi cadrelor didactice din judeţul Ilfov.
DURATA: 16 ore
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI
COMPETENŢE VIZATE:
 organizarea abordărilor în contextul asigurării unui climat prielnic de invățare;
 elaborarea unor modalități de acţiune în cazul situațiilor tensionate care au repercursiuni în
relaționarea profesor - elevi;
 dezvoltarea unor atitudini profesionale care să susțină aplicarea modalităților de gestionare a
situațiilor stresante .
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD şi unităţile şcolare din judeţul Ilfov în funcţie de aria geografică
a grupului ţintă
PERIOADA: an școlar 2017-2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare.
2. RESURSE UMANE
FORMATORI: prof. psiholog Albu Simona Maria
COORDONATOR: profesor metodist Rodica Șaitoș
3. CRITERII ECONOMICE
- Număr cursanţi planificaţi: 40
- Număr de ore de formare: 16
- Costuri estimate: total- 2000 lei
- Cost oră formare/participant: 2 lei
INSTITUŢII PARTENERE: I.S.J. Ilfov, CJRAE
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III.

PROIECTE EDUCAȚIONALE CU FINANȚARE
EUROPEANĂ

Ce este Erasmus+?

Erasmus Plus (sau Erasmus+) este noul program al Uniunii Europene în domeniul educației,
formării profesionale, tineretului și sportului. Acesta intrează șapte dintre fostele programe
europene de finanțare actuale: Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul pentru cooperare cu țările industrializate.
De când putem vorbi de Erasmus+?
Programul a demarat în anul 2014 și va fi operational până în anul 2020 și face parte din cadrul
multi-anual de finanțare a Uniunii Europene. Aprobarea oficială a Regulamentului privitor la
Erasmus+ s-a făcut la sfârșitul anului 2013, in urma finalizarii negocierilor intre Parlamentul
European si Consiliu.
Care este bugetul programului?
Bugetul este de 14,7 miliarde EUR pentru toate țările în perioada 2014-2020 și reprezintă o crestere
cu 40 % fata de nivelurile fostelor Comenius - invatamant preuniversitar (~ 11.6%)

 Erasmus - invatamant universitar (~ 33.3%)
 Grundtvig - educatia adultilor (~ 3.9%)
 Leonardo da Vinci- formare profesionala (~ 17%)
 Sport (~ 1.8%)
 Tineret în Actiune - tineret (~ 10%)
Denumirile sub-programelor actuale vor rămâne și în viitorul program, pentru a marca mai pregnant
sectoarele educaționale. În plus, se încurajează cooperarea inter-sectorială!

1. Ce fel de proiecte vor fi susținute?

Proiectele vor fi structurate în cadrul a trei acțiuni cheie după cum urmează:
Mobilități de învățare (se preconizează alocarea a cel puțin 60% din buget)
- pentru profesori, formatori, studenți, elevi din școlile VET, personal/staff (actualele
mobilități din cadrul Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
- tineri, voluntari, lucrători de tineret (actualele proiecte de Schimburi, Serviciul European
de Voluntariat sau de Formare în cadrul Tineret în Acțiune)

2. Cooperare pentru inovare și bune practici (se preconizează alocarea a aproximativ 25%
din buget)
- parteneriate strategice -atât pentru colaborări sectoriale dar și inter-sectoriale (actualele
parteneriate bi sau multilaterale)
- alianțe pentru cunoaștere, alianțe sectoriale și proiecte pentru creșterea capacității
organizaționale prin cooperare internațională
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3. Sprijin pentru reforma politicilor (se preconizează alocarea a
aproximativ 4% din buget)
- dialogul structurat între tineri și decidenții din
domeniul tineretului
- sprijin pentru Metoda Deschisă de Coordonare
-suport pentru rețele/servicii/instrumente europene (precum Eurydice, Euroguidence,
Europass, Eurodesk, etc)
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„GEOGRAFIA ÎN ŞCOALĂ”
PREMISE ALE DEZVOLTĂRII GEOGRAFIEI ILFOVENE
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: workshop
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: profesorii de geografie din județul Ilfov.
SCOPUL : îmbunătățirea aspectelor de metodică şi didactică a geografiei în învăţământul
preuniversitar din județul Ilfov.
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII : adaptarea demersului de predare a geografiei în școală
conform noilor cerințe privind asigurarea calității în educație.
DURATA: 6 de ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
 prelucrarea aspectelor de proiectare-evidenţă-evaluare, dezvoltare profesională
privind disciplina Geografie, în anul şcolar curent;
 discutarea şi aprobarea statutului și a planului de activităţi al S.G.R. – Filiala Ilfov;
 prezentarea concluziilor metodico-didactice în urma inspecţiilor de specialitate;
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Casa Corpului Didactic Ilfov
DATA DESFĂȘURĂRII: 08.11.2017
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție
2. RESURSE UMANE: inspector de specialitate I.S.J. Ilfov, profesorii metodiști CCD Ilfov,
profesori de geografie .
3. RESURSE MATERIALE: afișe, pliante, fișe de lucru .
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 50
- Număr de ore: 6
- Costul activității: 200 lei (multiplicări)
SURSA DE FINANŢARE: extrabugetară(sponsorizare S.G.R. – Filiala Ilfov)
INSTITUŢII PARTENERE : I.S.J. Ilfov, S.G.R. – Filiala Ilfov
Responsabil activitate:

prof. metodist Sebe Marius-Ovidiu,
prof. dr. Cristina Ghiță, președinte SGR-Ilfov
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DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN JUDETUL ILFOV
Manifestare organizată cu ocazia „Zilei Mondiale a Educaţiei”
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: consfătuirea anuală a responsabililor comisiei de dezvoltare profesională.
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: responsabilii comisiei de dezvoltare profesională.
SCOPUL : Monitorizarea și îmbunătățirea stadiului dezvoltării profesionale
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: necesitatea de diseminare a informațiilor din domeniul
resurselor umane și al perfecționării/formării continue a cadrelor didactice.
DURATA: 4 de ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
 prezentarea principalelor obiective privind activitatea de formare continuă și
perfecționare în anul școlar 2017-2018
 lansarea ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic Ilfov pentru anul şcolar
curent
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Casa Corpului Didactic Ilfov
DATA DESFĂȘURĂRII: 06.10.2017
MODALITĂŢI DE EVALUARE: proces verbal, liste prezență
2. RESURSE UMANE: directorul CCD Ilfov, profesorii metodiști CCD Ilfov, inspectorul I.S.J.
cu dezvoltarea resursei umane, responsabilii comisiei de dezvoltare profesională.
3. RESURSE MATERIALE: afișe, pliante, ghidul comisiei .
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 80
- Număr de ore: 4
- Costul activității: 100 lei (multiplicări)
SURSA DE FINANŢARE: bugetară
INSTITUŢII PARTENERE : I.S.J. Ilfov
Responsabil activitate : prof. metodist Sebe Marius-Ovidiu, prof. metodist Șaitoș Rodica
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„FOLCLOR FĂRĂ FRONTIERE”
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: simpozion cu participare națională și internațională.
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice, membrii comunității locale
SCOPUL: promovarea educației pentru valorile tradiționale și a educației interculturale.
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII : nesesitatea de stimulare a interesului pentru tradiţiile şi
obiceiurile satului în rândul elevilor și al comunităţii locale.
DURATA: 6 de ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
 cunoaşterea aspectelor ştiinţifice şi etnografice privind originea şi semnificaţia
obiceiului cucilor;
 reînvierea sentimentului de travestire şi stimularea interesului pentru costumaţii
tradiţionale;
 schimburi interculturale şi promovarea obiceiului în afara localităţii.
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Casa Corpului Didactic Ilfov și Căminul Cultural Brănești
DATA DESFĂȘURĂRII: 18.02.2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție.
2. RESURSE UMANE: directorul CCD Ilfov, profesorii metodiști CCD Ilfov, autoritățile locale,
etnologii și muzeografi.
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, bannere, diplome, mapa simpozionului .
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 100
- Număr de ore: 6
- Costul activității: 2.000 lei
SURSA DE FINANŢARE: extrabugetară(finanțare Primăria Brănești, C.J. Ilfov)
INSTITUŢII PARTENERE : C.J. Ilfov, Primăria Brănești, Centrul Judeţean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, Asociația Culturală Brănești, unitățile de învățământ din
localitate.
Responsabil activitate : prof. metodist Sebe Marius-Ovidiu
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REVISTELE ȘCOLARE ȘI ROLUL LOR ÎN AFIRMAREA ȘCOLII
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: dezbatere și concurs județean de reviste școlare.
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice coordonatori și redactori de reviste școlare.
SCOPUL: realizarea unui schimb de experiență între coordonatorii de reviste școlare.
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: promovarea imaginii școlilor și a învățământului ilfovean
prin intermediul revistelor școlare.
DURATA : 6 de ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
 cunoașterea preocupărilor de realizare a revistelor școlare în județul Ilfov;
 schimb de experiență privind modul de concepere și editare a unei reviste școlare;
 promovarea spiritului creativ al elevilor și al cadrelor didactice din județul Ilfov;
 realizarea unei expoziții itinerante cu reviste școlare.
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Casa Corpului Didactic Ilfov
DATA DESFĂȘURĂRII: 26.04.2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție.
2. RESURSE UMANE: inspectorul de specialitate I.S.J. Ilfov, profesorii metodiști
CCD Ilfov, bibliotecari, coordonatorii revistelor școlare.
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, diplome, trofee .
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 50
- Număr de ore: 6
- Costul activității: 200 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară
INSTITUŢII PARTENERE : I.S.J. Ilfov.
Responsabil activitate: prof. metodist Sebe Marius-Ovidiu
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__________________________________________________________________________
„SĂPTĂMÂNA GLOBALĂ A MATEMATICII”

