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CUPRINS 

 

 

A.  PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ, PROPUSE CA URMARE A NEVOILOR 

IDENTIFICATE DE MEN 

 

Nr. 

crt. 

Prioritatea Denumirea programului Pag.  

1 Programe pentru pregătirea 

debutanților în vederea susținerii 

examenului național de 

definitivare în învățământ 

 

Programe pentru pregătirea 

cadrelor didactice încadrate cu 

statut de suplinitor în vederea 

participării la susținerea 

concursului național de ocupare a 

posturilor vacante 

Formarea cadrelor didactice debutante din 

învățământul preșcolar din perspectiva 

curriculumului pentru educația timpurie și a 

didacticii specialității 

5 

2 Limba română și literatura pentru copii din 

perspectiva pregătirii cadrelor didactice 

debutante din învățământul preșcolar pentru 

definitivare/ titularizare 

5 

3 Formarea cadrelor didactice debutante din 

învățământul primar 

6 

4 Limba și literatura română și matematica din 

perspectiva pregătirii cadrelor didactice 

debutante din învățământul primar 

6 

5 Consilierea profesorilor debutanți pentru 

susținerea examenului național de definitivat 

7 

6 Activități de formare a cadrelor 

didactice din unități de 

învățământ preuniversitar din 

județ în vederea dezvoltării 

competențelor de evaluare a 

lucrărilor scrise din cadrul 

examenului național de 

definitivare în învățământul 

preuniversitar și a concursului 

național de ocupare a posturilor 

didactice 

Dezvoltarea competențelor de evaluare a 

cadrelor didactice care participă la examenul de 

definitivare în învățământ și concursul național 

pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile 

de învățământ preuniversitar 

8 

7 Programe/activități de formare a 

cadrelor didactice care fac parte 

din Comisia judeţeană/ municipiului 

Bucureşti de organizare şi 

desfăşurare a probelor practice/ orale 

în profilul postului şi a  inspecţiilor 

speciale la clasă 

Inspecţiile speciale la clasă și probele practice/ 

orale – etape în mobilitatea personalului didactic 

 

8 

8 Programe și activități pentru 

formarea metodiștilor ISJ/ ISMB 

Instruirea profesorilor metodiști pentru 

realizarea obiectivelor inspecției școlare 

9 
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B. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ, PROPUSE CA URMARE A NEVOILOR 

IDENTIFICATE LA NIVELUL JUDEȚULUI 

 

Nr. 

crt. 

Direcții de formare Denumirea programului Pag.  

9 Proiectarea și desfășurarea 

activității didactice  

Proiectarea CDŞ şi aplicarea 

acestuia 

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din 

învăţământul primar pentru clasa pregătitoare 

9 

10 Strategii de stimulare a performațelor cognitive 

ale elevilor prin metode de instruire integrată  

10 

11 Evaluarea în activitatea didactică  

 

Valențe formative ale evaluării în activitatea 

didactică 

10 

12 Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării 

prin examene naționale 

11 

13 Integrarea TIC în activitatea 

didactică  

 

Utilizarea TIC în învățământul primar 11 

14 Rolul TIC în procesul educativ din gimnaziu 12 

15 Dezvoltarea competențelor TIC în învățământul 

liceal 

12 

16 Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umane 13 

17 Integrarea e-learning în procesul educațional 14 

18 Platforme educaționale open source utilizate în 

instruirea diferențiată 

14 

19 Cunoaşterea, consilierea şi 

abordarea diferenţiată a elevilor 

Diferențierea curriculară aplicată elevilor  15 

20 Dificultățile de limbaj oral și scris-citit: prevenire 

și intervenție 

15 

21 PIP/PEI adaptat la nevoile elevilor cu dificultăți 

de învățare 

16 

22 Asigurarea calității în școală 

 

Management democratic pentru o rețea 

educațională de calitate 

16 

23 Stop abandonului școlar! 17 

24 Proiecte educaţionale  

 

Designul unui proiect cu/fără finanțare – de la 

idee la implementare 

17 

25 Rezolvarea conflictelor şi a 

situaţiilor de criză educaţională  

 

Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și 

combatere 

18 

26 Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-

emoționale 

18 

27 ABC-ul emoțiilor 18 

28 Cum să creștem sănătoși 19 

29 Parteneriatul şcoală-familie-

comunitate  

EDUCAȚI AȘA – Educație pentru părinți 19 

30 Implicarea în strategia de 

dezvoltare a unităţii de 

învăţământ   

Dezvoltarea organizațională prin intermediul 

proiectelor 

20 

31 Comunicare educaţională şi 

relaţionare la nivelul şcolii  

Comunicarea didactică, o condiție a succesului 

școlar 

20 
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32 Orientarea în carieră a elevilor Modalități de formare a competențelor de alegere 

a carierei la elevi 

21 

33 Managementul clasei de elevi Îmbunătățirea climatului educațional prin joc 21 

34 Programe specializate, adresate 

personalului didactic auxiliar 

Biblioteca școlară – partener în educație 22 

35 Alte programe de formare 

reieşite în urma analizei de nevoi 

Competențe de comunicare în limba engleză 22 
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1. FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR DIN PERSPECTIVA CURRICULUMULUI PENTRU EDUCAȚIA 

TIMPURIE ȘI A DIDACTICII SPECIALITĂȚII 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice debutante din învățământul preșcolar, care doresc să participe la examenul de 

definitivat și cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la concursul 

național de ocupare a posturilor vacante 

 Durata 

40 ore 

 Locul de desfășurare a programului 

Casa Corpului Didactic Dâmbovița  

 Module tematice 

MODULUL 1: Curriculumul pentru educaţie timpurie - notă de prezentare; Domenii experiențiale, 

unități de competențe, elemente de competență  

MODULUL 2:   Metodologia de aplicare a Planului de învățământ pentru educația timpurie  

MODULUL 3:   Dezvoltarea fizică, a sănătății şi igienei personale; Dezvoltarea socio-emoțională 

MODULUL 4: Capacități și atitudini în învățare;  Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a 

premiselor citirii și scrierii  

MODULUL 5:  Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii  

 Formatori: 

- TOMESCU VICTORIA - profesor pentru învăţământul preşcolar 

- ENE ANA-MARIA – profesor pentru învăţământul preşcolar, Grădinița Rază de Soare Târgoviște  

 Taxa curs: 

- 160 lei 

 

 

 

 

2. LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURA PENTRU COPII DIN PERSPECTIVA 

PREGĂTIRII CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR PENTRU DEFINITIVARE/ TITULARIZARE 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice debutante din învățământul preșcolar, care doresc să participe la examenul de 

definitivat și cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la concursul 

național de ocupare a posturilor vacante 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Didactica exprimării orale și scrise (elemente de comunicare orală și scrisă în 

învățământul preșcolar)  

MODULUL 2: Tehnici de abordare a limbii și comunicării 

MODULUL 3: Literatura pentru copii   
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MODULUL 4: Programa examenului național pentru definitivare și titularizare în învățământ - 

aplicații  

MODULUL 5: Programa examenului național pentru definitivare și titularizare în învățământ - 

aplicații 

 Formator: 

- SOLOMON AURORA - profesor metodist CCD Dâmbovița, profesor limba și literatura română  

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

3. FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE  

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice debutante din învăţământul primar, care doresc să participe la examenul de 

definitivat și cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la concursul 

național de ocupare a posturilor vacante 

 Durata  

40 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Curriculum  în învățământul primar   

MODULUL 2: Strategii tradiționale și moderne de predare-învățare-evaluare în învățământul 

primar   

MODULUL 3: Lecția – formă principală de organizare concretă a activității de  instruire. 

Proiectarea lecției  

MODULUL 4: Programa examenului naţional de definitivare în învăţământ – Metodica predării 

disciplinelor de specialitate - aplicații  

 Formatori 

- MIHĂESCU MIRELA -  inspector școlar – învățământ primar ISJ Dâmbovița, profesor 

economie/educație antreprenorială 

- ALEXE ELENA CRENGUȚA – profesor metodist Casa Corpului Didactic Dâmbovița, profesor 

pentru învățământul primar 

 Taxa curs: 

- 160 lei 

 

 

  

4. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICA DIN PERSPECTIVA 

PREGĂTIRII CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice debutante din învăţământul primar, care doresc să participe la examenul de 

definitivat și cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la concursul 

național de ocupare a posturilor vacante 
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 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1 – Programa examenului naţional de definitivare în învăţământ/ concursului de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/ rezervate în unităţile de învăţământ 

preuniversitar – Limba și literatura română - aplicații  

MODULUL 2 – Programa examenului naţional de definitivare în învăţământ – Matematică - 

aplicații  

 Formatori 

- ERCULESCU LAURA MARIA -  inspector școlar – ISJ Dâmbovița, profesor matematică, studii 

superioare, grad didactic I, certificat de formator, documente privind expertiza ca formator 

