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II..  CCAASSAA  CCOORRPPUULLUUII  DDIIDDAACCTTIICC  IILLFFOOVV  SSEE  PPRREEZZIINNTTĂĂ  !! 

  
              Motto:„Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas” 

Socrate 
 
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 2021–2022. 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 MEd şi de direcţiile de acţiune ale ISJ Ilfov, în anul școlar 
2021-2022, 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. 

 
EEcchhiippaa  CCaasseeii  CCoorrppuulluuii  DDiiddaaccttiicc  IIllffoovv 

  
ØØ  DDiirreeccttoorr  CCCCDD  IIllffoovv::  PPrrooff..  ddrr..  FFLLOORRIINN  PPEETTRREESSCCUU 

((TTeell..  00772233..117755..770077,,  ee--mmaaiill::  fflloorrppeettrreessccuu@@ggmmaaiill..ccoomm)) 
ØØ  PPrrooff..  mmeettooddiisstt::  MMAARRIIUUSS  --  OOVVIIDDIIUU  SSEEBBEE 

((TTeell..  00772233..337711..885500,,  eemmaaiill::  mmaarriiuusssseebbee@@yyaahhoooo..ccoomm)) 
ØØ  PPrrooff..  mmeettooddiisstt:: SIMONA GABRIELA LUCA 

(Tel. 0740.194561, email: simonalucaprof@gmail.com) 
ØØ  BBiibblliiootteeccaarr::  HHOORRIIAANNAA  AARRGGHHIIRRAA  PPEETTRREESSCCUU 

((TTeell..  00772299..446633..994444,,  ee--mmaaiill::  hhoorriiaannaappeettrreessccuu@@ggmmaaiill..ccoomm)) 
ØØ  IInnffoorrmmaattiicciiaann:: 

 
ØØ  CCoonnttaabbiill::  SSIIMMOONNAA  AANNDDRREEEEAA  OOLLTTEEAANNUU 

((TTeell..  00773311..885577..221155,,  oolltteeaannuussiimmoonnaa8800@@ggmmaaiill..ccoomm)) 
ØØ  SSeeccrreettaarr:: 
 
ØØ  ÎÎnnggrriijjiittoorr 

 
  

  CCII NNEE   SSUUNNTTEEMM   ?? 
  
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. 
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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; 
§ Sept. 2006 - sept. 2008 – Au avut loc lucrări de reabilitare a sediului (refacerea instalaţiei 

electrice, a instalaţiei sanitare şi de încălzire, lucrări de finisaj interior); 
§ Iulie 2007 – Înfiinţarea în cadrul CCD Ilfov a CDI Brăneşti; 
§ Mai 2017 – Dotare cu echipamente IT și mobilier în cadrul proiectului ROSE 
§ Iunie 2019 – Dotare cu echipamente IT în cadul proiectului CRED 

 
 UUNNDDEE  NNEE  GGĂĂSSIIŢŢII  ??   

Adresa CCD Ilfov: Brăneşti, jud. Ilfov, Str. Slt. Petre Ionel, nr. 2, Tel.\fax 021. 350.14.02,  
E-mail: ccdilfov@gmail.com,,  ssiittee::  wwwwww  ccccddiillffoovv..rroo 
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). 

 
 CCUUMM  AAJJUUNNGGEEŢŢII  LLAA  NNOOII  ?? 

Deplasarea pe itinerarul Bucureşti – Brăneşti se poate face cu autobuzul STB Brănești – 457 
și STB Islaz – 452. Plecarea se face de la staţia Cora-Pantelimon la care se ajunge cu 
autobuzele 104, 102 și tramvaiul 55 (Şos. Pantelimon). Până în apropiere de staţia Cora se 
poate ajunge şi cu metroul (până la stația Republica sau Pantelimon). 

 
 CCEE  VVĂĂ  PPUUNNEEMM  LLAA  DDIISSPPOOZZIIŢŢIIEE  ?? 

 
v RESURSE UMANE: personal calificat, o echipă formată din 6 angajaţi. 
 
v RESURSE MATERIALE 

 
Spaţiul clădirii CCD Ilfov a fost compartimentat şi amenajat în scopul organizării şi 

desfăşurării unor activităţi variate: 
Ø Sala pentru festivităţi (100 locuri) 
Ø Cabinet multi-media conectată la internet (25 locuri)  
Ø Biblioteca, 63 m2 
Ø Sala pentru Colecția „Istoria învăţământului ilfovean”, 63 m2 
Ø Sala pentru expoziţii, 26 m2   
Ø Cabinet metodic (25 locuri) 
Ø CDI Brăneşti, 63 m2 
Ø Sală pentru activităţi de formare (25 locuri) 
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SPAŢII ŞI DOTĂRI ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC ILFOV 

 

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG! 
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ, PORŢILE SUNT  

ÎNTOTDEAUNA DESCHISE !!! 
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II. OFERTA DE P  ROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ŞI DE 
PERFECŢIONARE A CASEI CORPULUI DIDACTIC ILFOV  
ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
 
A. PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE DE CCD ILFOV 

 
Nr. 
crt. PROGRAMUL Nr. 

ore 
Nr. 

credite Grup ţintă Coordonator/ 
responsabil/ 

1 Comunicarea în situații de 
criză 40 10 

Personal didactic din 
învăţământul preuniversitar, 
respectiv personal didactic de 
predare, personal de 
conducere, de îndrumare și 
control și personal didactic 
auxiliar 

Marius Ovidiu 
Sebe 

2 Dezvoltarea personală a 
copiilor și elevilor 40 10 

Personal didactic din 
învăţământul preuniversitar, 
respectiv personal didactic de 
predare, personal de 
conducere, de îndrumare și 
control și personal didactic 
auxiliar 

Marius Ovidiu 
Sebe 

3 
Evaluarea psiho -
aptitudinală a copiilor / 
elevilor în educație 

40 10 

Personal didactic din 
învăţământul preuniversitar, 
respectiv personal didactic de 
predare, personal de 
conducere, de îndrumare și 
control și personal didactic 
auxiliar 

Simona Luca 

4 
Democrație participativă. 
Proiectul Cetățeanul 
(Nivel primar) 

40 10 
Personal didactic din 
învăţământul preuniversitar, 
nivel primar 

Marius Ovidiu 
Sebe 

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

Nr. 
crt PROGRAMUL Nr. 

ore 
Nr. 

credite Grup ţintă Furnizor Coordonator/ 
responsabil 

1 
CRED - Curriculum 
relevant, educație deschisă 
pentru toți  

120 30 
Cadre didactice din 
învățământul 
primar și gimnazial 

Casa 
Corpului 
Didactic 
București 

Marius Ovidiu 
Sebe 

2 PROF I - Mentorat de 
carieră didactică 120 30 

Profesori mentori, 
cadre didactice cu 
experiență 
didactică și cu 
activitate metodică 

Universități 
partenere în 
cadrul 
proiectului 

Marius Ovidiu 
Sebe 
 
Simona Luca 

3 PROF II - Mentorat de 
practică pedagogică 120 30 Cadre didactice din 

centre de practică 
Universități 
partenere în 

Marius Ovidiu 
Sebe 
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pegagogică cadrul 
proiectului 

Simona Luca 

4 

Comunicare, Informare, 
Dezvoltare, Conştientizare. 
Educaţia pentru drepturile 
copilului 

40 10 
Cadre didactice din 
învățământul 
preuniversitar  

Institutul 
Român 
pentru 
Drepturile 
Omului 

Marius Ovidiu 
Sebe 

5 
Ora de net – Folosirea utilă, 
sigură și creativă  a 
internetului (FUCSI) 

60 15 
Cadre didactice din 
învățământul 
preuniversitar 

Organizația 
„Salvați 
Copiii” 
România 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 
C. PROGRAME DE FORMARE ORGANIZATE LA SOLICITAREA MEd 
  

Nr. 
crt PROGRAMUL Nr. 

ore Grup ţintă Coordonator 

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

16 
Cadre didactice din învăţământul primar 
care vor preda la clasa pregătitoare în 
anul şcolar 2021 -2022 

Marius 
Ovidiu Sebe 

2 
Pregătire metodică în vederea 
susținerii examenului de 
definitivare în învățământ  

24 
Cadre didactice din învăţământul 
preuniversitar care susțin examenul de 
definitivat 

Simona Luca 

3 

Pregătire metodică în vederea 
participării la concursul național 
de de ocupare a posturilor 
didactice / titularizare 

24 

Cadre didactice suplinitoare din 
învăţământul preuniversitar care participă 
la concursul național de titularizare în 
învăţământ în anul școlar 2020-2021 

Simona Luca 

4 Program de formare continuă a 
metodiștilor ISJ Ilfov 24 Metodiști ISJ Ilfov și aspiranți la funcția 

de metodist 
Marius 
Ovidiu Sebe 

5 

Formarea membrilor comisiei de 
aplicare a metodologiei-cadru 
privind mobilitatea personalului 
didactic 

24 

Cadre didactice care fac parte din comisia 
județeană de organizare și desfășurare a 
probelor practice/orale și a inspecțiilor 
speciale la clasă 

Marius 
Ovidiu Sebe 

6 

Dezvoltarea competențelor de 
evaluare a lucrărilor scrise din 
cadrul examenului național de 
definitivare în învățământul 
preuniversitar și a concursului 
național de ocupare a posturilor 
vacante 

24 

Cadre didactice care evaluează 
lucrările scrise din cadrul examenului 
național de definitivare în învățământul 
preuniversitar și al concursului național 
de ocupare a posturilor vacante 

Marius 
Ovidiu Sebe 

7 

Tehnologie digitală: aplicații 
mobile și platforme de învățare 
în virtualizarea educației 
moderne 

24 
Personal didactic de predare și personal 
didactic auxiliar din învățământul 
preuniversitar 

Simona Luca 

8 Instrumente online utilizate în 
procesul de predare și evaluare 24 Personal didactic de predare din 

învățământul preuniversitar 
Marius 
Ovidiu Sebe 
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D. PROGRAME DE FORMARE ALE CCD ILFOV ȘI AVIZATE DE MEd 
 

Nr. 
crt PROGRAMUL Nr. 

ore Grup ţintă Coordonator Obs. 