1. CRITERII CURRICULARE
TIPUL ACTIVITĂȚII: atelier de lucru
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din unitățăle de învățământ din județul Ilfov, elevi
SCOPUL: Ideea centrală a proiectului „Săptămâna globală a matematicii” este convingerea că
matematica poate transcede granițele geografice și poate unifica comunități în scopul „celebrării
matematicii” în întreaga lume.
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII : Matematica este considerată o disciplină grea. Profesorii
participanți vor avea exemple de metode de predare sugestivă a matematicii. Activitatea este
dedicată tuturor cadrelor didactice pentru că oferă oportunitatea de a apropia oamenii de matematică.
DURATA: 4 ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
 prezentarea platformei https://www.theglobalmathproject.org/ambassadors
 utilizarea platformei https://www.theglobalmathproject.org/ambassadors pentru promovarea
activităților la matematică

 promovarea activităților proiectului „Săptămâna globală a matematicii”
LOCUL DESFĂŞURĂRII : CCD Ilfov
DATA DESFĂȘURĂRII: 10.10.2017
MODALITĂŢI DE EVALUARE: numărul participanților
2. RESURSE UMANE: profesori de la Universitatea „Spiru Haret”, cadre didactice, elevi
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 30
- Număr de ore: 4
- Costul activității: 50 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară
INSTITUŢII PARTENERE : Universitatea „Spiru Haret” București
Responsabil activitate : prof. metodist Rodica Șaitoș
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__________________________________________________________________________
„MEMORIA HOLOCAUSTULUI”
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: cerc metodic al profesorilor de istorie dedicat „Zilei comemorării
Holocaustului în școlile din România”
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din aria curriculară „Om și societate”
SCOPUL: prezentarea activităților dedicate „Zilei comemorării Holocaustului în școlile din
România” și evaluarea rezultatelor obținute în unitățile de învățământ.
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII : A vorbi despre Holocaust este o datorie a istoricilor, dar şi o
datorie morală a profesorilor, care pot modela sufletele tinerilor şi îi pot face mai sensibili şi mai
atenţi la ceea ce se întâmplă în jurul lor tocmai pentru ca evenimentele de genul Holocaustului să nu
se mai repete. Holocaustul trebuie studiat pentru că a pus sub semnul întrebării însăşi fundamentele
civilizaţiei. Holocaustul a fost un eveniment de cumpănă, nu doar pentru secolul al XX-lea ci pentru
întreaga istorie a umanităţii. A constituit o tentativă fără precedent de asasinare a unui întreg popor
şi de a-i face să-i dispară cu totul istoria şi cultura. Un studiu atent al Holocaustului ajută elevii să
reflecteze asupra uzului şi abuzului de putere, asupra rolului şi responsabilităţilor indivizilor,
organizaţiilor şi naţiunilor atunci când acestea sunt confruntate cu violarea drepturilor omului.
DURATA: 4 ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
 Informarea cu privire la Hotărârea Guvernului României cu privire la comemorarea
Holocaustului în România
 Prezentarea modului în care percep elevii una din cele mai mari tragedii ale Europei
 Schimbul de bune practici
LOCUL DESFĂŞURĂRII : CCD Ilfov
DATA DESFĂȘURĂRII: 11.10.2017
MODALITĂŢI DE EVALUARE: numărul participanților
2. RESURSE UMANE: director CCD Ilfov, cadre didactice, elevi
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, diplome
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 30
- Număr de ore: 4
- Costul activității: 100 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară
INSTITUŢII PARTENERE : Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România
„Elie Wiesel”, I.Ș.J. Ilfov
Responsabil activitate : prof. metodist Rodica Șaitoș
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__________________________________________________________________________
UNIREA PRINCIPATELOR - PRIMUL PAS SPRE CALEA ÎNFĂPTUIRII STATULUI
NAȚIONAL ROMÂN
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: Seminar organizat cu prilejul zilei de 24 Ianuarie
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din unitățile de învățământ
SCOPUL : Sărbătorirea a 158 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 prin
diseminarea activităților organizate în școli
.
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII : În ziua de 24 ianuarie 1859 a avut loc Mi ca Uni re – Uni r ea
Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas importat pe calea
înfăptuirii statului național unitar român. Simpozionul organizat de Casa Corpului Didactic Ilfov și
dedicat sărbătoririi zilei de 24 ianuarie va demonstra interesul cadrelor didactice pentru cunoașterea
și păstrarea valorilor naționale în rândul elevilor.
DURATA: 4 ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
 Trăirea sentimentelor de mândrie și prețuire a neamului românesc.
 Diseminarea activităților desfășurate în unitățile de învățământ din județul Ilfov.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov
DATA DESFĂȘURĂRII: 26.01.2017
MODALITĂŢI DE EVALUARE: număr de participanți, materiale prezentate
2. RESURSE UMANE: cadre didactice, elevi
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, diplome
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 30
- Număr de ore: 4
- Costul activității: 100 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară
INSTITUŢII PARTENERE : I.S.J. Ilfov
Responsabil activitate : prof. metodist Șaitoș Rodica
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__________________________________________________________________________
„ROMÂNIA ȘI EUROPA: TRADIȚIE ȘI CONTINUITATE”
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: Masă rotundă dedicată Zilei Europei
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice, elevi
SCOPUL : diseminarea activităților desfășurate în unitățile de învățământ din județ cu ocazia
Zilei Europei și Anului European al Dezvoltării
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII : 9 Mai este o zi specială, aducând toţi europenii mai aproape unii
de alţii prin organizarea de activități dedicate Europei.
DURATA: 4 ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
 Să ofere cadrelor didactice exemple de bune practici
 Să marcheze Ziua Europei
 Să inspire profesorii în iniţierea unor proiecte asemănătoare