- SOLOMON AURORA - profesor metodist CCD Dâmbovița, profesor limba și literatura română, 

studii superioare, grad didactic I, certificat de formator, documente privind expertiza ca formator  

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

 

5. CONSILIEREA PROFESORILOR DEBUTANȚI  PENTRU SUSȚINEREA  EXAMENULUI  

NAȚIONAL  DE DEFINITIVAT/ TITULARIZARE 

 

 Public țintă vizat 

- profesori debutanți care doresc să participe la examenul de definitivat și profesori  încadrați cu 

statut de suplinitor în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante 

 Durata  

30 ore 

  Module tematice 

MODULUL 1 - Documente curriculare  

MODULUL 2 - Proiectare și evaluare  

MODULUL 3 - Managementul clasei de elevi  

 Formatori 

- ANTON MIHAELA – profesor – limbi moderne, inspector școlar 

- CONSTANTINESCU OCTAV - profesor dr., educație fizică, inspector școlar 

- NEDELCU RODICA - profesor matematică, inspector școlar 

- GHIȚĂ TATIANA - profesor limba și literatura română, inspector școlar 

- OPREA MIHAELA VERONICA – profesor limba engleză, inspector școlar 

- STANCU VALENTIN- profesor geografie, inspector școlar 

- POPESCU LUMINIȚA - profesor economist - contabilitate, inspector școlar 

 Taxa curs: 

- 120 lei 
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6. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE A CADRELOR 

DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA 

POSTURILOR DIDACTICE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 

 

 Public țintă vizat 

- personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar 

 Durata  

20 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Evaluarea în învăţământul preuniversitar 

MODULUL 2: Instrumente de evaluare 

MODULUL 3: Asumarea şi înţelegerea rolului de evaluator 

 Formatori 

- ALEXE CRENGUŢA – profesor metodist la Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

- BARBU DANIELA – inspector şcolar – ISJ Dâmboviţa 

- GRIGORESCU LIVIA – profesor metodist la Casa Corpului Didactic Dâmboviţa  

- HOMEGHIU CĂTĂLINA – inspector şcolar – ISJ Dâmboviţa 

- IONESCU CLAUDIA – director la Şcoala Gimnazială Elena Donici Cantacuzino Pucioasa 

- MIHĂESCU MIRELA – inspector şcolar – ISJ Dâmboviţa 

- ȘETREANU EUGENIA – director la CJRAE Dâmboviţa 

 Taxa curs: 

- 80 lei 

 

 

 

7. INSPECŢIILE SPECIALE LA CLASĂ ȘI PROBELE PRACTICE/ ORALE 

– ETAPE ÎN MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

 Public țintă vizat 

- educatoare/ învățători/ institutori/ profesori pentru învățământul preșcolar/ profesori pentru 

învățământul primar / profesori – cadre didactice titulare, cu gradul didactic I sau II, cu 

specializarea în profilul postului pentru care se organizează concurs de ocupare a posturilor 

didactice/ catedrelor vacante/ rezervate 

 Durata  

14 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Cadrul legislativ ce vizează ocuparea catedrelor/ posturilor vacante  

MODULUL 2: Desfăşurarea inspecţiei la clasă în profilul postului  

MODULUL 3: Proba practică/ orală pentru ocuparea catedrelor / posturilor vacante  

 Formatori 

- GHIȚĂ TATIANA – inspector școlar – ISJ Dâmbovița, profesor limba și literatura română 

- ILIE VICTOR – inspector școlar – ISJ Dâmbovița, profesor economie 
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- MIHĂESCU MIRELA –inspector școlar – ISJ Dâmbovița, profesor economie/educație 

antreprenorială  

- STROE ELENA CRISTINA – inspector școlar general adjunct – ISJ Dâmbovița, profesor 

educație socială 

 Taxa curs: 

- 60 lei 

 

 

8. INSTRUIREA PROFESORILOR METODIȘTI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVELOR INSPECȚIEI ȘCOLARE 

 

 

 

9. ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Dâmbovița 

 Durata  

16 ore 

 Modulele tematice 

MODULUL 1 - Proiectare  

 Public țintă vizat 

- profesori metodiști din învățământul preuniversitar  

 Durata  

14 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Inspecția școlară de specialitate  

MODULUL 2: Inspecții privind asigurarea calității în învățământul preuniversitar  

MODULUL 3: Didactica disciplinei  

 Formatori 

- BARBU DANIELA LUMINIȚA - inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor geografie 

- CONSTANTINESCU OCTAV - inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor educație fizică și 

sport 

- DINU GABRIELA - inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor fizică 

