INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA
CASA CORPULUI DIDACTIC IALOMIŢA

ISTORIE ŞI SOCIO-UMANE
Nr.
crt

1

TEMA

Implicaţiile activităţilor extraşcolare şi
a proiectelor educaţionale pentru
realizarea unui demers didactic modern.
Exemple de bună practică.

DATA ŞI
ORA

LOCUL
DESFĂŞURĂRII

PARTICIPĂ

14.05.2014
Ora 1000

Aşezământul de
Artă şi Cultură
Religioasă
Maia-Catargi

Profesorii de
specialitate din centrul
Urziceni

21.05.2014
Ora 1000

Muzeul Judeţean
Ialomiţa
Slobozia

Profesorii de
specialitate din centrul
Slobozia

28.05.2014
Ora 1000

Baza de Cercetare
şi Expunere
Muzeală
Oraşul de Floci

Profesorii de
specialitate din centrul
Feteşti-Ţăndărei

2

RĂSPUNDE
Inspector de
specialitate,
Prof. Viorel Dobre
Profesor şcoala gazdă
Şcoala Gimnazială
,,Barbu Catargiu’’ Maia
Inspector de
specialitate,
Prof. Viorel Dobre
Profesorii metodiştizona Slobozia
Inspector de
specialitate,
Prof. Viorel Dobre
Profesor şcoala gazdă
Şcoala Gimnazială
Giurgeni
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OFERTA DE PROGRAME
DE FORMARE CONTINUĂ A C.C.D. IALOMIŢA
2013-2014

NR.
CRT.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

TITLUL
NR.
PERIOADA
PROGRAMULUI
ORE
PROGRAME ACREDITATE
Euro-managerul şcolar-25 credite
Consiliere şi orientare-25 credite

89 ore
89 ore

Sem. I, II
Sem II

PROGRAME AVIZATE M.E.N.
Managementul de proiect
30 ore
Sem II
Formare continuă prin programe
24 ore
Sem I, II
europene
Educaţie pentru informaţie
48 ore
Sem. I, II
Violenţa în mediul şcolar –
40 ore
Sem. I, II
prevenţie şi intervenţie
Corectarea tulburărilor de limbaj
de către educatoare/învăţător, în
40 ore
Sem. I, II
unităţile unde nu există profesor
logoped
Educaţia non-formală-noi
40 ore
Sem. I, II
dimensiuni
Metode interactive de grup
Strategii de aplicare a
curriculumului pentru învăţământul
preşcolar. Managementul grupei/
modalităţi de organizare a spaţiului
educaţional
Noi orientări didactice în
învăţământul preprimar; noile
educaţii
Metodologia instruirii-Abilitare
curriculară
Învăţătorul clasei I
Educaţia pentru protecţia mediului
Stil de viaţă sănătos
Elaborarea unei programe de CDŞ
Dezvoltarea abilităţilor de viaţă la
elevii de gimnaziu şi liceu
Web design
Cunoaşterea valorilor culturale şi
istorice ale poporului rrom-factor
de eficientizare a demersului
educaţional

PARTICIPĂ
Directori, directori adjuncţi,
potenţiali directori,
responsabili comisii
Cadre didactice interesate
Care didactice interesate
Cadre didactice interesate
Responsabili CDI, directori
Cadre didactice interesate
Logopezi, educatoare,
învăţătoare
Cadre didactice interesate,
directori
Cadre didactice din
învăţământul preşcolar

30 ore

Sem II

30 ore

Sem I, II

Cadre didactice debutante
din învăţământul preşcolar

40 ore

Sem II

Cadre didactice din
învăţământul preşcolar

32 ore

Sem II

Învăţători

32 ore
30 ore
30 ore
30 ore

Sem I, II
Sem II
Sem II
Sem II

Învăţători
Cadre didactice interesate
Cadre didactice interesate
Cadre didactice debutante

30 ore

Sem II

Cadre didactice interesate

36 ore

Sem I, II

Cadre didactice interesate

40 ore

Sem I, II

Cadre didactice interesate
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18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.

Curs de perfectionare pentru
cadrele didactice care sustin
definitivatul si gradele didactice.
Iniţiere în domeniul
biblioteconomiei
Modalităţi de abordare a disciplinei
matematică în vederea atingerii
competenţelor cheie
Curs de perfecţionare pentru
secretarii unităţilor şcolare
Tehnologia informaţiei şi
comunicării – Iniţiere I.T.

40 ore

Sem I, II

Cadre didactice interesate

40 ore

Sem. II

Educatoare, bibliotecari
debutanţi

30 ore

Sem I

Profesori debutanţi şi
profesori cu gradul Definitiv

30 ore

Sem II

Secretarii unităţilor şcolare

32 ore

Sem II

Personal didactic, personal
didactic auxiliar şi nedidactic

PROGRAME PROPUSE SPRE ACREDITARE
Multimedia in educatie
89
Sem. I
Cadre didactice interesate
Competenţe de comunicare,
prevenţie şi intervenţie în cazul
89
Sem. I
Cadre didactice interesate
violenţei şcolare
Necenzurat-prevenirea şi
combaterea consumului de
89
Sem.I
Cadre didactice interesate
droguri
Educaţie interculturală - o şansă
89
Sem. I
Cadre didactice interesate
la intergrare
Noi abordări ale managementului
89
Sem. I
Cadre didactice interesate
educaţiei şi formării profesionale