DOMENIUL CURRICULUM ȘI DIDACTICA SPECIALITĂȚII 

1 

Metode inovative de formare și 
dezvoltare a competențelor de 
predare și evaluare la limba și 
literatura română 

40 Cadre didactice care predau 
limba si literatura română 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 

2 
Gândire critică și structuri 
mentale formate prin discipline 
STEM 

24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca 

 

3 A Doua Șansă. Metode 
interactive de învăţare 24 Cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar Simona Luca  

4 Strategii de elaborare a CDS 40 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 

5 
Abilitare curriculară a cadrelor 
didactice pentru eficiență în 
predare, învățare, evaluare 

24 
Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar 
liceal 

Simona Luca 
 

6 Abilitare curriculară pentru 
educația timpurie 16 Cadre didactice din 

învăţământul preșcolar 
Marius Ovidiu 
Sebe 

 

7 Educația despre Holocaust 40 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

8 

Asigurarea calității educației în 
unitățile de învățământ. 
Dezvoltarea instrumentelor 
CEAC 

36 Cadre didactice (membrii și 
responsabilii CEAC) 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 

9 Managementul școlar în 
contextul educației incluzive 24 Cadre didactice din 

învățământul preuniversitar Simona Luca  

10 
Abilitare pentru scrierea și 
implementarea proiectelor 
Erasmus+ în educație și formare 

40 Cadre didactice din 
învățământul preuniversitar  Simona Luca 

 

11 Managementul clasei de elevi 24 Cadre didactice din 
învățământul preuniversitar 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 

12 
Management instituțional: 
standarde de control managerial 
intern 

24 
Directori, contabili și 
responsabili SCMI din unitățile 
școlare 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 

13 Formarea continuă a personalului 
didactic auxiliar 24 Personal didactic auxiliar: 

secretari, contabili, laboranți 
Marius Ovidiu 
Sebe 

 

14 Bibliotecile și managementul 
situațiilor de criză 24 

Bibliotecari școlari, 
documentariști, responsabili 
CDI 

Horiana 
Petrescu 

 

15 
Marketing educațional. 
Comunicare eficientă pentru 
motivare 

24 Cadre didactice din 
învățământul preuniversitar Simona Luca 

 

16 Leadership creativ pentru 
organizația școlară 24 Cadre didactice din 

învățământul preuniversitar Simona Luca  

CONSILIERE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 
17 Arhitectura școlii incluzive și a 24 Cadre didactice din Marius Ovidiu  
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șanselor egale învăţământul preuniversitar Sebe 

18 
Abilități de integrare și educare a 
copiilor cu cerințe educaționale 
speciale (CES) 

24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 

19 Consiliere şi orientare şcolară 24 Consilieri şcolari, diriginţi, 
profesori 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 

20 
Metode și strategii de prevenire și 
reducere a absenteismului și 
abandonului școlar 

24 Cadre didactice diriginți din 
învăţământul preuniversitar 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 

21 
Abilitare digitală și  psiho-socială 
pentru eficiență în consiliere și 
coaching  

24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca 

 

22 Stop Bullyng 24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca  

23 Sănătatea se învață  24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca  

24 
Coaching, strategie și motivație 
în învățare pentru Evaluarea 
Națională  

24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca 

 

25 Consiliere cu resurse spirituale 24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca  

26 

Educația pentru domeniul socio-
afectiv prin  internalizarea de 
valori în formarea caracterului 
(SEEVAL) 

24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca 

 

27 

CASE – Care Skills Escalator - 
Profesionalism și empatie – 
Competențe pentru excelență în 
servicii sociale pentru adulți și 
copii 

24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca 

 

28 

Prevenția și intervenția 
educațională în dezvoltarea 
limbajului și comunicării prin 
tehnici logopedice 

24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca 

 

NOILE EDUCAȚII 

29 Educație interculturală 16 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 

30 Educație pentru patrimoniu 24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar 

Marius Ovidiu 
Sebe 

 

31 

Cetățeni digitali în orașe 
inteligente. Educația pentru 
creștere economică, incluziune și 
dezvoltare durabilă. 

24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca 

 

32 
Comunicare interculturală și  
dezvoltarea competențelor multi-
lingvistice 

24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca 

 

33 Psiho-educație pentru reziliență 
prin tehnici din drama și actorie 24 Cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar Simona Luca  

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI PERSONALĂ 

34 Școala în aer liber – învățarea 
experimențială în natură 40 Cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar 
Marius Ovidiu 
Sebe 
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35 Dezvoltare profesională și 
formarea continuă 16 Cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar  
Marius Ovidiu 
Sebe 

 

36 

Echipa comunitară integrată – 
strategii și intervenții pentru 
facilitarea incluziunii școlare și 
sociale  
 

24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca 

 

37 
Internet și social media pentru 
integrare socială, profesională și 
învățare 

24 Cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar Simona Luca 

 

  
ü Pentru mai multe informaţii și detalii privind programele de formare accesați pagina social 

media Facebook a CCD Ilfov https://www.facebook.com/ccdilfov și  site-ul: www ccdilfov.ro; 
ü Înscrieri la  profesorii metodişti coordonatori / responsabili; 
ü CCD Ilfov poate adăuga în ofertă și alte programe, la solicitările MEd, ISJ Ilfov sau a 

beneficiarilor direcți. 
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AA..  PPRROOGGRRAAMMEE  DDEE  FFOORRMMAARREE  AACCRREEDDIITTAATTEE  DDEE  CCCCDD  IILLFFOOVV 
 

A.1 COMUNICAREA ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ 
(10 credite profesionale transferabile) 

 
1. CRITERII CURRICULARE 
TIPUL DE PROGRAM: Modul scurt, categoria a II-a, cu 10 de credite profesionale transferabile 
acreditat prin OM nr. 4482/15. 07. 2019. 
SCOPUL: Creşterea calităţii actului educaţional prin îmbunătățirea abilităților cursanților în domeniul 
Managementului  situațiilor de criză în context educațional. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Programul a fost acreditat în cadrul proiectului POCU 104923 
„Dezvoltăm profesori, dezvoltăm viitorul”. 
DURATA: 40 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: online sincron și asincron prin canalul de comunicare MEET/ ZOOM. 
 
GRUPUL ŢINTĂ: Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic cu 
funcții de conducere, de îndrumare și de control  din învățământul preuniversitar 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor educaţiei pentru identificarea şi explicarea unor 
aspecte, secvenţe şi activităţi din cadrul procesului de comunicare în mediul  educaţional 

ü Aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor specifice ştiinţelor educaţiei în gestionarea situaţiilor 
problematice, de criza, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare 

ü Cooperarea cu ceilalţi pentru ameliorarea situațiilor coflictuale ce pot genera situații de criză  
şi inovarea comunicării de criză în cadrul  procesului educaţional 

ü Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil în gestionarea unor situații de criză 
şi a unei atitudini pozitive faţă de profesie, adecvat schimbărilor impuse de societatea 
cunoaşterii. 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: prof. Corina Constanța Păun (specializare: biologie/conversie psihopedagogie, nivel 
de pregătire: universitar, formator CCD; prof. Coralia Ernestina Rotariu (specializare: psihologie, 
nivel de pregătire universitar: atestat de liberă practică – Psihologie clinică, președinte Fundația 
Umanitară HEALTH AID România); prof. Luminița Gabriela  Zegrea (specializare: drept, nivel de 
pregătire universitar, colaborator cu CCD Galați ca formator); 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
 - Număr cursanţi planificaţi: 100 
 - Costul programului: 20.000 
 - Costul estimat al unei ore de formare/participant: 5 lei 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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A.2 DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPIILOR ȘI ELEVILOR 

(10 credite profesionale transferabile) 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
TIPUL DE PROGRAM: Modul scurt, categoria a II-a, cu 10 de credite profesionale transferabile 
acreditat prin OM nr. 4482/15. 07. 2019. 
SCOPUL: Creşterea calităţii actului educaţional prin îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice 
din învățământul preuniversitar în ceea ce privește dezvoltarea personală proprie și de a oferi servicii 
educaționale care susțin dezvoltarea potențialului personal al copiilor și elevilor. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Programul a fost acreditat în cadrul proiectului POCU 104923 
„Dezvoltăm profesori, dezvoltăm viitorul”. 
 
DURATA: 40 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: online sincron și asincron prin canalul de comunicare MEET/ ZOOM. 
 
GRUPUL ŢINTĂ: personal didactic din învăţământul preuniversitar, respectiv personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar. 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Familiarizarea cursanților cu specificul dezvoltării potențialului personal  
ü Conștientizarea necesității autocunoașterii pentru dezvoltarea potențialului personal; 
ü Consolidarea dezvoltării personale prin  dezvoltarea emoțională 
ü Consolidarea dezvoltării personale prin  dezvoltarea socială 
ü Consolidarea dezvoltării personale prin  dezvoltarea cognitivă 
ü Dezvoltarea abilităților de Management personal 

  
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: prof. Simona Maria Albu (specializare: master psihologia resurselor umane, nivel de 
pregătire: postuniversitar, formator CCD; prof. Karina Petrescu (specializare: psihologie, nivel de 
pregătire universitar: atestat de liberă practică – Psihopedagogie specială); prof. Luminița Gabriela  
Zegrea(specializare: drept, nivel de pregătire universitar, colaborator cu CCD Galați ca formator); prof. 
Irina Vasilache (specializare: pedagogie, certificat de consilier pentru dezvoltarea personală, nivel de 
pregătire: universitar, atestat de formator) 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
 - Număr cursanţi planificaţi: 100 
 - Costul programului: 20.000 
 - Costul estimat al unei ore de formare/participant: 5 lei 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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A3. EVALUAREA PSIHO-APTITUDINALĂ A COPIILOR / ELEVILOR ÎN EDUCAȚIE 

(10 credite profesionale transferabile) 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
TIPUL DE PROGRAM: Modul scurt, categoria a II-a, cu 10 de credite profesionale transferabile 
acreditat prin OM nr. 3189/07.02.2020. 
SCOPUL: Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în ceea ce 
privește cunoașterea personalității copiilor și elevilor în context educațional, prin evaluarea obiectivă 
și rafinată a trasăturilor psiho-aptitudinale ale acestora. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Programul a fost acreditat în cadrul proiectului „Dezvoltăm profesori 
dezvoltăm viitorul” POCU 104923, beneficiar Primăria Sector 5. 
DURATA: 40 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov, filiale CCD Ilfov, webinar online sincron 
și asincron audio video pe platforma ZOOM. 
GRUPUL ŢINTĂ: Personal didactic din învăţământul  preuniversitar, respectiv personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar, conform art. 245, 
alin.1 din legea nr. 1/2011. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Familiarizarea cursanților cu specificul evaluării psiho-aptitudinale în educație în raport cu 
etapele dezvoltării umane; 

ü Conștientizarea necesității cunoașterii carateristicilor psiho-aptitudinale ale copiilor/elevilor 
pentru învățare și pentru dezvoltarea potențialului personal la vârsta preșcolară; 

ü Exersarea activităților de evaluare psiho-aptitudinală în activitatea educațională utilizând  
metode și instrumente specifice; 

ü Consolidarea abilităților de evaluare globală psiho-pedagogică a elevului în activitatea 
educațională. 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: Simona Maria Albu (specializare: master psihologia resurselor umane, nivel de 
pregătire: postuniversitar, formator CCD), Simona Luca (specializare: psihologie, nivel de pregătire: 
postuniversitar, formator CCD), Maria Boboc (specializare: consiliere școlară, nivel de pregătire: 
postuniversitar, formator CCD), Mariana Nezami (specializare: psihologie, nivel de pregătire: 
postuniversitar, formator CCD). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
 - Număr cursanţi planificaţi: 100 
 - Costul programului: 10.000 
 - Costul estimat al unei ore de formare/participant: 2,5 lei 
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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A4. DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ-PROIECTUL CETĂȚEANUL 

(NIVEL PRIMAR) 
(10 credite profesionale transferabile) 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
TIPUL DE PROGRAM: Modul lung, categoria a II-a, cu 10 credite profesionale transferabile 
acreditat prin OM Nr. 3559/29.03. 2021. 
SCOPUL: Promovarea valorilor civice şi democratice şi a respectului pentru drepturile omului, prin 
aplicarea metodologiei Project Citizen – Proiectul Cetăţeanul în învățământul primar. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Necesitatea de formare a competenţelor civice și de relaţionare cu 
comunitatea locală în calitate de cetăţeni activi. 
DURATA: 40 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: blended learning și online sincron și asincron pe platforma 
ZOOM/MEET. 
GRUPUL ŢINTĂ: Cadre didactice din învățământul primar 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Capacitatea de a utiliza corect şi coerent termenii și noţiunile-cheie din domeniul educației 
civice, democrației participative, stat democratic, drepturile omului, drepturile copilului 

ü Capacitatea de a utiliza metodologia Project Citizen – Proiectul Cetăţeanul- nivel primar în 
formarea şi dezvoltarea competenţelor civice ale elevilor. 