- NEDELCU RODICA - inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor matematică 

- GHIȚĂ TATIANA - inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor limba și literatura română 

- MIHĂESCU MIRELA - inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor economie/educație 

antreprenorială 

- STROE ELENA CRISTINA – inspector școlar general adjunct – ISJ Dâmbovița, profesor 

educație socială 

- TĂBÎRCĂ NICOLAE RADU - inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor informatică 

 Taxa curs: 

- 60 lei 
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MODULUL 2 – Strategii – desfășurare   

 Formatori 

- ARSENE GRATIELA - profesor pentru învăţământul primar 

- BAUER RAMONA OANA - profesor pentru învăţământul primar 

- BACANU SIMONA GABRIELA - profesor pentru învăţământul primar 

- CHIVULESCU LILIANA DANIELA - profesor pentru învăţământul primar 

- IONESCU CLAUDIA – profesor pentru învăţământul primar 

- PINCOVICI ALINA IVONA - profesor pentru învăţământul primar 

 Taxa curs: 

- 65 lei 

 

 

10. STRATEGII DE STIMULARE A PERFORMANȚELOR COGNITIVE ALE 

ELEVILOR PRIN METODE DE INSTRUIRE INTEGRATĂ 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învățământul preuniversitar 

 Durata  

26 ore  

 Modulele tematice 

MODULUL 1: Metode și tehnici de predare-învățare în vederea dezvoltării competențelor 

cognitive ale elevilor 

MODULUL 2: Strategii de management în vederea învăţării active  

MODULUL 3: Metode și tehnici de evaluare a compețentelor cognitive ale elevilor 

 Formatori 

- BUCĂLOIU IONELA – profesor metodist CCD Dâmbovița, profesor geografie 

- NICOLAESCU ILEANA CĂTĂLINA – director CCD, profesor istorie – discipline socio-umane 

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

11. VALENŢELE FORMATIVE ALE EVALUĂRII ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul preșcolar și primar 

 Durata  

25 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Evaluarea didactică între tradiţional şi modern  

MODULUL 2: Metode și tehnici moderne de evaluare 

 Formatori 

- MORARU ILEANA CORINA - profesor învățământ preșcolar, director Școala Gimnazială 

Aninoasa  

- SIMA MIRELA - profesor învățământ primar 
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 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

12. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE DE EVALUARE  

A ÎNVĂȚĂRII PRIN EXAMENELE NAȚIONALE 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 Durata  

16 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1:  Evaluarea și evaluatorii 

MODULUL 2:  Specificul evaluării prin examene naționale 

MODULUL 3:  Factori perturbatori în apreciere și notare 

 Formatori 

- ANTON MIHAELA – inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor limba franceză 

-  DINU GABRIELA – inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor fizică 

- NEDELCU RODICA – inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor matematică  

-  GHIȚĂ TATIANA – inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor limba și literatura română  

- HOMEGHIU CĂTĂLINA AURORA – inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor geografie 

- NICOLĂESCU ILEANA CĂTĂLINA – director CCD Dâmbovița, profesor istorie 

- SOLOMON AURORA – profesor - limba și literatura română, profesor metodist CCD Dâmbovița 

- STANCU VALENTIN – inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor geografie 

- STĂNCULEANU VERONICA –inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor biologie 

- TĂBÎRCĂ NICOLAE RADU – inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor informatică 

 Taxa curs: 

- 65 lei 

 

 

13. UTILIZAREA TIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

 Public țintă vizat 

- personal didactic din învățământul primar 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Managementul informației. Etică și responsabilitate  

MODULUL 2: Modalități de colaborare, comunicare și partajare în mediul virtual  

MODULUL 3: Crearea de conținut și informație  

 Formatori 

- BADEA ELENA CAMELIA – profesor de informatică Liceul Tehnologic Auto Târgoviște 

 - BAICU DAN NICOLAE – profesor de informatică Liceul Tehnologic Aurel Rainu Fieni 

 - BAICU ELENA IZABEL – profesor de informatică Liceul Tehnologic Aurel Rainu Fieni 
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 - CĂPRARU CLAUDIU – profesor de informatică Liceul Ion Heliade Rădulescu Târgoviște 

 - DIACONU DIANA – profesor de informatică Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște 

 - STATE CAMELIA – profesor de informatică Liceul Tehnologic Petrol Moreni 

 - STĂNCULETE MARIA TEODORA – profesor de informatică Liceul Ion Heliade Rădulescu 