LOCUL DESFĂŞURĂRII : Casa Corpului Didactic Ilfov
DATA DESFĂȘURĂRII: 09.05.2017
MODALITĂŢI DE EVALUARE: număr de participanți, nr. lucrări prezentate
2. RESURSE UMANE: cadre didactice, elevi
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, diplome
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 30
- Număr de ore: 4
- Costul activității: 50 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară
INSTITUŢII PARTENERE: I.S.J. Ilfov
Responsabil activitate: prof. metodist Șaitoș Rodica
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__________________________________________________________________________
ANIVERSĂM CENTENARUL MARII UNIRI
„ȘI STRĂBUNII MEI AU LUPTAT PENTRU ROMÂNIA”

1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: simpozion cadre didactice, concurs de proiecte elevi și expoziție foto
„Monumente și eroi”
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice, elevi, membrii comunității locale
SCOPUL : aniversarea a 100 de ani de la reîntregirea României
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII : sădirea în rândul tinerei generații a sentimentului de respect
și cinstire a eroilor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă.
DURATA: 4 ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
 Sensibilizarea tinerei generații privind jertfa eroilor
 Îmbunătățirea dialogului între generații
 Revigorarea sentimentului de patriotism în rândul tinerei generații
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Casa Corpului Didactic Ilfov
DATA DESFĂȘURĂRII: 16-20.04.2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: număr de participanți, nr. lucrări prezentate
2. RESURSE UMANE: cadre didactice, elevi
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, diplome, fotografii, panouri de afișaj
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 40
- Număr de ore: 4
- Costul activității: 1000 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară și extrabugetară
INSTITUŢII PARTENERE: Asociația Culturală Brănești, Asociația Cultul Eroilor „Regina Maria”
Responsabil activitate: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
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__________________________________________________________________________