ü Abilitatea de a comunica şi relaţiona cu elevii, părinţii, autorităţile publice, alţi factori ai 
comunităţii, în vederea realizării de proiecte educaţionale în domeniul civic. 

ü Capacitatea de a monitoriza şi evalua proiectele realizate de elevi în cadrul metodologiei 
Project Citizen – Proiectul Cetăţeanul-nivel primar. 

ü Capacitatea de a se raporta critic şi reflexiv la problemele comunității și ale societății în 
general, pe baza valorilor și principiilor democratice. 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu de evaluare, aplicații practice, studii de caz 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: formatori naționali formați în cadrul proiectului „Citizen”: prof. dr. Călin Rus 
(specializare: profesor asociat la Universitatea de Vest Timișoara, nivel de pregătire: director al 
Institutului Intercultural Timișoara; prof. dr. Petrescu Florin (specializare: istorie, nivel de pregătire 
postuniversitar: titlul de doctor in istorie, director al CCD Ilfov); prof. Luca Simona Gabriela 
(specializare: licențiat în sociopsihopedagogie, specializarea pedagogie, profesor consilier școlar, nivel 
de pregătire postuniversitar, prof. metodist CCD Ilfov); prof. Burada Anamaria (specializare: științe 
juridice, nivel de pregătire universitar, director al Palatului Copiilor Constanța). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

 - Număr cursanţi planificaţi: 100 
 - Costul programului: 20.000 
 - Costul estimat al unei ore de formare/participant: 5 lei 
 
PARTENERI: Institutul Intercultural Timişoara 
 
COORDONATORUL PROGRAMULUI: prof. metodist Marius-Ovidiu Sebe 
 
 
 



 
__________________________________________________________________________ 

14 |  
 

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

BB11..  CCRREEDD  ––  CCUURRRRIICCUULLUUMM  RREELLEEVVAANNTT,,  EEDDUUCCAAȚȚIIEE  DDEESSCCHHIISSĂĂ  PPEENNTTRRUUUU  TTOOȚȚII 
  
  
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Program scurt categoria I, cu 30 de credite profesionale transferabile 
desfăşurat în parteneriat cu CCD București. 
SCOPUL: Abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial. 
Creșterea calității și relevanței educației în școlile aflate în zone cu populație vulnerabilă, ținta fiind 
reducerea ratei de părăsire timpurii a învățământului prin implementarea de proiecte inovative axate pe 
dezvoltarea competențelor-cheie, în contexte de învățare curriculare și extracurriculare stimulative și 
motivaționale, pentru cel puțin 2.500 de elevi. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: O intervenție sistemică destinată prevenirii fenomenului de părăsire 
timpurie a școlii prin măsuri care să susțină aplicarea inovativă și sustenabilă a noului curriculum 
național și creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale elevilor din învățământul primar 
și gimnazial. 
DURATA: 120 de ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI:  
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Cunoașterea în profunzime elementele de noutate și inovație aduse de noile programe școlare 
pentru învățământul primar și gimnazial și care aduc aceste schimbări în sala de clasă; 

ü Folosirea de noi metode și strategii didactice; 
ü Dezvoltarea și utilizarea de resurse educaționale deschise adaptate contextului educațional; 
ü Competenţe profesionale din domeniul didactic şi pedagogic; 
ü Competențe de elaborare a instrumentelor şi strategiilor didactice, care facilitează înțelegerea 

la nivelul elevilor și fac activitățile la clasă mai atractive. 
 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: online sincron și asincron pe platforma MEET 
GRUP ŢINTĂ: personal de conducere, monitorizare, evaluare şi control şi cadre didactice aspirante la 
funcții de conducere 
MODALITĂȚI  DE EVALUARE: portofoliu de evaluare 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: formatori naționali CRED 
3. CRITERII ECONOMICE (fonduri POCU): 

 - Număr cursanţi planificaţi: 350 
 - Costul programului: fonduri POCU 
 - Costul estimat al unei ore de formare/participant: fonduri POCU 
 
INSTITUŢII  PARTENERE: CCD București, ISJ Ilfov, MEd 
 
Responsabil program: prof. dr. Florin Petrescu, expert local coordonare formare 
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B2. PROF I - FORMAREA FORMATORILOR ÎN DOMENIUL MENTORATULUI DE 

CARIERĂ DIDACTICĂ 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Program scurt categoria I, cu 30 de credite profesionale transferabile 
desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Educației 
SCOPUL: Formarea formatorilor în domeniul mentoratului de carieră didactică 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Programul de formare este proiectat cu scopul de a răspunde nevoilor 
formatorilor de profesori mentori care vor desfășura activități de formare în domeniul mentoratului de 
carieră didactică. 
DURATA: 84 de ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI: 
ü Concept, Proces, Standarde 
ü Managementul Procesului de Mentorat 
ü Consiliere Profesională și Comunicare în Activitatea de Mentorat 
ü Psihopedagogia Formatorilor de Mentori de Carieră Didactică 
COMPETENŢE  VIZATE:  
ü Dezvoltarea capacității de proiectare, organizare şi desfăşurare a activităților de mentorat în 

carieră didactică. 
ü Dezvoltarea capacității de consiliere și orientare psihopedagogică în cariera didactică. 
ü Dezvoltarea capacității formare continuă, dezvoltare personală și profesională și de menținere a 

echilibrului în cadrul grupului de lucru. 
ü Dezvoltarea capacității de monitorizare a activităților didactice formale și nonformale proiectate 

și desfășurate de profesorii debutanți. 
ü Dezvoltarea abilităților de relaționare și comunicare psihopedagogică între mentor și profesorul 

debutant. 
ü Dezvoltarea capacității de predare a conținuturilor folosind tehnici de învățare diverse în raport 

cu cerințele și particularățile elevilor. 
ü Dezvoltarea capacității de proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor educaţionale în 

parteneriat cu familia şi comunitatea. 
ü Dezvoltarea abilităților de valorificare a spaţiului de învăţare şi a curriculumului şcolar în funcţie 

de cerinţele educaţionale ale tuturor elevilor. 
ü Dezvoltarea capacității de a participa creativ și constructiv în cadrul rețelei de profesori mentori 

la nivel național. 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: online sincron și asincron pe platforma MEET 
GRUP ŢINTĂ: Minimum 611 persoane selectate (câte minimum 13 persoane/județ, din cele 41 
județe și câte minimum 13 persoane/sector, din cele 6 sectoare ale municipiului București) 
MODALITĂȚI  DE EVALUARE: portofoliu de evaluare 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: formatori naționali PROF 
3. CRITERII ECONOMICE (fonduri POCU): 

 - Număr cursanţi planificaţi: 611 
 - Costul programului: fonduri POCU 
 - Costul estimat al unei ore de formare/participant: fonduri POCU 
 
INSTITUŢII  PARTENERE: MEd 
 
Responsabil program: prof. dr. Florin Petrescu, Responsabil local preuniversitar 
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B3. PROF II – FORMAREA MENTORILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Program scurt categoria I, cu 30 de credite profesionale transferabile 
desfăşurat în parteneriat cu MEd. 
SCOPUL: Formarea mentorilor de practică pedagogică 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Programul de formare este proiectat cu scopul de a răspunde nevoilor 
profesorilor care desfășoară activități de mentorat în cadrul practicii pedagogice organizată prin 
programe de formare inițială a viitorilor profesori 
DURATA: 84 de ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI: 
ü Importanța activității de mentorat și promovarea calității în educație 
ü Proiectarea curriculară 
ü Evaluarea și autoevaluarea activităților didactice 
COMPETENŢE  VIZATE:  
ü Dezvoltarea capacității de a analiza nevoile grupului țintă al unei activități de training. 
ü Dezvoltarea capacității de proiectare, organizare şi desfăşurare a activităților didactice. 
ü Dezvoltarea capacității de monitorizare a activităților didactice formale și nonformale proiectate 

și desfășurate de studenți. 
ü Dezvoltarea abilităților de relaționare și comunicare psihopedagogică între mentor și student. 
ü Dezvoltarea capacității de predare a conținuturilor folosind tehnici de învățare diverse în raport 

cu cerințele și particularățile elevilor. 
ü Dezvoltarea abilităților de valorificare a spaţiului de învăţare şi a curriculumului şcolar în funcţie 

de cerinţele educaţionale ale tuturor elevilor. 
ü Dezvoltarea capacității de a îndruma și facilita procesele de grup (interculturale). 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: online sincron și asincron pe platforma MEET 
GRUP ŢINTĂ: Minimum 600 profesori mentori de practică pedagogică formați din care, minimum 
500 persoane certificate din: centrele de tutorat-pilot, BPP-pilot și școli de aplicație-pilot. 
MODALITĂȚI  DE EVALUARE: portofoliu de evaluare 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: formatori naționali PROF 
3. CRITERII ECONOMICE (fonduri POCU): 

 - Număr cursanţi planificaţi: 600 
 - Costul programului: fonduri POCU 
 - Costul estimat al unei ore de formare/participant: fonduri POCU 
 
INSTITUŢII  PARTENERE: MEd 
 
Responsabil program: prof. dr. Florin Petrescu, Responsabil local preuniversitar 
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B4. COMUNICARE, INFORMARE, DEZVOLTARE, CONȘTIENTIZARE. EDUCAŢIA 

PENTRU DREPTURILE COPILULUI 
(10 credite profesionale transferabile) 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
PROGRAM: Program categoria III, acreditat de Institutul Român pentru Drepturile Omului prin 
OMEC nr. 3189/07.02.2020 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic de predare, personal de conducere, de îndrumare și 
control din învățământul preuniversitar. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Nevoia de dezvoltare a civismului în rândul elevilor. Necesitatea de 
regândire a educaţiei pentru drepturile copilului din perspectivă acţională și a mediului online. 
DURATA: 40 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, I.R.D.O., online sincron și asincron pe platforma 
ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Îmbogățirea repertoriului conceptual cu noțiuni din domeniul drepturilor copilului; 
ü Dezvoltarea abilităţilor pentru pregătirea elevilor privind modalitățile prin care drepturile 

copilului (aşa cum apar formulate în Convenţie) pot fi fragilizate sau consolidate prin 
interacţiunea cu mediul digital; 

ü Promovarea relaţiilor copii-adulți printr-o mai bună cunoaștere a drepturilor copilului; 
ü Optimizarea aspectelor privind drepturile care pot fi actualizate în mediul online și  obligaţiile  

asociate drepturilor în mediul online 
ü Dezvoltarea abilităților privind realizarea analizei SWOT a şcolii online prin prisma 

respectării drepturilor copiilor 
 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: Portofoliu de evaluare, studiu de caz, aplicații practice  
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATOR: dr. Silvia Iorgulescu, expert IRDO, specializare drept, titlul de doctor, prof. dr. Florin 
Petrescu – director CCD Ilfov, specializare istorie, titlul de doctor, Octavian Kiss, profesor universitar, 
expert IRDO. 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 70 
- Costul programului: 11.200 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 4 lei 

 
INSTITUŢII PARTENERE: I.R.D.O. 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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B5. ORA DE NET – FOLOSIREA UTILĂ, SIGURĂ ȘI CREATIVĂ A INTERNETULUI 