Târgoviște 

 - TĂBÎRCĂ ANGELICA IOANA– profesor de informatică Liceul Ion Heliade Rădulescu 

Târgoviște 

 - TĂBÎRCĂ RADU – inspector şcolar – informatică ISJ DB, profesor informatică 

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

14. ROLUL TIC ÎN PROCESUL EDUCATIV DIN GIMNAZIU 

 

 Public țintă vizat 

- personal didactic din învățământul gimnazial. 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Managementul informației. Etică și responsabilitate  

MODULUL 2: Modalități de colaborare, comunicare și partajare în mediul virtual  

MODULUL 3: Crearea de conținut și informație  

 Formatori: 

- BADEA ELENA CAMELIA – profesor de informatică Liceul Tehnologic Auto Târgoviște  

- BAICU DAN NICOLAE – profesor de informatică Liceul Tehnologic Aurel Rainu Fieni  

- BAICU ELENA IZABEL – profesor de informatică Liceul Tehnologic Aurel Rainu Fieni 

- CĂPRARU CLAUDIU – profesor de informatică Liceul Ion Heliade Rădulescu Târgoviște 

- DIACONU DIANA – profesor de informatică Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște 

- STATE CAMELIA – profesor de informatică Liceul Tehnologic Petrol Moreni 

- STĂNCULETE MARIA TEODORA – profesor de informatică Liceul Ion Heliade Rădulescu 

Târgoviște 

- TĂBÎRCĂ ANGELICA IOANA– profesor de informatică Liceul Ion Heliade Rădulescu 

Târgoviște  

- TĂBÎRCĂ RADU –  inspector şcolar – informatică ISJ DB, profesor informatică 

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

15. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR TIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 

 

 Public țintă vizat 

- personal didactic din învățământul liceal 

 Durata  

26 ore 
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 Module tematice 

MODULUL 1: Managementul informației. Etică și responsabilitate  

MODULUL 2: Modalități de colaborare, comunicare și partajare în mediul  

MODULUL 3: Crearea de conținut și informație  

 Formatori 

- BADEA ELENA CAMELIA – profesor de informatică Liceul Tehnologic Auto Târgoviște 

- BAICU DAN NICOLAE – profesor de informatică Liceul Tehnologic Aurel Rainu Fieni 

- BAICU ELENA IZABEL – profesor de informatică Liceul Tehnologic Aurel Rainu Fieni 

- CĂPRARU CLAUDIU – profesor de informatică Liceul Ion Heliade Rădulescu Târgoviște 

- DIACONU DIANA – profesor de informatică Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște 

- STATE CAMELIA – profesor de informatică Liceul Tehnologic Petrol Moreni 

- STĂNCULETE MARIA TEODORA – profesor de informatică, director adjunct Liceul Ion 

Heliade Rădulescu Târgoviște 

- TĂBÎRCĂ ANGELICA IOANA– profesor de informatică, director Liceul Ion Heliade 

Rădulescu Târgoviște  

- TĂBÎRCĂ RADU – inspector şcolar – informatică ISJ DB, profesor informatică 

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

 

16. UTILIZAREA TIC ÎN GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 

 

 Public țintă vizat 

- directori, secretari. 

 Durata  

18 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Aplicarea operațiilor elementare și a conceptelor de bază ale aplicației Excel   

MODULUL 2: Formule, funcții și prelucrări specifice  

MODULUL 3:  Foi de calcul și formulare Google  

 Formator 

- MIHAI CRISTIAN – informatician Școala Gimnazială Specială Târgoviște și Inspectoratul 

Școlar Județean Dâmbovița 

 Taxa curs: 

- 70 lei 
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17. INTEGRAREA E-LEARNING ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

 

 Public țintă vizat 

- personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar, nivel gimnazial și liceal, personal 

de conducere, de îndrumare și control 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Resursele digitale în activitatea didactică 

MODULUL 2: Utilizarea platformelor elearning pentru optimizarea procesului educaţional 

MODULUL 3: Platforme pentru evaluare 

 Formatori 

 Formatori implicați:  

- CHIRIAC BEATRICE MIHAELA – profesor de informatică Colegiul Naţional Ienăchiţă 

Văcărescu Târgoviște 

 - VLAD CĂTĂLINA ESTERA – profesor de informatică Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu 

Târgoviște 

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

18. PLATFORME EDUCAȚIONALE OPEN SOURCE  

UTILIZATE ÎN INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ 

 

 Public țintă vizat 

- personal didactic de predare şi didactic auxiliar, din învăţământul preuniversitar 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Principii, metode şi tehnici de instruire diferenţiată 