2018 -ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL

1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: dezbatere
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice, elevi, membrii comunității locale
SCOPUL: cultivarea educației pentru patrimoniu în rândul tinerei generații
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII : necesitatea cultivării unei educații pentru înțelegerea
importanței păstrării și transmiterii mai departe a patrimoniului cultural.
DURATA: 4 ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
 Sensibilizarea tinerei generații privind patrimoniul cultural
 Îmbunătățirea dialogului între generații
 Revigorarea sentimentului de apartenență la comunitate și la valorile acesteia
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Casa Corpului Didactic Ilfov
DATA DESFĂȘURĂRII: 21.03.2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: număr de participanți, nr. lucrări prezentate
2. RESURSE UMANE: cadre didactice, elevi
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, diplome, fotografii, panouri de afișaj
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 40
- Număr de ore: 4
- Costul activității: 500 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară și extrabugetară
INSTITUŢII PARTENERE: Asociația Culturală Brănești, Institutul Naţional al Patrimoniului,
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ilfov, CJCPCT Ilfov, Asociația Cultul Eroilor„Regina Maria”,
Responsabil activitate: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe
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__________________________________________________________________________
„NOUTĂȚI LA RAFT ”
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: Expoziție itinerantă de cărți aparținând bibliotecii CCD Ilfov.
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice, responsabilii CDI din județ, bibliotecari școlari
SCOPUL: promovarea fondului de carte aparținând bibliotecii CCD Ilfov
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII : stimularea lecturii și a circulației cărților din biblioteca CCD
Ilfov, facilitarea dialogului cu cititorii, utilizatorii bibliotecii CCD Ilfov
DURATA: 4 de ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
o să vină în întâmpinarea nevoilor de informare și documentare, cu privire la noutățile
intrate în biblioteca CCD Ilfov
o să faciliteze o mai strânsă legătură cu utilizatorii bibliotecii CCD Ilfov
o să stimuleze împrumuturile cărților din biblioteca CCD Ilfov
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Casa Corpului Didactic Ilfov
DATA DESFĂȘURĂRII: 23.11.2017
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție, numărul participanților prezenți
2. RESURSE UMANE: autori, scriitori, reprezentații editurilor colaboratoare cu biblioteca CCD
Ilfov, cititori înscriși la biblioteca CCD Ilfov
3. RESURSE MATERIALE: afișe de promovare a activității, pliante, proiector, panou afișaj,
laptop
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 35
- Număr de ore: 4
- Costul activității: 100 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară (100 lei), alte fonduri din sponsorizări
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, unități școlare ilfovene care găzduiesc expoziția
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov Horiana Petrescu
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__________________________________________________________________________
„CĂRŢI FRUMOASE, DARURI PREŢIOASE!”
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: Expoziție de cărți cu autograf/dedicație, primite de biblioteca CCD Ilfov
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: bibliotecari, responsabili C.D.I., cadre didactice, elevi, utilizatori ai
bibliotecii CCD Ilfov
SCOPUL: valorizarea fondului de carte deținut de biblioteca CCD Ilfov
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII : creșterea interesului față de fondul documentar al bibliotecii
CCD Ilfov, atragerea de fonduri pentru noi achiziții, în condițiile diminuării acestora în fiecare an.
DURATA : 4 ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
- să promoveze cărțile valoroase, cu autograful autorului sau cu dedicații, existente în colecțiile
bibliotecii CCD Ilfov
- să stimuleze donațiile de carte și să atragă potențialii donatori
- să crească interesul față de serviciile și activitățile bibliotecii CCD Ilfov
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Casa Corpului Didactic Ilfov, din Brănești
DATA DESFĂȘURĂRII: 6.12.2016
MODALITĂŢI DE EVALUARE: completarea jurnalului expoziției „Gânduri printre rânduri!”,
chestionare de satisfacție, numărul participanților prezenți
2. RESURSE UMANE: donatorii bibliotecii CCD Ilfov, bibliotecari școlari, responsabili C.D.I., cadre
didactice, elevi, membrii comunității, echipa CCD Ilfov
3. RESURSE MATERIALE: .invitații, afișe, pliante, proiector, panou afișaj, laptop
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 40
- Număr de ore: 4
- Costul activității: 100 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară (100 lei)
INSTITUŢII PARTENERE: Edituri, Uniunea Scriitorilor din România, Librăria Brănești
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov Horiana Petrescu
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__________________________________________________________________________
„CITEŞTE CU NOI! ”
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: Cerc de lectură al bibliotecii CCD Ilfov
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cititorii, utilizatori ai bibliotecii CCD Ilfov
SCOPUL : dezvoltarea competențelor de lectură ale utilizatorilor bibliotecii CCD Ilfov
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII :dezvoltarea interesului pentru lectură, consolidarea rolului
bibliotecii în viața culturală a comunității
DURATA : 4 de ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
o să cultive interesul pentru lectură, plăcerea de a citi și gustul estetic în domeniul literaturii
o să promoveze o atitudine pozitivă față de lectură, de recunoaștere a rolului acesteia în
dezvoltarea personală și îmbogățirea orizontului cultural a tinerei generații
o să stimuleze gândirea autonomă, reflexivă și critică, în raport cu lecturile făcute
o să cultive o atitudine pozitivă față de comunicarea impresiilor de lectură, prin
conștientizarea impactului limbajului asupra celorlalți
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Casa Corpului Didactic Ilfov, din Brănești
DATA DESFĂȘURĂRII: 23.02.2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție, numărul participanților prezenți
2. RESURSE UMANE: scriitori, editori, filologi, cadre didactice de limba și literatura română,
echipa CCD Ilfov
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, proiector, panou afișaj, laptop
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 100
- Număr de ore: 4
- Costul activității: 100 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară(100 lei)
INSTITUŢII PARTENERE : IŞJ Ilfov, Uniunea Scriitorilor din România, Asociația Bibliotecarilor
din România
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov Horiana Petrescu