(FUCSI) 
(15 credite profesionale transferabile) 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
TIPUL PROGRAMULUI: Program categoria II, acreditat de Organizația Salvați Copiii prin OMEC 
nr. 3189/07.02.2020 
GRUP ȚINTĂ: Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul 
preuniversitar. 
SCOP: Formarea și dezvoltarea competenței digitale, respectiv a deprinderilor de folosire utilă, sigură 
și creativă a internetului și a tehnologiilor smart (NTIC) în activitatea didactică, precum și în 
ansamblul procesului instructiv-educativ. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Răspunde noilor provocări privind siguranța online, cetățeniei digitale 
și educația media în contextul introducerii resurselor media și resurselor online în procesul 
educațional. 
DURATA: 60 ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Competenţe de identificare a potenţialelor riscuri online 
ü Competențe de comunicare şi colaborare online 
ü Competențe de informare şi gestionare a conţinutului online 
ü Competențe privind metodologia instruirii digitale în educație 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiect de implementare. 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: acreditați M.Ed., prof. dr. Florin Petrescu, director CCD Ilfov, formator național „Ora 
de net”, specializare istorie, titlul de doctor, Marius-Ovidiu Sebe, prof. metodist CCD Ilfov, formator 
național „Ora de net”, specializare geografie, Studii Aprofundate, Simona Luca, prof. metodist CCD 
Ilfov, formator național „Ora de net”, Horiana Petrescu, bibliotecar CCD Ilfov, specializarea filologie, 
studii postuniversitare, formator național „Ora de net” 
 
3. CRITERII ECONOMICE 
- Număr cursanţi planificaţi: 70 
- Costuri estimate: total 17.500 lei 
- Cost oră formare/participant: 4,1 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: Organizația „Salvați Copiii” 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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C. PROGRAME DE FORMARE ORGANIZATE LA SOLICITAREA MEd 
 

C.1 ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE  
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
PROGRAM: Propus de CCD spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învăţământul primar care vor preda la clasa 
pregătitoare în anul școlar 2021-2022. 
SCOP: Dobândirea competențelor necesare desfășurării activității didactice la clasa pregătitoare. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în 
anul școlar 2021-2022, în vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare. 
DURATA: 16 ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Competenţe de planificare şi proiectare a demersului didactic; 
ü Competenţe de Management al procesului de predare-învăţare specific clasei pregătitoare; 
ü Competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii; 
ü Competenţe de evaluare. 
 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: portofolii, chestionare. 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: prof. Stancu Caterina (specializare: informatică aplicată, nivel pregătire: studi 
postuniversitare-master informatică aplicată, atestare ME de formator „Inițiere IT” și „Utilizare AeL”), 
prof. Draghici Maria (specializare: informatică aplicată, nivel pregătire: studi postuniversitare-master 
informatică aplicată, atestare ME de formator „Inițiere IT” și „Utilizare AeL”), prof. Anghel Maria 
(specializare: informatică aplicată, nivel pregătire: studii postuniversitare-master informatică aplicată, 
atestare ME de formator „Inițiere IT” și „Utilizare AeL”). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr cursanţi planificaţi: 60 
- Costuri estimate: total - 2.600 lei 
- Cost oră formare/participant: 2,60 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov 

 
Responsabil program: profesor metodist Marius-Ovidiu Sebe 
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C2. PREGĂTIRE METODICĂ ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE 

DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
PROGRAM: Propus de CCD spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care susțin examenul de 
definitivare în învăţământ în anul școlar 2021-2022. 
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 școlar 2021-2022. 
DURATA: 24 ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Utilizarea de noţiuni şi tehnici de metodica predării disciplinei/activităţilor instructiv-educative; 
ü Abilități de proiectare curriculară; 
ü Capacitatea de a elabora strategii de Management al lecției; 
ü Utilizarea unor metode alternative de evaluare menite să ducă la atingerea finalităţilor asumate; 

 
MODALITĂȚI DE  EVALUARE: portofolii, proiecte, studii de caz. 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: conf. univ. dr. Vasile Molan (specializare: limba și literatura română, nivel pregătire: 
studii postuniversitare, titlul de conferențiar universitar doctor), prof. dr. Marin Manolescu 
(specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare - titlul de profesor universitar doctor, 
Universitatea de Psihologie și Științele Educației București), inspectori de specialitate și resurse umane 
ISJ Ilfov. 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr cursanţi planificaţi: 60 
- Costuri estimate: total- 4.000 lei 
- Cost oră formare/participant: 2,7 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov 

 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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C3. PREGĂTIRE METODICĂ ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL NAȚIONAL 

DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE / TITULARIZARE 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
PROGRAM: Propus de CCD spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care participă la concursul 
național de titularizare în învăţământ în anul școlar 2021-2022. 
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 
2021-2022. Se organizează la recomandarea MEd. 
DURATA: 24 ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Utilizarea de noţiuni şi tehnici de metodica predării disciplinei/activităţilor instructiv-educative; 
ü Abilități de proiectare curriculară; 
ü Capacitatea de a elabora strategii de Management al lecției; 
ü Utilizarea unor metode alternative de evaluare menite să ducă la atingerea finalităţilor asumate; 
 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: portofolii, proiecte, studii de caz. 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: conf. univ. dr. Vasile Molan (specializare: limba și literatura română, nivel pregătire: 
studii postuniversitare, titlul de conferențiar universitar doctor), prof. dr. Marin Manolescu 
(specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare - titlul de profesor universitar doctor, 
Universitatea de Psihologie și Științele Educației București), inspectori de specialitate și resurse umane 
ISJ Ilfov. 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr cursanţi planificaţi: 60 
- Costuri estimate: total 4.000 lei 
- Cost oră formare/participant: 2,7 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov 
 
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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C4. PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ A METODIȘTILOR ISJ 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
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. 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, ISJ Ilfov, online sincron și asincron pe platforma 
ZOOM/MEET. 
DURATA: 24 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare şi a activităţii profesorilor metodişti prin utilizarea unor 
tehnici adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării demersului didactic 
eficient;  

ü Formarea de competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a 
inspecţiei şcolare, a activităţilor ştiinţifico-metodice etc; 

ü Respectarea principiilor de etică profesională şi adoptarea unui comportament psiho-social 
adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic inspectat şi metodist; 

ü Îndrumarea/Monitorizarea cadrelor didactice pentru asigurarea unui proces educaţional de 
calitate în domeniul specialităţii şi a atingerii standardelor educaţionale de către elevi; 

ü Asigurarea coerenţei desfăşurării inspecţiei şcolare şi elaborarea raportului scris de inspecţie 
într-o structură unitară pentru toate specialităţile, cu  particularităţile  specifice domeniului. 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliul final individual cuprinzând raportul de inspecţie şi fişa 
de evaluare a lecţiei. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: conf. univ. dr. Vasile Molan (specializare: limba și literatura română, nivel pregătire: 
studii postuniversitare, titlul de conferențiar universitar, doctorat în inspecția școlară ), profesor Rada 
Dumitru (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, masterat în domeniul 
Managementului educațional, Mentor în Proiectul pentru învățământul rural, expert ARACIP, 
formator ANC, inspector Management instituțional ISJ Ilfov). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 50 
- Costul programului: 3.750 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 

 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov  
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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C5. FORMAREA MEMBRILOR COMISIEI DE APLICARE A METODOLOGIEI - CADRU 

PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 
 
 

1. CRITERII CURRICULARE: 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice care fac parte din Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare 
a probelor practice/orale în profilul postului şi a  inspecţiilor speciale la clasă, conform prevederilor Anexei la 
Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în anul 
școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5991/2020, cu modificările ulterioare. 
 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Programul este propus la recomandarea MEd, în scopul formării 
membrilor comisiilor județene care efectuează evaluarea cadrelor didactice la probele practice/orale și 
a inspecțiilor speciale la clasă. 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, ISJ Ilfov, online sincron și asincron pe platforma 
ZOOM/MEET. 
DURATA: 24 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare prin utilizarea unor tehnici adecvate de evaluare a 
proiectării, organizării şi desfăşurării demersului didactic eficient;  

ü Formarea de competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a 
inspecţiei şcolare. 

ü Respectarea principiilor de etică profesională şi adoptarea unui comportament psiho-social 
adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente. 

ü Asigurarea coerenţei desfăşurării inspecţiei şcolare şi elaborarea raportului scris de inspecţie 
într-o structură unitară pentru toate specialităţile, cu  particularităţile  specifice domeniului. 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliul final individual 
  
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: conf. univ. dr. Vasile Molan (specializare: limba și literatura română, nivel pregătire: 
studii postuniversitare, titlul de conferențiar universitar, doctorat în inspecția școlară), profesor Rada 
Dumitru (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, masterat în domeniul 
Managementului educațional, Mentor în Proiectul pentru învățământul rural, expert ARACIP, 
formator ANC, inspector Management instituțional ISJ Ilfov) 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 40 
- Costul programului: 2.750 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 2,8 lei 

 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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C6. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE A LUCRĂRILOR SCRISE DIN 

CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR ȘI A CONCURSULUI NAȚIONAL  

DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE / TITULARIZARE 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
 
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 și de eliminare a discrepanțelor 
în evaluarea standardizată. 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
DURATA: 24 de ore 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

Ø Dezvoltarea capacităților de analiză, sinteză , diagnoză, de construire a unor decizii 
optime, în funcție de contextul dat; 

Ø 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. 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliul final individual, fișe de evaluare, test aplicat 
  
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: prof. dr. Cristina Petre-Ghiță, inspector școlar general adjunct ISJ Ilfov (specializare: 
geografie, nivel pregătire: studii postuniversitare - titlul de doctor în geografie, inspector școlar general 
adjunct ISJ Ilfov, formator ANC), profesor Vișnyei Ladislau (specializare: geografie, nivel pregătire: 
studii universitare, certificat de formator județean al programului național DeCeE),  profesor Mureșan 
Camelia (specializare: lb. română-lb. franceză, nivel pregătire: studii postuniversitare, titlu de doctor 
în științe umaniste, certificat de formator județean al programului național DeCeE). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 40 
- Costul programului: 2.750 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 2,8 lei 

 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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C7. TEHNOLOGIE DIGITALĂ: APLICAȚII MOBILE ȘI PLATFORME DE ÎNVĂȚARE ÎN 

VIRTUALIZAREA EDUCAȚIEI MODERNE 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din Județul Ilfov, profesori consilieri școlari, personal 
didactic auxiliar, părinți 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program este cuprins în seria de activități și cursuri realizate de 
către o echipă de formatori, formați la rândul lor prin intermediul unui program European de mobilități 
pentru adulți „Upgrade al programului de educație remedială pentru adulți, Șansa a doua prin 
competențe digitale și psiho-sociale europene” 2019-1-RO01-KA104-062592 
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, Liceul Teoretic „Alexandru Rosetti” – Vidra, Școala 
Gimnaziala Nr.1 Pantelimon, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma ZOOM 
 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  
Ø Aplicarea cadrului teoretic și conceptual  legat de educația adulților. 
Ø Formarea unor competențe digitale implicate în proiectarea, realizarea și utilizarea  

materialelor și conținuturilor utile în învățarea la distanță de către cursanții programului ”A 
Doua Șansă”. 

Ø Instalarea pe unități hard a unor tipuri de platforme de învățare (Edmodo, Moodle, aplicații 
Google pentru educație, MOOC) și conceperea unor materiale specifice pentru lecții la distanță. 