MODULUL 2: Platforme educaționale open source 

MODULUL 3: Analiza particularităților de învățare ale elevilor, în contextul instruirii 

diferențiate asistată de calculator utilizând strategii moderne de învățare 

 Formatori 

- DIACONU DIANA ELENA – profesor de informatică Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu 

Târgoviște 

 - STĂNCULETE MARIA TEODORA – profesor de informatică Liceul Teoretic Ion Heliade 

Rădulescu Târgoviște 

 Taxa curs: 

- 110 lei 
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19. DIFERENŢIERE CURRICULARĂ APLICATĂ ELEVILOR 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Psihopedagogia de la teorie la practică 

MODULUL 2: Curriculum adaptat - tratament pedagogic în combaterea abandonului școlar la 

copiii cu CES 

MODULUL 3: Orientarea sistematică privind studiul mijloacelor de învățământ în procesul 

instructiv - educativ la copiii cu CES 

 Formatori:  

- ALECU ANDA-LIGIA – profesor, limba şi literatura română, Liceul Tehnologic “Constantin 

Brâncoveanu” Târgoviște 

- MARIN SORIN GABRIEL – profesor, educaţie fizică şi sport, Liceul Tehnologic “Constantin 

Brâncoveanu” Târgoviște 

- MIHĂESCU MARIANA - profesor dr. geografie, Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu”  

Târgoviște 

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

20. DIFICULTĂŢILE DE LIMBAJ ORAL ȘI SCRIS- CITIT:  

PREVENIRE SI INTERVENŢIE 

 

 Public țintă vizat 

- profesori învăţământ preșcolar şi primar, profesori învăţământ special și special integrat 

 Durata  

22 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Tulburări ale limbajului oral 

MODULUL 2: Tulburări ale limbajului scris – citit 

 Formatori 

- ANDREESCU MARILENA - profesor psihopedagog logoped 

- NEDELCU ECATERINA – profesor logoped 

 Taxa curs: 

- 85 lei 
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21. PIP/ PEI ADAPTAT  LA NEVOILE  ELEVILOR CU DIFICULTĂȚI DE 

INVĂȚARE 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Școala incluzivă-şcoală care învaţă şi produce schimbare 

MODULUL 2: Diferenţierea şi individualizarea curriculară 

MODULUL 3: Repere metodice în abordarea predării-învăţării-evaluarii  la copiii cu 

dificultăţi de învăţare 

 Formatori 

- BUCĂLOIU IONELA – profesor metodist CCD Dâmbovița, profesor geografie 

- NICOLAESCU ILEANA CĂTĂLINA – director CCD Dâmbovița, profesor istorie – discipline 

socio umane 

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

22. MANAGEMENT DEMOCRATIC PENTRU O REȚEA EDUCAȚIONALĂ DE 

CALITATE 

 Public țintă vizat 

- personal didactic și didactic auxiliar 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1 – Management democratic 

MODULUL 2 – Metode inovative și instrumente ale profesorului din secolul XXI 

MODULUL 3 –  Abordarea intreculturalității și a cetățeniei democratice în cursurile opționale și 

activitățile extrașcolare 

 Formatori 

- ALDESCU MIOARA – profesor  la Liceul Voievodul Mircea Târgoviște 

- ANTON MIHAELA – inspector şcolar – ISJ Dâmboviţa 

- DINU GABRIELA – inspector şcolar – ISJ Dâmboviţa 

- HOMEGHIU CĂTĂLINA – inspector şcolar – ISJ Dâmboviţa 

- ION CARMEN – profesor  la Liceul Voievodul Mircea Târgoviște 

- ION SORIN – inspector școlar general – ISJ Dâmboviţa 

- MIHĂESCU MIRELA – inspector şcolar – ISJ Dâmboviţa 

- STAN MIHAIL – inspector şcolar – ISJ Dâmboviţa 

- STANCU VALENTIN IRINEL – inspector şcolar – ISJ Dâmboviţa 

- STROE ELENA CRISTINA – inspector şcolar general adjunct – ISJ Dâmboviţa 

 Taxa curs: 
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- 110 lei 

 

 

23. STOP ABANDONULUI ȘCOLAR! 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Politici și măsuri pentru reducerea abandonului școlar 

MODULUL 2: Sala de clasă și grupul educațional mediu prietenos în combaterea abandonului 

școlar 

MODULUL 3: Stimularea abilităților personale și a creativității în educație  

 Formatori: 