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__________________________________________________________________________
„MODALITĂȚI DE ÎNCURAJARE A LECTURII INDEPENDENTE ÎN BIBLIOTECILE
ȘCOLARE ŞI CENTRELE DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE ALE JUDEȚULUI”
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: întâlnire metodică semestrială cu bibliotecarii și responsabilii centrelor
de documentare și informare din județul Ilfov
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: bibliotecarii școlari, responsabilii centrelor de documentare și
informare., cadre didactice voluntare, responsabili ai bibliotecilor școlare din județul Ilfov
SCOPUL: optimizarea activității bibliotecilor școlare/centrelor de documentare și informare din
județul Ilfov, creșterea calității și eficienței tehnicilor de promovare a lecturii în bibliotecile și
centrele de documentare și informare din județ
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: conștientizarea rolului lecturii în formarea personalității
elevilor și a succesului lor școlar
DURATA: 4 ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
 să vină în întâmpinarea nevoilor de informare și documentare privind modalitățile de
încurajare a lecturii independente în bibliotecile și centrele de documentare și informare
din județ
 să facă schimb de bune practici cu privire la activitățile desfășurate în bibliotecile
școlare/cdi-urile județului
LOCUL DESFĂŞURĂRII : Casa Corpului Didactic Ilfov, din Brănești
DATA DESFĂȘURĂRII: 9.03.2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție, numărul participanților prezenți
2. RESURSE UMANE: experți în biblioteconomie, bibliotecari școlari, responsabili C.D.I., cadre
didactice, elevi, membrii comunității, echipa CCD Ilfov
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, proiector, panou afișaj, laptop
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 30
- Număr de ore: 4
- Costul activității: 100 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară (100 lei)
INSTITUŢII PARTENERE : ISJ Ilfov, Biblioteca Națională a României, Biblioteca Central
Universitară
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov Horiana Petrescu
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__________________________________________________________________________
„ZIUA MONDIALĂ A CĂRȚII”
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: Lansare de carte
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: bibliotecari, responsabili C.D.I., cadre didactice voluntare, responsabile
de bibliotecile școlare din județul Ilfov, elevi, membrii ai comunității locale
SCOPUL : consolidarea importanței rolului pe are îl are biblioteca școlară în dezvoltarea interesului
față de lectură și cultură al elevilor, cadrelor didactice și al membrilor comunității locale, în
condițiile înregistrării unui număr tot mai mic de cititori, utilizatori ai bibliotecilor școlare.
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: evidențierea importanței cărții, a lecturii și a rolului bibliotecilor
școlare în procesul educativ
DURATA: 4 ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
o să marcheze sărbătoarea mondială a cărții și a slujitorilor ei, Ziua Mondială a cărții și a
dreptului de autor, cuprinsă în calendarul UNESCO
o să atragă atenția asupra importanței activității desfășurate de bibliotecari
o să contribuie la consolidarea relației dintre bibliotecă și comunitatea locală
o să îmbunătățească comunicarea dintre cititori/utilizatori și bibliotecari
LOCUL DESFĂŞURĂRII : CCD ILFOV
DATA DESFĂȘURĂRII: 23.04. 2018
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție, numărul participanților prezenți
2. RESURSE UMANE: scriitori, oameni de cultură, editori, filologi, cadre didactice de limba și
literatura română, echipa CCD Ilfov, autorități, membrii comunității locale (Gruiu, Lipia)
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, proiector, panou afișaj, laptop
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 100
- Număr de ore: 6
- Costul activității: 100 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară (100 lei)
INSTITUŢII PARTENERE : I.Ş.J. Ilfov, Asociația Bibliotecarilor din România
Responsabil activitate : bibliotecar CCD Ilfov Horiana Petrescu
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__________________________________________________________________________
„CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CĂRŢII”
1. CRITERII CURRICULARE:
TIPUL ACTIVITĂȚII: Atelier (workshop) cu bibliotecarii și responsabilii centrelor de
documentare și informare din județul Ilfov
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: bibliotecari, responsabili C.D.I., cadre didactice voluntare responsabile
de bibliotecile școlare din județul Ilfov, elevi, membrii ai comunității locale
SCOPUL: promovarea activității bibliotecilor școlare/centrelor de documentare și informare din
județul Ilfov
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: consolidarea importanței lecturii în formarea personalității
umane și sublinierea rolului bibliotecii școlare în promovarea valorilor cărții și a valențelor
formatoare ale lecturii
DURATA: 6 ore
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:
o să vină în întâmpinarea nevoilor de informare și documentare privind „lungul drum” al cărții
către cititorii săi
o să se facă schimb de bune practici folosite de bibliotecarii/responsabilii C.D.I. în direcția
dezvoltării dragostei față de lectură, a plăcerii de a citi
o să crească gradul de implicare a bibliotecii CCD Ilfov în viața culturală a comunității
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov, din Brănești
DATA DESFĂȘURĂRII: 18.05.2018 (în cadrul SĂPTĂMÂNII CCD ILFOV)
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție, numărul participanților prezenți
2. RESURSE UMANE: scriitori, oameni de cultură, editori, critici literari, filologi, cadre didactice
de limba și literatura română, echipa CCD Ilfov
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, proiector, panou afișaj, laptop
4. CRITERII ECONOMICE:
- Număr participanți estimat: 100
- Număr de ore: 6
- Costul activității: 100 lei
SURSA DE FINANŢARE: bugetară (100 lei)
INSTITUŢII PARTENERE : ISJ Ilfov, Asociația Bibliotecarilor din România, Reprezentanți
BCU, BNR, Edituri BETTA, CDPRESS, CARPATHIA, OSCAR PRINT, BESTSELLER
Responsabil activitate: bibliotecar CCD ILFOV Horiana Petrescu
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V. CENTRUL DE VOLUNTARIAT „INFO VOLINTIN
ILFOV”
Organizat în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului
prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov.
Activități cultural – sportive
Organizatori: CCD Ilfov
Participanți: Cadre didactice din jud. Ilfov
Parteneri: DJST Ilfov
Implicarea în activități sportive și fizice este tot mai mică.
Circa 60% dintre europeni nu au practicat niciodată niciun
exerciţiu fizic sau sport (Eurobarametru). Participarea la
activități fizice și sportive este stigmatizată și în unele țări ale
Uniunii Europene este oprită. Nu este vorba doar de starea de