Ø Crearea și valorificarea pentru învățare a unor medii și aplicații colaborative, comunități 
virtuale, rețele sociale  

Ø Proiectarea de materiale curriculare și aplicații (Kahoot, Socrative, Mentimenter, Hot Popatoes, 
Quiz-uri diverse, Padlet, Canva, WordArt) pentru acces virtual. 
 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii,  probe practice, chestionar feedback. 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: prof. Luminița Gabriela Zegrea (specializare: matematică-informatică, nivel pregătire: 
studii postuniversitare, cursant la Școala Doctorală Automatică și calculatoare UP București, Director 
Adjunct Liceul Teoretic „Alexandru Rosetti”, atestat formator ANC), Conf. Dr. Ing. Georgiana Chișiu 
- Universitatea Politehnică, prof. Simona Gabriela Luca (specializare: pedagogie, nivel pregătire: 
studii postuniversitare, master Management și evaluare educațională, profesor metodist CCD Ilfov, 
atestat formator ANC, prof consilier școlar, formare în E-learning, platforme și telework). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
- Finațare prin Programul Erasmus+  

 
INSTITUŢII PARTENERE: ANPCDEFP, furnizori cursuri Erasmus+  

 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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C.8 INSTRUMENTE ONLINE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE PREDARE ȘI EVALUARE 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice şi cadre didactice auxiliare din judeţul Ilfov 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Formarea unor competenţe în vederea utilizării și integrării noilor 
tehnologii la clasă, în activităţile didactice, pentru a facilita învăţarea centrată pe elev. 
 
DURATA: 24 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Dezvoltarea capacităților de eficientizare a metodelor de predare și evaluare prin utilizarea 
aplicațiilor online; 

ü Formarea unor abilități de utilizare a instrumentelor digitale online în procesul de instruire al 
elevilor.   

ü Competențe de informare şi comunicare prin internet. 
 
MODALITĂŢI  DE EVALUARE: testare teoretică şi practică 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: prof. Nicolau Dumitru-Dan (specializare: informatică aplicată, nivel pregătire: studi 
postuniversitare-master informatică aplicată, atestare ME de formator „Inițiere IT” și „Utilizare AeL”), 
prof. Apostol Veronica (specializare: informatică aplicată, nivel pregătire: studii postuniversitare-
master informatică aplicată, Certificat SIVECO de instructor atestat AeL), prof. Luminița Gabriela 
Zegrea (specializare: matematică-informatică, nivel pregătire: studii postuniversitare, cursant la Școala 
Doctorală Automatică și calculatoare UP București, atestat formator ANC). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 100 
- Costul programului: 5.000 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 2 lei 

  
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov. 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D. PROGRAME DE FORMARE AVIZATE MEd 
 
DOMENIUL CURRICULUM ȘI DIDACTICA SPECIALITĂȚII 
 

D1. METODE INOVATIVE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DE 
PREDARE ȘI EVALUARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
 
TIPUL PROGRAMULUI: Propus de CCD spre avizare MEd 
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice care predau limba și literatura română 
SCOP: Dezvoltarea competențelor de predare și creșterea calității procesului de predare-invățare-
evaluare la limba și literatura romană. 
 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Răspunde solicitării inspectorului şcolar de specialitate şi cadrelor 
didactice din judeţul Ilfov 
DURATA: 24 ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Formarea și dezvoltarea competențelor de proiectare, de adecvare a conținuturilor la 
particularitățile elevilor și la tendințele actuale din didactica limbii română. 

ü Dezvoltarea capacității de utilizare a metodelor alternative moderne de predare. 
ü Formarea capacității de selectare a metodelor de predare – învățare – evaluare în funcție de 

specificul clasei de elevi. 
ü Formarea unor competențe de creare a situațiilor de învățare bazate pe instruirea diferențiată a 

elevilor prin utilizarea metodelor interactive de predare – învățare.  
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, proiecte de lecție. 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: Prof. Cristina Sin (specializare: lb. română, nivel pregătire: studii postuniversitare de 
masterat, certificat de formator județean al programului național DeCeE, atestat formator ANC, Școala 
Gimnazială Nr. 1 Pantelimon), profesor Mureșan Camelia (specializare: lb. română-lb. franceză, nivel 
pregătire: studii postuniversitare, titlu de doctor în științe umaniste, certificat de formator județean al 
programului național DeCeE, atestat formator CNFPA). 
 
3. CRITERII ECONOMICE 
- Număr cursanţi planificaţi: 50 
- Costuri estimate:  3.000 lei 
- Cost oră formare/participant: 2,5 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D2. GÂNDIRE CRITICĂ ȘI STRUCTURI MENTALE 

FORMATE PRIN DISCIPLINE STEM 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și personal didactic auxiliar. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este necesar pentru a forma la 
participanți noi competențe necesare în contextul actual de adaptare la o realitate în continuă 
schimbare prin investigarea realității din perspectiva științelor și găsirea unor soluții practice la 
problemele cotidiene. Vizăm atât schimbarea mentalității, din utilizator familiarizat către promotor de 
schimbare tehnologică, orientat spre optimizarea proceselor, cât și analiza și utilizarea  unor matrici - 
algoritmi de lucru cu noile tehnologii. 
Prin acest program ne propunem să abilităm profesorii de științe cu competențe care să ilustreze 
valoarea adaptativă pentru viață și pentru carieră a unei gîndiri tehnice, matematice, critice în 
contextul economic și social-actual. 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Familiarizarea cadrelor didactice cu noile tendințe economice, tehnologice și sociale în 
contextul resetării din perioada postpandemie și noile oportunități din programul Uniunii 
Europene  - 2030 Provocări și oportunități; 

ü Dezvoltarea unor competenţe vizând integrarea cunoașterii specifice științelor exacte în 
adaptarea cu succes la provocările cotidiene prezente și viitoare și abordarea pragmatică, 
antreprenorială a vieții, bazată pe construcție și programare sau probabilistică; 

ü Dezvoltarea competenţelor de a proiecta strategii și proiecte educaționale care susțin 
formarea la elevi a unui profil pragmatic, tehnic, autodidact, spirit antreprenorial, adaptat la 
contextul tehnologic al automatizărilor viitorului. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu cu următoarele materiale: 
- Conceperea unei activități sau a unui proiect cu elevii în care să abordeze temele de actualitate 
tehnologică în concordanță cu dezvoltările europene. 
- Chestionar feedback. 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Daniela Moraru- Inspector de matematică ISJ Ilfov, Luminița Gabriela Zegrea – prof. Informatică, 
Prof. Alina Căprărescu- prof. Informatică- Măgurele,  prof. Simona Gabriela Luca, profesor metodist 
CCD Ilfov, Prof. Cristian Hatu- prof. fizică, președinte Centrul de Evaluare și Analize Educaționale, 
Prof. Dr. Diana Melnic, - profesor fizică, Conf Dr. Ing. Bogdan Abaza – Universitatea Politehnică, 
Conf. Dr. Ing. Georgiana Chișiu - Universitatea Politehnică 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 

INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Centrul de Evaluare și Analize Educaționale, Universitatea 
Politehnică București 
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D3. A DOUA ŞANSĂ. METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
 
TIPUL PROGRAMULUI: Propus de CCD spre avizare MEd 
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 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Însuşirea metodelor şi mijloacelor de învăţământ specifice învăţământului remedial; 
ü Familiarizarea cu strategiile psihopedagogice de optimizare a învăţării remediale 
 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice. 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: formatori judeţeni ai programului „A doua Şansă”, profesor Păun Corina 
(specializare: biologie, nivel pregătire: studii postuniversitare, certificat de formator județean al 
programului „A Doua Șansă”) 
 
3. CRITERII ECONOMICE 
- Număr cursanţi planificaţi: 50 
- Costuri estimate: total- 3.000 lei 
- Cost oră formare/participant: 2,5 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Roma Fund Education 
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D4. STRATEGII DE ELABORARE A CDȘ 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 
 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Necesitatea integrării în oferta CDȘ a opționalelor, ținând cont de 
nevoile comunității. Necesitatea creșterii calității demersului de proiectare și realizare a CDȘ. 
DURATA: 24 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE SPECIFICE PROGRAMULUI: 

ü Abilități de proiectare și realizare a C.D.Ș.; 
ü Integrarea competenţelor dobândite în demersul didactic; 
ü Dezvoltarea abilităților de integrare în oferta CDȘ a opționalelor ținând cont de nevoile 

comunității locale. 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: prof. dr. Florin Petrescu, director CCD Ilfov (specializare: istorie, nivel de pregătire 
postuniversitar: titlul de doctor in istorie, director al CCD Ilfov), prof. dr. Cristina Petre-Ghiță, 
inspector școlar general adjunct ISJ Ilfov (specializare: geografie, nivel pregătire: studii 
postuniversitare - titlul de doctor în geografie, inspector școlar general adjunct ISJ Ilfov). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr cursanţi planificaţi: 50 
- Costuri estimate: total de 3.000 lei 
- Cost oră formare/participant: 2,5 lei 
 
PARTENERI: ISJ Ilfov,  CJ Ilfov 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D5. ABILITARE CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU EFICIENȚĂ ÎN 

PREDARE, ÎNVĂȚARE, EVALUARE 
 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar gimnazial și liceal 
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: 16 ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE: 

ü Abilități de folosire a noţiunilor şi elementelor conceptuale privind teoria curriculum-ului; 
ü Competențe de optimizare a procesului de predare – învăţare – evaluare prin prisma 

noutăţilor curriculare; 
ü Perfecţionarea competenţelor în proiectarea curriculum-ului de dezvoltare locală şi 

curriculum la decizia unităţii școlare (C.D.L. şi C.D.Ş.). 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare, portofolii, proiecte şi activităţi practice 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: conf. univ. dr. Vasile Molan (specializare: limba și literatura română, nivel pregătire: 
studii postuniversitare, titlul de conferențiar universitar, doctorat în inspecția școlară), profesor Rada 
Dumitru(specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, masterat în domeniul 
managementului educațional, mentor în Proiectul pentru învățământul rural, expert ARACIP, formator 
CNFPA, inspector management instituțional ISJ Ilfov), Prof. Simona Gabriela Luca (metodist CCD IF, 
specializarea pedagogie,) Prof. Constantin Cojocea (formator, specializarea biologie, expert în 
educație, director), Prof. Corina Constanța Păun (formator, specializarea biologie, expert în educație, 
director) 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr cursanţi planificaţi: 70 
- Costul programului: 3.000 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 3,5 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ. Ilfov 
 
Responsabil program: profesor metodist Luca Simona Gabriela 
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D6. ABILITARE CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE  

PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MED 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar PREȘCOLAR 
JUSTIFICAREA OFERTEI: formarea cadrelor didactice care predau în învățământul preșcolar 
privind Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 pentru aprobarea noului 
Curriculumului pentru educația timpurie.  
DURATA: 16 ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE: 

- Abilități de folosire a noţiunilor şi elementelor conceptuale privind teoria curriculum-ului 
pentru educația timpurie 

- Proiectarea și organizarea activităților de învățare 
- Identificarea unor strategii didactice moderne, inovative și flexibile, pentru predarea integrată 

a conținuturilor; 
- Capacitatea de a utiliza în practica educațională metode inovative de predare-învățare-

evaluare; 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare, portofolii, proiecte. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: prof. Leana Pelimon (specializare: pedagogia învățământului preșcolar, nivel 
pregătire: studii universitare, inspector școlar pentru învățământul preșcolar, formator ANC), profesor 
Luminița-Elena Sandu (specializare: pedagogia învățământului preșcolar, nivel pregătire: studii 
universitare, inspector școlar pentru învățământul preșcolar, formator ANC ).  
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr cursanţi planificaţi: 70 
- Costul programului: 3.000 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 3,5 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ. Ilfov 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D7. EDUCAȚIA DESPRE HOLOCAUST 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
GRUP ŢINTĂ: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
SCOPUL: Studierea tragediei Holocaustului, prin dezvoltarea unei atitudini de toleranţă şi de 
combatere a discriminării 
JUSTIFICAREA OFERTEI: necesitarea dezvoltării unor competențe de predare a Holocaustului pe 
înțelesul elevilor. 
DURATA: 40 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel”, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Abilități pentru studierea şi interpretarea unor documente istorice 
ü Formarea unor opinii personale prin argumente şi contraargumente 
ü Formarea de valori şi atitudini pentru toleranţă şi acceptarea diferenţelor 
ü Dezvoltarea competențelor de predare a Holocaustului 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: proiecte, portofolii, eseu pe o temă impusă.  
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: prof. dr. Alexandru Florian (specializare: filosofie și științe politice, nivel de pregătire 
postuniversitar: titlul de doctor in filosofie și științe politice, director executiv al Institutului Naţional 
pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”), prof. univ. George Voicu (specializare: 
sociologie, nivel de pregătire postuniversitar: titlul de doctor in filosofie/sociologie, sef departament în 
cadrul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”), prof. dr. 
Florin Petrescu (specializare: istorie, nivel de pregătire postuniversitar: titlul de doctor in istorie, 
director al CCD Ilfov) 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr cursanţi planificaţi: 35 
- Costuri estimate: 3.500 lei 
- Cost oră formare/participant: 2,5 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, Institutul 
Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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DOMENIUL MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 
 

D8. ASIGURAREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT. 
DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR CEAC 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE: 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MED 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice (membrii și responsabili CEAC) 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este necesar pentru instruirea 
membrilor și responsabililor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. 
 