- FRĂȚILĂ CARMEN-  profesor educație antreprenorială și economie 

- MIHĂESCU S. MARIANA - profesor dr. geografie 

- MARIN SORIN GABRIEL – profesor educație fizică 

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

24. DESIGNUL UNUI PROIECT CU / FĂRĂ FINANȚARE  

 – DE LA IDEE LA IMPLEMENTARE 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic auxiliar 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL  1: Calităţile unei echipe de succes 

MODULUL  2: Ciclul de viaţă al unui proiect educaţional   

MODULUL 3: Programe de finanţare ale unui proiect   

 Formatori 

- BUCĂLOIU IONELA – profesor metodist CCD Dâmbovița, profesor geografie 

- GHEORGHE ANA MARIA – profesor matematică 

 Taxa curs: 

- 110 lei 
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25. FENOMENUL BULLYING - STRATEGII DE PREVENIRE ȘI COMBATERE 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învățământul preuniversitar 

 Durata  

26 ore 

 Modulele tematice 

MODULUL 1:  Violența în mediul școlar – aspecte generale  

MODULUL 2: Bullying – cadru legislativ și aplicații   

MODULUL 3: Politici anti-Bullying 

Formatori implicați: 

- BOROȘ OANA - profesor învăţământ preșcolar, Grădinița Nr. 15 Târgoviște  

- VASILE IULIANA - profesor învăţământ preșcolar, Grădinița Nr. 15 Târgoviște  

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

26. MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A INTELIGENŢEI SOCIO-EMOŢIONALE  

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul preșcolar, primar şi gimnazial 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Inteligenţa socio- emoţională - clarificări conceptuale   

MODULUL 2: Dezvoltarea socio-emoţională în perioada copilăriei  şi a preadolescenţei   

MODULUL 3: Inteligenţa socio-emoţională în procesul educaţional 

MODULUL 4: Strategii de dezvoltare a inteligenţei socio-emoţionale 

 Formatori 

- ALEXE ELENA CRENGUȚA - profesor metodist CCD, profesor pentru învățământul primar 

- ȘETREANU EUGENIA - profesor consilier școlar, director CJRAE Dâmbovița 

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

27. ABC-ul EMOŢIILOR 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul primar dâmboviţean care desfăşoară activităţi didactice cu elevii 

din clasele I şi a II-a, în anul şcolar 2019-2020 

 Durata  

20 ore 

 Module tematice 
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MODULUL 1: Factori de risc şi de protecţie   

MODULUL 2: Programele de educaţie pentru dezvoltarea emoţională a copiilor  

 Formator 

- BOBE NICOLETA – VERONICA - ofiţer specialist I prevenire, asistent social 

 Taxa curs: 

- 80 lei 

 

 

28. CUM SĂ CREȘTEM SĂNĂTOȘI 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul preşcolar dâmboviţean care desfăşoară activităţi didactice la 

copiii din grupa mare, în anul şcolar 2019 – 2020 

 Durata  

20 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Factori de risc şi de protecţie în prevenirea consumului de substanţe periculoase: 

alcool, tutun, droguri ilegale, medicamente fără prescripţie medicală  

MODULUL 2: Programele de educaţie pentru sănătate şi prevenire a consumului de substanţe 

periculoase în rândul copiilor   

 Formator 

- BOBE NICOLETA – VERONICA - ofiţer specialist I prevenire, asistent social  

 Taxa curs: 

- 80 lei 

 

 

 

29. „EDUCAŢI AŞA!”- EDUCAŢIE PENTRU PĂRINŢI 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar implicate în educaţia copiilor cu vârste cuprinse 

între 3 şi 12 ani 

 Durata  

26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Educaţia copiilor – de la greutăţi la reuşite   

MODULUL 2: Acordarea atenţiei. Aprecierea comportamentelor pozitive/ negative ale copiilor  

MODULUL 3: Stabilirea limitelor: A spune nu/ A interzice. Ignorarea  

MODULUL 4: Stabilirea limitelor: Izolarea. Pedepsirea. Evitarea pedepsirii  

MODULUL 5: Reguli şi limite. Conceperea recompenselor  

MODULUL 6: Abilitaţi dobândite de părinţi  

 Formatori 

- CIULEI FLORENTINA – profesor învățământ preşcolar, Grădiniţa Rază de Soare Târgovişte 

- MORLOVEA ANGELA – profesor învățământ preşcolar, Grădiniţa Alexandrina Simionescu 
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Ghica, Târgovişte 

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

 

30. DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR 

 