bine și de sănătatea oamenilor, care are de suferit, ci de starea
societății și a economiei noastre care are de suferit, ca întreg.
Obiectiv: Obiectivul general al proiectului este de a promova
mișcarea fizică și sportul, voluntariatul și educația nonformală în rândul tinerilor ilfoveni.
Săptămâna Europeană a sportului se adresează tuturor, fără să
țină cont de vârstă sau de condiția fizică. Pornind de la
inițiative de la „firul ierbii”, provocăm pe toate cadrele
didactice ilfovene să fie constant active și să-și creeze
oportunități pentru a face exerciții fizice în viața de fiecare zi.
Sportul și activitățile fizice oferite prin intermediul programelor și proiectelor O.N.G.T.-urilor ajută la
dezvoltarea persoanelor, pe plan multilateral: ca persoane responsabile, ca viitori cetățeni activi și
conștienți de drepturile și obligațiile lor în societate, persoane active și implicate.
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VI. BIBLIOTECA ȘI C.D.I. BRĂNEȘTI, DIN CADRUL CASEI
CORPULUI DIDACTIC ILFOV
Biblioteca din cadrul Casei Corpului Didactic, centru informativ
şi formativ, are un rol precis, specializat, fiind destinată sprijinirii
cadrelor didactice în procesul instructiv -educativ.
Parte integrantă a CENTRULUI DE DOCUMENTARE
şi INFORMARE BRĂNEŞTI, B IB LIO TEC A CCD ILFOV
vine, în întâmpinarea nevoilor de informare documentară, de
studiu şi de lectură ale cadrelor didactice din judeţul Ilfov, cu
următoarea ofertă:
1.
FOND DOCUMENTAR PROPRIU, destinat împrumutului acasă sau la sală, alcătuit din
peste 15.000 de volume, organizat sistematico-alfabetic, cu accesibilitate în proporţie de 90% direct la
raft, acoperind diverse domenii ale cunoaşterii umane, EDUCAŢIE, ÎNVĂŢĂMÂNT, METODICĂDIDACTICĂ, FILOSOFIE, RELIGIE, LOGICĂ, ISTORIE, FOLCLOR, ETNOLOGIE,
ANTROPOLOGIE, GEOGRAFIE, GEOLOGIE, ECOLOGIE, BIOLOGIE, CHIMIE, FIZICĂ,
MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, ASTRONOMIE, ŞTIINŢE SOCIALE (DREPT, ECONOMIE,
SOCIOLOGIE), ARTĂ, LINGVISTICĂ.
Pentru lectura de destindere: cărţi de beletristică, grupate pe genuri şi specii literare:proză,
poezie, teatru, romane (de aventuri, de dragoste, poliţiste), nuvele, povestiri, poveşti.
Din fondul bibliotecii mai fac parte:
 LUCRĂRI DE REFERINŢĂ (dicţionare, atlase, enciclopedii, albume de artă);
 documente pe suport magnetic, electronic (discuri, diapozitive, diafilme, casete audio-video,
CD-uri, DVD-uri);
 publicaţii periodice: ziare, reviste (Tribuna Învăţământului, Historia, Național Geografic,
Terra Magazin, Viitorul Ilfovean, Jurnalul de Ilfov, Biblioteca, Revista română de
biblioteconomie și știința informării).
2. Îndrumare şi consultanţă bibliografică, asistenţă metodologică, în domeniul biblioteconomic,
bibliotecarilor şcolari şi documentariştilor din judeţ, activităţi de promovare a lecturii şi de
animaţie culturală: cercul de lectură (CITEȘTE CU NOI), întâlniri cu scriitori/editori, lansări și
prezentări de carte, dezbateri, concursuri pe teme literare etc.
3. SPAŢII AGREABILE, destinate lecturii, studiului individual şi cercetării documentare, propice
desfăşurării unor activităţii pedagogice şi de animaţie culturală.
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CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE
BRĂNEȘTI
SCOP PRINCIPAL
Centru de resurse pluridisciplinare, Centrul de Documentare şi Informare oferă elevilor,
cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un
laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere,
întâlnire şi integrare.
OBIECTIVELE SPECIFICE
 asigură cadrul desfăşurării unor diverse activități de educație formală și nonformală, necesare
lărgirii orizontului intelectual, cultural al tuturor categoriilor de utilizatori;
 creează condiţiile necesare iniţierii în cercetarea info-documentară şi în tehnicile de muncă
individuală, jucând un rol pedagogic, important în viaţa comunității școlare, răspunzând
nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor;
 pune la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile necesare iniţierii în cercetarea documentară,
astfel încât aceștia să dobândească deprinderile și abilitățile necesare căutării, găsirii,
selectării, tratării şi utilizării informaţiei pentru a deveni autonomi în instruire şi a dobândi
reale competenţe de cititori activi;
DOTĂRI
 Fond documentar propriu, destinat împrumutului acasă sau la sală, alcătuit din volume,
organizat sistematico-alfabetic, cu accesabilitate în proporție de 90% direct la raft, acoperind
diverse domenii: EDUCAȚIE, ÎNVĂȚĂMÂNT, METODICĂ-DIDACTICĂ, FILOSOFIE,
RELIGIE, LOGICĂ, ISTORIE, FOLCLOR, ETNOLOGIE, ANTROPOLOGIE,
GEOGRAFIE, GEOLOGIE, ECOLOGIE, BIOLOGIE, CHIMIE, FIZICĂ, MATEMATICĂ,
INFORMATICĂ, ASTRONOMIE, ȘTIINȚE SOCIALE (DREPT, ECONOMIE,
SOCIOLOGIE), ARTĂ, LINGVISTICĂ.
Pentru lectura de destindere: cărți de beletristică, grupate pe genuri și specii literare: proză,
poezie, teatru, romane (de aventuri, de dragoste, polițiste), nuvele, povestiri, povești.
 Lucrări de referință (dicționare, atlase, enciclopedii, albume de artă)
 Fond de publicații periodice (Tribuna Învățământului, Terra Magazin, Știința și tehnica,
Historia, National Geografic, Monitorul Oficial)
 Documente audiovizuale-DVD-URI, CD-URI
 1 mini combinã stereo, 1 scanner, 1 ecran de proiecţie
 1 imprimantã, 1 copiator, 1 aparat foto, 1 laptop
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VII. MUZEUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ILFOVEAN
Sub genericul „MUZEUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ILFOVEAN”, a
fost constituită în data de 25 mai 2005, la Casa Corpului Didactic Ilfov,
expoziția permanentă de obiecte evocând trecutul școlilor românești,
ilfovene.
DIN COLECȚIE FAC PARTE:
obiecte de mobilier școlar (bancă, tablă de scris, pietrare)
obiecte de scris folosite de-a lungul timpului (mașini de scris,
tăblițe de gresie, tocuri, penițe, călimări, stilouri, penare, pixuri,
creioane etc);
uniforme școlare simple și festive;
documente școlare (certificate de absolvire, planificări,
cataloage, carnete de elev, condici de prezență)
diplome, medalii, trofee, premii
manuale școlare, culegeri, compendii, reviste, ziare
fotografii, diapozitive
atlase geografice, hărți
timbre, monede
difuzoare, radiouri, diascoluri, pickup-uri
Dacă nu vreți ca lumea școlii bunicilor, părinților noștri să se piardă, dacă
credeți în valoarea amintirilor și în rolul lor educativ, veniți și îmbogățiți
colecția noastră cu tot ceea ce credeți că v-a reprezentat viața de școlar.
Ținute într-un sertar vechi, sau într-un pod prăfuit de vreme, obiectele își
pierd importanța, se deteriorează!
Salvați-le de la uitare și dați-le șansa să bucure privirile și sufletele celor
ce iubesc școala și universul ei !
Vă așteptăm pentru informații, vizite și donații de obiecte reprezentative,
de luni până vineri între orele 12 -16.
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VIII. CASA DE AJUTOR RECIPROC ÎNVĂŢĂMÂNT ILFOV
– ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ
Nr. membrilor C.A.R. din învăţământ este de cca. 300;
 Pentru a obţine un împrumut de maximum 15.000 lei, fondul necesar trebuie să fie