DURATA: 36 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, ISJ Ilfov, online sincron și asincron pe platforma 
ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Abilități de utilizare adecvată a conceptelor specifice calității educației; 
ü Proiectarea dezvoltării calității educației în unitatea de învățământ; 
ü Utilizarea metodelor și strategiilor adecvate asigurării interne a calității; 
ü Abilități de realizare și utilizare a procedurilor și instrumentelor CEAC; 
ü Abilități de cunoaștere și utilizare a legislației pentru asigurarea calității educației în unitățile 

de învățământ preuniversitar. 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: profesor Zegrea Gabriela-Luminița (specializare: fizică, nivel pregătire: studii 
postuniversitare, formator-consilier ARACIP), profesor Rada Dumitru (specializare: pedagogie, nivel 
pregătire: studii postuniversitare, masterat în domeniul Managementului educațional, Mentor în 
Proiectul pentru învățământul rural, expert ARACIP, formator ANC, inspector școlar Management 
instituțional ISJ Ilfov), profesor Nina Hanciuc (specializare: economie, nivel pregătire: studii 
postuniversitare: lector universitar doctor, formator și expert ARACIP). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 

 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, ARACIP 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D9. MANAGEMENTUL ȘCOLAR ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE  
TIPUL DE PROGRAM: Modul scurt din oferta programelor de formare continuă a CCD Ilfov, 
propus spre avizare MEd 
SCOPUL: Dezvoltarea unui mediu educaţional incluziv, care să favorizeze o dezvoltare echilibrată a 
tuturor copiilor, să promoveze respectul pentru diversitate, să susţină combaterea prejudecăţilor şi a 
discriminării. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este necesar pentru dezvoltarea 
unui mediu educaţional incluziv, care să favorizeze o dezvoltare echilibrată a tuturor copiilor, să 
promoveze respectul pentru diversitate, să susţină combaterea prejudecăţilor şi a discriminării. 
 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI  
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Familiarizarea cadrelor didactice cu specificul educației incluzive; 
ü Dezvoltarea unor competenţe a cadrelor didactice necesare în abordarea educației copiilor / 

elevilor, din perspectivă incluzivă; 
ü Dezvoltarea competenţelor de a proiecta strategii de Management privind gestionarea 

problemelor de incluziune și educare a copiilor / elevilor cu cerințe educaționale speciale. 
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
GRUPUL ŢINTĂ: Personal didactic din învăţământul  preuniversitar, respectiv personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar. 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: evaluare la finalul fiecărui modul, evaluare de parcurs, portofoliu 
și chestionar online, chestionar feedback aplicat la finalul activităților de curs. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: Prof. Cozma Rodica (specializare: psihologie, nivel pregătire: studii postuniversitare, 
Director CJRAE, atestat formator ANC), Prof. Simona Maria Albu, (specializare: psihologie, psiholog 
cu drept de liberă practică,  grad Autonom,  coordonator județean CJAP Ilfov, atestat formator ANC), 
prof. Simona Gabriela Luca,  (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, master 
Management și evaluare educațională, profesor metodist CCD Ilfov, atestat formator CNFPA, prof 
consilier școlar. 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

ü Număr cursanți planificați: 25 
ü Nr de ore de formare: 24 
ü Costul programului: 200 
ü Costul estimat al unei ore de formare/participant: 0,33 RON  

 
4. PARTENERI: ISJ Ilfov, CJRAE Ilfov 
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D10. ABILITARE PENTRU SCRIEREA ȘI IMPLEMENTAREA  

PROIECTELOR ERASMUS+ ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
 
TIPUL PROGRAMULUI: Propus de CCD spre avizare MEd 
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 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Familiarizarea cu specificul programului Erasmus+ și al proiectelor de mobilitate sau de 
parteneriat strategic; 

ü Înțelegerea oportunităților programului pentru a face legătura cu nevoile organizației / 
instituției;  

ü Formularea de obiective, activități și rezultate ale proiectului și înțelegerea modului în care 
acestea se corelează pentru a crea impact; 

ü Înțelegerea informațiilor relevante de completat în rubricile din formularul de candidatură. 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice. 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: prof. Crividenco Jeni (specializare: biochimie, nivel pregătire: studii postuniversitare, 
master în Managementul proiectelor, atestat formator ANC, atestat formator Management educațional 
UNICEF Romania), Prof. Simona LUCA, prof. Anca Peptan (Asociația Smart Educational Projects) 
 
3. CRITERII ECONOMICE 
- Număr cursanţi planificaţi: 40 
- Număr de ore de formare: 40 
- Costuri estimate: total- 2000 lei 
 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Asociația Smart Educational Projects  
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D11. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
 
TIPUL PROGRAMULUI: Propus de CCD spre avizare MED 
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic încadrat în unitățile de învățământ din judeţul Ilfov 
 
SCOP: dezvoltarea unor strategii eficace de a stabili relații pedagogice adecvate cu clasa de elevi, de a 
crea și menține o ambianță agreabilă, constructivă și motivantă în clasa de elevi. 
 
JUSTIFICAREA OFERTEI: necesitatea formării și dezvoltării competențelor care țin de 
managementul clasei de elevi. 
DURATA: 24 ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Dezvoltarea capacităților de a utiliza corect terminologia specifică domeniului; 
ü Abilități de analiză și sinteză a problematicii didactice și a problematicii psihosociale a clasei 

de elevi; 
ü Dezvoltarea capacităților necesare gestionării optime a clasei de elevi.  

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare. 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: prof. psiholog Albu Simona Maria (specializare:psihologie, nivel de pregătire: 
postuninersitar de  master, atestat formator ANC, coordonator judetean CJAP), prof. Dumitru Rada 
(specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, masterat în domeniul managementului 
educațional, mentor în Proiectul Pentru Învățământul Rural, expert ARACIP, formator ANC, inspector 
management instituțional ISJ Ilfov ), prof. dr. Daniela Barbu (specializare: sociopsihopedagogie, nivel 
de pregătire: studii postuniversitare, doctor management școlar-cultura organizațională, formator ANC, 
inspector școlar pentru proiecte europene). 
 
3. CRITERII ECONOMICE 
- Număr cursanţi planificaţi: 40 
- Costuri estimate: total- 2500 lei 
- Cost oră formare/participant: 2,5 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, CJRAE 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D12. MANAGEMENT INSTITUȚIONAL:  

STANDARDE DE CONTROL MANAGERIAL INTERN 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Directori, contabili, responsabili SCMI din unitățile școlare. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Creşterea calităţii actului managerial; îmbunătățirea sistemului de 
control managerial la nivelul unității. 
DURATA: 24 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  
ü Dobândirea de cunoștințe privind conținutul sistemului de control managerial (obiective, mijloace, 

sistem informațional, organizarea, procedurile, controlul); 
ü 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); 

ü Familiarizarea cu reglementările legislative privind S.C.M.I. 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu de evaluare. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: prof. Dumitru Rada (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, 
masterat în domeniul managementului educațional, mentor în Proiectul Pentru Învățământul Rural, 
expert ARACIP, formator ANC, inspector management instituțional ISJ Ilfov ), prof. Nina Hanciuc 
(specializare: economie, nivel pregătire: studii postuniversitare: lector universitar doctor, formator și 
expert ARACIP). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 35 
- Costul programului: 3.400 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 4 lei 

 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ. Ilfov  
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D13. FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare M.Ed. 
 
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 privind organizarea eficientă a 
serviciilor didactice auxiliare. 
 
DURATA: 24 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE SPECIFICE PROGRAMULUI:  

ü Formarea și dezvoltarea capacițăților și abilităților specifice domeniului. 
ü Formarea abilităţilor de utilizare a unor softuri și echipamente concepute pentru 

compartimentele secretariat, contabilitate, laborator. 
 

MODALITATEA DE EVALUARE: portofolii și chestionare 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATOR: Chelu Camelia (specializare: tehnologia informației și calculatoare, nivel pregătire: 
studii postuniversitare-master TIC, atestat de formator ANC, șef birou contabilitate ISJ Ilfov). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr cursanţi planificaţi: 40 
- Costul programului: 2800 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 2,9 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov 

 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D14. BIBLIOTECILE ȘI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE CRIZĂ 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Bibliotecari și cadre didactice responsabile de biblioteci școlare și de 
Centre de documentare și informare 
 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Nevoia de formare, instruire în vederea depășirii momentelor de criză -
igienico-sanitară (pandemia SARSCOV2) și sau naturală, socială, informatică etc.- care pot apărea 
oricând. Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şi a centrelor de documentare şi informare în 
perioada de pandemie, cu respectarea tuturor normelor de protejarea față de transmiterea COVID 19. 
 