 Public țintă vizat 

- personal didactic 

 Durata  

26 ore 

 Modulele tematice 

MODULUL 1:  Dezvoltarea organizațională 

MODULUL 2:  Fonduri europene în România  

 Formator 

- STANCU VALENTIN IRINEL – inspector pentru proiecte educaționale și programe europene 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, profesor geografie 

- BARBU DANIELA LUMINIȚA – inspector Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, profesor 

pentru învățământul primar 

- GRIGORESCU LIVIA ELENA – profesor metodist Casa Corpului Didactic Dâmbovița, profesor 

fizică  

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

 

31. COMUNICAREA DIDACTICĂ, O CONDIŢIE A SUCCESULUI ŞCOLAR 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 Durata  

22 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1: Comunicarea: delimitări conceptuale; componente, procesualitate, modele, caracteristici, 

funcţii, axiome; competenţa de comunicare a profesorului 

MODULUL 2: Formele comunicării – perspectiva psihopedagogică 

MODULUL 3:  Managementul comunicării: factori perturbatori şi blocaje în comunicare  

 Formator 

- MATEI NICOLETA – profesor chimie 

- MORARU ILEANA CORINA - profesor învăţământ preșcolar, director Școala Gimnazială 

Aninoasa 

- SIMA MIRELA- profesor învăţământ primar 
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 Taxa curs: 

- 85 lei 

 

 

 

32. MODALITĂȚI DE FORMARE A COMPETENȚELOR  

DE ALEGERE A CARIEREI LA ELEVI 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul gimnazial și liceal 

 Durata  

26 ore 

 Modulele tematice 

MODULUL 1: Orientarea carierei în mediul educațional românesc - clarificări conceptuale 

MODULUL 2: Identificarea resurselor pentru o orientare în carieră de succes 

MODULUL 3: Metode, tehnici și instrumente utilizate în orientarea carierei 

MODULUL 4: Componentele procesului de planificare a carierei 

 Formatori 

- ŞETREANU EUGENIA - profesor consilier școlar, director CJRAE Dâmbovița 

- POPA TATIANA – profesor psiholog, coordonator CJAP Dâmbovița 

- NICA GIANINA MARILENA – profesor consilier școlar  

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

33. ÎMBUNĂTĂȚIREA CLIMATULUI EDUCAȚIONAL PRIN JOC 

 

 Public țintă vizat 

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

 Durata  

26 ore 

 Modulele tematice 

MODULUL 1: Climatul educațional; grupul – element central al învățării – aspecte generale 

MODULUL 2: Rolul jocului în îmbunătățirea climatului educațional 

 Formator 

- BOROȘ OANA - profesor învăţământ preșcolar  

- TORCICĂ GHEORGHIȚA - profesor pentru învățământul preșcolar 

 Taxa curs: 

- 110 lei 
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34. BIBLIOTECA ȘCOLARĂ  - PARTENER ÎN EDUCAȚIE 

 

 Public țintă vizat 

- bibliotecari și responsabili CDI din unitățile de învățământ preuniversitar 

 Durata  

     26 ore 

 Module tematice 

MODULUL 1:  Rolul și locul bibliotecarului școlar în structura unei organizaţii 

MODULUL 2: Bibliotecarul și  școala – modalități de interacţiune  

MODULUL 3: Comunicarea în cadrul grupului. Tehnici de cunoaștere și comunicare cu 

segmentele de public 

MODULUL 4: Strategii utile pentru stimularea lecturii la elevi  

MODULUL 5: Marketingul serviciilor de bibliotecă 

 Formatori 

- GHIȚĂ TATIANA – inspector școlar, ISJ Dâmbovița, profesor limba și literatura română  

- SOLOMON AURORA – profesor metodist CCD Dâmbovița, profesor limba și literatura română  

 Taxa curs: 

- 110 lei 

 

 

 

35. COMPETENȚE DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

 

 Public țintă vizat 

- personal didactic și didactic auxiliar 

 Durata  

24 ore pentru nivelul începător și 24 ore pentru nivel mediu 

 Modulele tematice 

MODULUL 1 – Receptarea mesajelor orale şi scrise  

MODULUL 2 – Producerea de mesaje orale şi scrise  

MODULUL 3 – Exprimarea orală în situațiile de comunicare uzuală  

 Formatori 

- MIRICĂ MARIA – profesor de limba engleză, Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu 

Târgoviște 

- TĂNASE CRISTINA – profesor de limba engleză, Școala Gimnazială Vasile Cârlova Târgoviște  

 Taxa curs: 

- 100 lei 

 

 