Inscrierea la cursuri se face pe bază de cerere, la sediul C.C.D. Ialomiţa.
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Nr. ________ / __ / __ / ______

Doamna director,

APROBAT,
Director C.C.D. IALOMIŢA,
Prof. HOGAŞ MARIANA

Subsemnatul(a) ____________________________________________________________________ legitimat(ă) cu
B.I./C.I. seria: |__|__| nr. |__|__|__|__|__|__|, CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| având funcţia didactică 1:
|__| educatoare, |__| învăţător/institutor, |__| profesor, |__| maistru instructor, |__| altă funcţie – pentru personal
didactic auxiliar: |__| secretar(ă), |__| laborant(ă); încadrat(ă) ca: |__| titular, |__| suplinitor calificat, |__| detaşat,
|__| alte
situaţii,
la
unitatea
şcolară
____________________________________________________________________________
din
localitatea
_________________________________ (mediu: |__| urban; |__| rural), vă rog să-mi aprobaţi pentru anul şcolar
2012÷2013 înscrierea la cursul de formare profesională continuă (numele cursului):
Menţionez că sunt absolvent(ă) al(a) _______________________________________________________ promoţia
________, specialitatea: _________________________________________________, am gradul didactic: |__| debutant,
|__| definitivat, |__| gradul II, |__| gradul I şi o vechime în învăţământ de ______ ani.
În prezent predau ore în specialitatea: _________________________________________________.
Am absolvit ultimul curs de perfecţionare în anul _______, denumirea programului, durata, mod de certificare şi
furnizorul:
_____________________________________________________________________________________________________
Telefon: (şcoală) ____________________, (domiciliu) ____________________, (mobil) ____________________.
Data ________________
Semnătura,
Doamnei director al Casei Corpului Didactic Ialomiţa
Anexez avizul favorabil al unităţii de învăţământ la care sunt încadrat(ă) în anul şcolar curent:
AVIZAT FAVORABIL
Unitatea de învăţământ: _____________________________________________
Nr. ________ / __ / __ / ______
Localitatea: _________________________
Certificăm prin prezenta că dl.(d-na.) ____________________________________________________________, este
încadrat la unitatea noastră în anul şcolar 2013÷2014.
S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la cursuri de formare profesională furnizate de Casa Corpului
Didactic Ialomiţa în anul şcolar 2013÷2014 conform drepturilor/obligaţiilor prevăzute de Statutul personalului didactic
şi alte reglementări în vigoare.
L.S.

Director,

Grupele vor fi constituite în funcţie de disponibilitatea de participare la cursuri în ziua metodică sau în altă zi, la
alegerea fiecărui cursant.
Se va marca X în caseta care corespunde zilei din săptămână în care cursantul este disponibil.
Luni
a.m.


p.m.


Marţi
a.m.


p.m.


Miercuri
a.m.


p.m.


Joi
a.m.


Vineri
p.m.


a.m.


p.m.


Sâmbătă
a.m.


-

Pot fi constituite grupe pentru fiecare program în măsura în care există cel puţin 25 cursanţi care aleg programul
respectiv.
Cursanţii care vor participa la programele de formare continuă acreditate vor semna Contractul de formare
continuă cu furnizorul acreditat (C.C.D. Ialomiţa), care cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor.
Semnătura
1

Se va marca X în caseta care corespunde situaţiei
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SIMPOZIONUL NAŢIONAL "ŞCOALA ŞI VIAŢA"
Ediţia 2014
JUSTIFICARE
Simpozionul Naţional "Şcoala şi Viaţa" reprezintă o manifestare tradiţională a Casei
Corpului Didactic Ialomiţa.
Abordarea Simpozionului Naţional “Şcoala şi Viaţa” este centrată pe ideea de a valoriza şi
promova iniţiativele instituţionale de succes şi parteneriatul educaţional, de a încuraja acţiunile
care au permis/permit asigurarea calităţii în educaţie, formare profesională continuă şi asistenţă
psihopedagogică, precum şi de a prilejui schimburi de experienţă în domeniul strategiilor didactice
interactive şi a integrării tehnologiilor multimedia în şcoală.
OBIECTIVELE PRIORITARE:
 Promovarea strategiilor şi intervenţiilor privind asigurarea calităţii în educaţie;
 Diseminarea practicilor pozitive în formare profesională continuă;
 Popularizarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică cu impact asupra
elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;
 Diseminarea bunelor practici în utilizarea strategiilor didactice interactive;
 Promovarea exemplelor pozitive privind integrarea tehnologiilor multimedia în şcoală;
 Atragerea de parteneri educaţionali, promotori ai unor valori comune;
 Sublinierea şi încurajarea caracterului formativ al actului didactic.
ORGANIZATORI:

Casa Corpului Didactic Ialomiţa

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ialomiţa
PARTENERI:

Prefectura Judeţului Ialomiţa

Primăria Municipiului Slobozia

Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia
COLECTIVUL DE ORGANIZARE
Director C.C.D.prof. Hogaş Mariana
Inspector şcolar general, prof. Ileana Condruţ
Director Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia, Doina Roşca
Inspector şcolar general adjunct, prof. Carmeluşca Prelucă
Prof. metodist C.C.D. Tămârjan Cristina
GRUP ŢINTĂ

Educatoare

Învăţători

Profesori

Manageri şcolari

Consilieri şcolari
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Slobozia
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