DURATA: 24 h 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI: 

ü înțelegerea mecanismelor psihice care se declanșează în situații de criză; 
ü deprinderea unor modalități de acțiune în cazul situațiilor de criză cu repecusiuni asupra 

desfășurării activităților specifice din bibliotecă; 
ü realizarea planurilor de intervenție care să fie de folos pentru depășirea perioadelor dificile 

 
MODALITATEA DE EVALUARE: portofolii și chestionare 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATOR: dr. Carmen Pesantez (Serviciul de Perfecționare, Asistență metodologică, 
Documentare), Biblioteca Centrală Universitară ,,Carol I” București 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr cursanţi planificaţi: 40 
- Costul programului: 1800 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: Biblioteca Central Universitară ,,Carol I” București și Asociația 
Bibliotecarilor din România 
 
Responsabil program: bibliotecar Horiana Petrescu 
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D15. MARKETING EDUCAȚIONAL,  

COMUNICARE EFICIENTĂ PENTRU MOTIVARE 
 

 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare ME 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul  preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar, alte categorii de 
adulți. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este necesar în contextul 
descentralizării și individualizării ofertelor de formare și instituțiilor educaționale, care sunt nevoite, să 
își construiască o imagine similară unui brand, mai ales în marile orașe, dacă este vorba de școli 
gimnaziale, sau licee, colegii VET care introduc noi profiluri sau specialități pentru care sunt nevoite 
să construiască un întreg pachet informațional. Cursul își propune dezvoltarea competenţelor cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar pentru utilizarea unor metode și strategii specifice 
marketing-ului educațional ca resursă suplimentară care sprijină atât informațional cât și funcțional 
organizația școlară. 
 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Familiarizarea cadrelor didactice cu specificul marketing-ul educațional și cu potențialul 
transferului acestor concepte și teorii în educație; 

ü Creșterea gradului de conștientizare a importanței marketing-ului educațional pentru școală; 
ü Dezvoltarea competenţelor de a proiecta strategii de uutilizare a  marketing-ului educațional 

în școală pentru creșterea  vizibilității și calității în educație 
ü Dezvoltarea competențelor pentru utilizarea unor strategii de marketing și comunicare  

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu cu următoarele materiale: 
- Conceperea unui material informațional în format digital care să conțină elemente de marketing și să 
măsoare eficiența lui . 
- Chestionar feedback. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Prof. Marinela Culea, (specializare: economist, nivel pregătire: studii postuniversitare, director Liceu 
Tehnologic ”Cezar Nicolau”, atestat formator ANC), prof. Simona Gabriela Luca,  (specializare: 
pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, master Management și evaluare educațională, 
profesor metodist CCD Ilfov, atestat formator CNFPA, prof consilier școlar), Prof. Postu Maria 
( limba română, membră a Uniunii Scriitorilor), Prof. Marius Ciprian Bogdan (limba română, 
formator) , prof. Sin Cristina (limba română, formator), prof. Zegrea Luminița Gabriela (TIC, director 
adj) 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D16. LEADERSHIP CREATIV PENTRU ORGANIZAȚIA ȘCOLARĂ 

 
 
CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și personal didactic auxiliar, alte categorii de 
adulți. 
 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este  propus ca urmare a 
solicitărilor cadrelor didactice și directorilor pentru a forma, a dezvolta, a rafina, strategiile care să îi 
ajute să organizeze, să coordoneze și să inspire colective sau echipe de lucru prin noi abordări din 
sfera de leadership. În contextul în care motivația pentru muncă și pentru diversificarea activității este 
privită uneori cu reticența indusă de dificultatea ieșirii din zona de confort, este necesar ca managerii 
formali, directori, șefii comisiilor metodice să influențeze comportamente pro-active prin metode 
motivaționale, prin abordări creative bazate pe noi abordări psiho-sociale care să conducă la rezultatele 
dorite, prin stimularea implicării voluntare a membrilor. 
 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Familiarizarea cadrelor didactice cu specificul leadership-ului educațional și cu potențialul 
transferului acestor concepte și teorii în educație; 

ü Creșterea gradului de conștientizare a importanței leadership-ului educațional pentru școală; 
ü Dezvoltarea competenţelor de a proiecta strategii de uutilizare a  leadership-ului educațional 

în școală pentru creșterea calității în educație și motivare pentru acțiune. 
ü Dezvoltarea competențelor pentru utilizarea unor strategii creative de comunicare care să 

utilizeze mecanisme psihologice și sociologice.  

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu cu următoarele materiale: 
- Conceperea unui material informațional în format digital care să conțină elemente de leadership și să 
măsoare eficiența lui . 
- Chestionar feedback. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Prof. Corina Constanța Păun (biologie, director, formator) Prof. Marinela Culea,  (specializare: 
economist, nivel pregătire: studii postuniversitare, director Liceu Tehnologic ”Cezar Nicolau”, atestat 
formator ANC), prof. Simona Gabriela Luca,  (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii 
postuniversitare, master Management și evaluare educațională, profesor metodist CCD Ilfov, atestat 
formator CNFPA, prof consilier școlar), Prof. Constantin Cojocea (biologie, director, formator)  Prof. 
Marius Ciprian Bogdan (limba română, formator) , prof. Sin Cristina (limba română, formator), prof. 
Zegrea Luminița Gabriela (TIC, director adj) 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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DOMENIUL CONSILIERE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 
 

D17. ARHITECTURA ȘCOLII INCLUZIVE ȘI A ȘANSELOR EGALE 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MED 
 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice și didactic auxiliare din învățământul preuniversitar 
 
SCOP: Îmbunătățirea metodelor și strategiilor utilizate de școală și autorități locale pentru 
incluziune socială. 
 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Necesitatea dezvoltării unei educații incluzive, accesul egal la educație 
pentru copiii / elevii din grupurile dezavantajate prin promovarea respectului față de diversitatea etnică 
și culturală. Nevoia cunoașterii demersurilor și reușitelor școlilor și autorităților locale privind 
incluziunea socială a romilor. 
 
DURATA: 24 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Abilități de integrare a copiilor migranți în sistemul educațional 
ü Dezvoltarea coexiunii sociale și creșterea participării la programele economice și sociale a 

comunităților minoritare; 
ü Dezvoltarea personală a elevilor aparținând grupurilor dezavantajate, din perspectiva învățării 

permanente; 
ü Abilități de valorizare egală a tuturor elevilor și a personalului 
ü Asigurarea pregătirii resurselor umane prin învățământul preuniversitar. 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii şi proiecte. 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: Gelu Duminică (studii postuniversitare, atestat de formator ANC, director Fundația 
Împreună). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 35 
- Costul programului: 2.800 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 3,3 lei 

 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Fundația Împreună 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D18. ABILITĂȚI DE INTEGRARE ȘI EDUCARE A COPIILOR  

CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (CES) 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 
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 speciale. 
DURATA: 24 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Însuşirea unor concepte privind  educarea copiilor și elevilor cu cerințe speciale; 
ü Procedee de îmbunătăţire a comunicării cu copiii și elevii cu cerințe speciale de învățare; 
ü Capacitatea de a proiecta strategii de management privind gestionarea problemelor de 

integrare și educare a copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale.  
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu de evaluare 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: prof. Cozma Rodica (studii postuniversitare, atestat de formator CNFPA, director 
CJRAE Ilfov), profesor consilier Albu Simona (studii postuniversitare, atestat de formator ANC, 
coordonator CJAP Ilfov). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 70 
- Costul programului: 4.000 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 2,3 lei 

 
INSTITUŢII PARTENERE: C.J.R.A.E. Ilfov. 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D19. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
 
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 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Dezvoltarea personală; 
ü Perfecţionarea capacităţilor de evaluare a gradului de compatibilitate între nivelul aspiraţiilor 

şi nivelul posibilităţilor în alegerea carierei; 
ü Recunoaşterea componentelor psihologiei sociale.   

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare, portofolii, proiecte 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATOR: reprezentanți CJRAE Ilfov, formatori in cadrul programului național „Consiliere și 
orientare școlară” derulat de MEd 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 40 
- Costul programului: 1.550 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,6 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: CJRAE Ilfov. 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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B20. METODE ȘI STRATEGII DE PREVENIRE ȘI REDUCERE  

A ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR 
 

 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice diriginţi din judeţul Ilfov 
 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Reducerea absenteismului și prevenția abandonului școlar prin 
formarea unui corp de cadre didactice și personal de sprijin capabil să identifice factorii de risc psiho-
educațional la care sunt expuși elevii și să gestioneze problemele care afectează procesul instructiv – 
educativ. 
 
DURATA: 24 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü  Înțelegerea fenomenelor de absenteism și abandon școlar; 
ü Realizarea planurilor de implementare a strategiilor de prevenție / reducere a absenteismului și 

abandonului școlar; 
ü  Eficientizarea activităților de consiliere în carieră prin integrarea instrumentelor online. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare, portofolii, proiecte 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATOR: reprezentanți CJRAE Ilfov, formatori în cadrul programului național „Consiliere și 
orientare școlară” derulat de M.E , inspectorul școlar pentru activități extrașcolare. 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 40 
- Costul programului: 1.550 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,6 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: CJRAE Ilfov, ISJ Ilfov. 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D21. ABILITARE DIGITALĂ ȘI  PSIHO-SOCIALĂ  

PENTRU EFICIENȚĂ ÎN CONSILIERE ȘI COACHING 
 

 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din Județul Ilfov care predau la programul A doua șansă, 
profesori consilieri școlari, personal didactic auxiliar, părinți 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program este cuprins în seria de activități și cursuri realizate de 
către o echipă de formatori, formați la rândul lor prin intermediul unui program European de mobilități 
pentru adulți „Upgrade al programului de educație remedială pentru adulți, Șansa a doua prin 
competențe digitale și psiho-sociale europene” 2019-1-RO01-KA104-062592 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM/MEET 
 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Deprinderea și aplicarea, în cadrul unor programe structurate, a unor tehnici eficiente de 
restructurare cognitivă, prin care să fie prelucrate mental convingerile limitative și modelele 
de viață ale participanților; 

ü Formarea de competențe de comunicare avansate prin programare neuro-lingvistică și 
modelare comportamentală; 

ü Identificarea, prin strategii de ghidaj mental a propriului scenariu de viață, căruia să îi 
observe caracteristicile și să realizeze predictibilitatea rezultatelor personale, în contextul 
procesului călătoriei propriei vieți; 

ü Prelucrarea psihologică a scopurilor, obiectivelor cât și a misiunii personale de viață pentru 
rescrierea poveștii de viață și obținerea unui destin împlinit. 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii,  probe practice, chestionar feedback. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: prof. Simona Gabriela Luca, (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii 
postuniversitare, master Management și evaluare educațională, profesor metodist CCD Ilfov, atestat 
formator ANC, prof consilier școlar, Consilier vocațional (ANC), Specilaist în activitatea de coaching 
(ANC), NLP Practitioner), Prof. Cozma Rodica (specializare: psihologie, psiholog cu drept de liberă 
practică, grad Autonom, atestat formator ANC), Prof. Simona Maria Albu, (specializare: psihologie, 
nivel pregătire: studii postuniversitare, coordonator județean CJAP Ilfov, atestat formator ANC), prof. 
Căprărescu Iuliana-Alina (specializare:informatică, nivel pregătire: studii postuniversitare-master TIC 
în educație, adeverință SIVECO, administrator de rețele). 
 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
- Finațare prin Programul Erasmus+  

 
INSTITUŢII PARTENERE: ANPCDEFP,  furnizori cursuri Erasmus+ 
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D22. STOP BULLYING 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
 
TIPUL PROGRAMULUI: propus de CCD spre avizare MEd 
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice din judeţul Ilfov 
SCOP: Identificarea și înțelegerea caracteristicilor fenomenului de bullyig din școli și moduri de 
prevenire și combatere. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: răspunde solicitării ISJ Ilfov şi cadrelor didactice din judeţul Ilfov. 
DURATA: 24 ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Organizarea abordărilor în contextul asigurării siguranţei şcolare (strategie şi nivel tactic); 
ü Iniţierea în elaborarea protocolului de acţiune în cazul comportamentelor inadecvate din 

unităţile şcolare (agresiune, vandalism, furt, droguri etc); 
ü Elaborarea unor proceduri de acţiune preventivă și de identificare a cauzelor de comportament 

agresiv și violent în rândul elevilor. 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare. 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: prof. Andreea Râciu, prof. Albu Simona 
 
3. CRITERII ECONOMICE 
- Număr cursanţi planificaţi: 40 
- Costuri estimate: total- 2000 lei 
- Cost oră formare/participant: 2 lei 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, CJRAE, Asociația Telefonul Copilului 
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D23. SĂNĂTATEA SE ÎNVAȚĂ 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este necesar pentru a forma la 
participanți noi competențe privind dezvoltarea unui stil de viață sănătos care să favorizeze o 
dezvoltare echilibrată a tuturor copiilor, să susțină evoluția personală și performanța. Menținerea 
echilibrului și armoniei mentale și fizice sunt premisele unei capacități de a face față acestor perioade 
caracterizate prin stres și incertitudine. 
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM. 
 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Familiarizarea cadrelor didactice cu specificul unui stil de viață sănătos raportat la 
particularitățile de vârstă; 