de 5000 lei şi împrumutul se rambursează, pe o perioadă de doi ani;
 La trei luni de la constituirea fondului, deja se poate obţine împrumutul solicitat;
 Taxa de înscriere este de 10 lei.
 Dobânda 8 %

Persoană de contact: COSTACHE VALENTINA – CCD Ilfov

Tel.:

021.350.14.02.
021.350.14.04.
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XI. FIŞA RESPONSABILULUI CU
FORMAREA CONTINUĂ
NUMELE ŞI PRENUMELE ...............................................................................
UNITATEA ŞCOLARĂ ......................................................................................
ADRESA – şcoală .................................................................................................
................................................................................................................
– domiciliu ............................................................................................
................................................................................................................
TELEFON: .............................................., E-MAIL: ..........................................
FUNCŢIA DIDACTICĂ:............................. SPECIALIZAREA ......................
..................................................................................................................................
GRAD DIDACTIC ................, VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT .......................
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ LA CARE AM PARTICIPAT
ÎN ULTIMII 5 ANI: (titlul, anul absolvirii, furnizor, nr. credite)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
….............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
ACTIVITĂŢI PROIECTATE PENTRU ANUL ŞCOLAR ÎN CURS ÎN
CADRUL COMISIEI (obiectivul; titlul; data;) ................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
PROPUNERI DE PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI DE FORMARE
CONTINUĂ REZULTATE DIN ANALIZA DE NEVOI
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
SEMNĂTURA,

DATA,
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