ü Dezvoltarea unor necesare în susținerea formării unui stil de viață sănătos în rândul 
preșcolarilor și elevilor; 

ü Dezvoltarea competenţelor de a proiecta strategii de intervenție educațională care susțin 
formarea unui stil de viață sănătos, în rândul elevilor, armonios integrate în orele de curs, 
 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu  cu următoarele materiale: 
- Conceperea unui studiu de caz prin care au abordat cu elevii temele legate de formarea și menținerea 
unui stil de viață sănătos, sau o activitate de consiliere cu această temă.  
- Chestionar cu privire la dezvoltarea competențelor de a consilia pe teme de formare a unui stil de 
viață sănătos. 
- chestionar feedback. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Prof. Cozma Rodica (specializare: psihologie, nivel pregătire: studii postuniversitare, Director CJRAE, 
atestat formator ANC), Prof. Simona Maria Albu, (specializare: psihologie, psiholog cu drept de liberă 
practică, grad Autonom, coordonator județean CJAP Ilfov, atestat formator ANC), prof. Simona 
Gabriela Luca, (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, master Management și 
evaluare educațională, profesor metodist CCD Ilfov, atestat formator CNFPA, prof consilier școlar,  
COORDONATOR: profesor metodist Luca Simona Gabriela 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Asociația Euterpe, Asociația SINE 
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D24. COACHING, STRATEGIE ȘI MOTIVAȚIE ÎN ÎNVĂȚARE  

PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ  
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Profesori diriginți, consilieri școlari din învățământul gimnazial, părinți. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este necesar în contextul în care 
Evaluarea Națională și-a schimbat structura, iar programele și abordările urmăresc dobândirea de 
competențe și achiziții funcționale. Evaluarea Națională, în sistemul evaluărilor este un examen cu 
implicații majore în cariera și viața unui tânăr, presupune un sistem de pregătire concentrat pe un an de 
studiu sau mai mult, este generator de anxietate și stres atât din partea elevilor, a părinților dar și a 
profesorilor. De aceea propunem un curs de formare care să îi sprijine în abordarea funcțională a cestei 
etape , care să se constituie  într-o experiență de muncă și efort concentrat, strategic, de lungă durată, 
care, să se transfere la ulterioarele experiențe simulare. De asemenea este de dorit ca acest mod de 
abordare a muncii intelectuale și a efortului să devină un mod de abordare a muncii în general, cu 
valențe formative pentru munca în întreaga viață. 
 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Formarea unor competențe de analiză funcțională și psiho-sociologică a situațiilor de stres, 
presiune psihologică, efort, care să permită o modelare a acestora. 

ü Creșterea gradului de conștientizare a importanței unei abordări funcționale a examinărilor și 
examenelor, nu doar ca etape punctuale, ci ca oportunitate de măsurare a calității strategiei 
abordate , corelate cu efortul depus în învățare și muncă. 

ü Formarea unor competențe de coaching la cadrele didactice, care să conducă la atingerea 
unor rezultate predictibile și comportamente și atitudini de implicare și responsabilitate din 
partea elevilor 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu cu următoarele materiale: 

- Conceperea unui material informațional în format digital – studiu de caz privind un program coerent 
de coaching personalizat pentru un elev care pregătește Evaluarea Națională 
- Chestionar feedback. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Prof. Marinela Culea, (specializare: economist, nivel pregătire: studii postuniversitare, director Liceu 
Tehnologic ”Cezar Nicolau”, atestat formator ANC), prof. Simona Gabriela Luca,  (specializare: 
pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, master Management și evaluare educațională, 
profesor metodist CCD Ilfov, atestat formator CNFPA, prof consilier școlar), Prof Albu Simona Maria 
( coordonator CJAP Ilfov, psiholog, prof. Consilier școlar), Prof. Marius Ciprian Bogdan (limba 
română, formator)  
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: CJRAE Ilfov 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D25. CONSILIERE  CU RESURSE SPIRITUALE  

 
 

1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și personal didactic auxiliar. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este necesar pentru a forma la 
participanți noi competențe de consiliere care nu au fost abordate până în prezent, dar care au o tot mai 
mare răspândire la nivel cultural și social, cele care își au originea în zona spirituală. Abordarea 
spirituală a fost corelată cu diferite tipuri de consiliere de-a lungul timpului, iar înțelepciunea și 
spiritualitatea, principiile de viață pe care se bazează credințele au numeroase elemente comune cu 
abordările filosofice care au fost un sprijin omului din toate timpurile. Este utilă în această perioadă 
dificilă o dezvoltare prin cunoașterea și aplicarea unor principii venind din sfera spirituală, pentru a 
interconecta știința cunoașterii omului, psihologia cu diferitele abordări venite din partea spiritualității. 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM. 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Familiarizarea cadrelor didactice cu conceptele specifice consilierii, dar și cu cele 
transdisciplinare care vizează aceleași obiective ale bunăstării psihice, echilibrului, armoniei 
interioare, dar care își au originea din abordările spirituale ale diferitelor zone (creștinism, 
credințe orientale)  

ü Dezvoltarea unor competențe a cadrelor didactice de abordare a situațiilor dificile, a elevilor 
și a familiilor, aplicând și valorificând vasta moștenire de resurse spirituale cu care omenirea 
a putut traversa cele mai dificile perioade: principiile și învățăturile străvechi aflate în 
înțelepciunea promovată de spiritualitate, din diferite spații de pe acest pământ, promovată de 
marii înțelepți, de religie sub toate formele ei. 

ü Dezvoltarea competenţelor de a utiliza resursele digitale, programele și aplicațiile existente 
sau viitoare în consilierea elevilor și părinților, în comunicarea personală. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu  cu următoarele materiale: 
- Conceperea unui studiu de caz prin care, au făcut apel la resursele spirituale pentru a crește eficiența 
consilierii sau a aborda cazuri dificile de consiliere în familiile elevilor. 
- Chestionar cu privire la dezvoltarea abilităților digitale în consiliere 
- chestionar feedback. 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Prof. Vasile Bogus – ISJ Ilfov, inspector religie, prof. Simona Gabriela Luca - CCD Ilfov: pedagogie, 
nivel pregătire: studii postuniversitare, master Management și evaluare educațională, profesor metodist 
CCD Ilfov, atestat formator CNFPA, prof consilier școlar, Elena Grigore, profesor consilier școlar.  
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Asociația Euterpe, Asociația SINE 
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D26. EDUCAȚIA PENTRU DOMENIUL SOCIO-AFECTIV PRIN  INTERNALIZAREA DE 

VALORI ÎN FORMAREA CARACTERULUI (SEEVAL) 
 

 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul  preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Cultura emoțională a cadrelor didactice și a elevilor constituie o 
formațiune dinamică a personalității profesorului, reflectată în unitatea dimensiunilor intrapersonală și 
comunicativ-relațională, reprezentate într-un sistem de variabile afective, care sunt elaborate/adoptate 
de către cadrele didactice pentru maximizarea eficienței profesionale/sociale exprimate prin 
competențe emoționale integrate într-un stil carismatic de comunicare pedagogică, catalizator de 
confort profesional și valori emoționale. Educarea și dezvoltarea acestor coordonate emoționale bazate 
pe autocunoaștere și comunicare contribuie la o calitate crescută a intervenției și serviciilor 
educaționale oferite către elevi, școală și comunitate, profesorul devenind un model de civilitate pentru 
elevii săi. Programul a fost dezvoltat printr-un proiect european, SEEVAL în care a fost partener 
Institutul de Științe ale Educației. (acum C.N.P.E.E) 
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Dezvoltarea competențelor emoționale (gestionarea emoțiilor - echilibrare și disciplinare 
emoțională - exprimarea unor sentimente superioare reflectate intr-un stil de conduita 
judicioasă și civilizata 

ü Combinarea mijloacelor comunicării, analiza efectelor emoționale sau implicații afective care 
deformează comunicarea 

ü Dezvoltarea și exersarea abilităților de ascultare, de comunicare interpersonală - mizele 
comunicării, tipuri de comunicare 
 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu cu următoarele materiale: 
- Conceperea unui studiu de caz în care intervine comunicarea empatică pentru potențarea efectelor 
sociale și educaționale.   
- Chestionar cu privire la dezvoltarea competențelor de comunicare empatică 
- Chestionar feedback. 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Dr. Petre Botanarius, cercetător în cadrul UCE/C.N.P.E.E., Alina Crăciunescu cercetător în cadrul 
UCE/C.N.P.E.E, Prof. Adina Axente, consilier CJRAE, Prof. Simona Maria Albu, coordonator 
județean CJAP Ilfov, atestat formator ANC, prof. Simona Gabriela Luca, profesor metodist CCD Ilfov, 
atestat formator CNFPA, prof consilier școlar,  
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: C.N.P.E.E. , ISJ Ilfov,  Asociația Egomundi 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D27. CASE – CARE SKILLS ESCALATOR - PROFESIONALISM ȘI EMPATIE – 

COMPETENȚE ÎN SERVICII SOCIALE  ȘI ASISTENȚĂ PENTRU ADULȚI ȘI COPII 
 
 

1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul  preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă se realizează în cadrul proiectului 
de parteneriat Erasmus+ CASE (2019-1-SE01-KA202-060416), coordonat de Municipalitatea 
Linkoping din Suedia,  la care Casa Corpului Didactic Ilfov este partener cu rol în pilotarea și 
desfășurarea programelor de formare adresate unui grup țintă format din adulți aparținând unor 
categorii foarte variate de personal fără un nivel ridicat de specializare. 
Prin acest curs, se formează la participanții din învățământ noi competențe necesare în contextul actual, 
care vizează multidisciplinaritatea cu accent pe abordarea stării de bine și empatie și pe cunoașterea și 
accesarea unor servicii sociale și comportamente de implicare comunitare. 
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM. 
DURATA: 40 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Familiarizarea cadrelor didactice cu specificul și practicile din cadrul serviciilor sociale și 
intervenției în abordarea cazurilor din zona de servicii comunitare. 

ü Competențe avansate în domeniul social și profesional al îngrijirilor psiho-sociale și abordării 
complexe a situațiilor persoanelor cu dificultăți sau dezabilități din sfera demențelor 

ü Informații și practici la nivel european în domeniul îngrijirilor și serviciilor sociale  
ü Dezvoltare profesională și personală la nivel european într-un domeniu sensibil și deficitar în 

România 
 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu  cu următoarele materiale: 
- Conceperea unui studiu de caz pe care să îl abordeze din perspectiva serviciilor sociale, acordării 
îngrijirilor și consilierii din sfera serviciilor comunitare.  
- Chestionare cu privire la dezvoltarea competențelor de empatie și intervenție socială-comunitară. 
- Chestionar feedback. 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Prof. dr. Florin Petrescu, director CCD Ilfov, coordonator echipă de proiect, prof. Simona Gabriela 
Luca, (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, master Management și evaluare 
educațională, profesor metodist CCD Ilfov, atestat formator CNFPA, prof consilier școlar) 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: partenerii din proiectul Erasmus+ CASE (2019-1-SE01-KA202-
060416) 
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D. 28 PREVENȚIA ȘI INTERVENȚIA EDUCAȚIONALĂ ÎN DEZVOLTAREA 

LIMBAJULUI ȘI COMUNICĂRII PRIN TEHNICI LOGOPEDICE 
 

1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul preșcolar și primar, porofesori 
consilieri școlari. 
 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este propus pentru a formarea 
participanților, cu rol de a forma competențe de intervenție necesre în  achizițiile de bază a 
preșcolarilor și elevilor pentru dezvoltarea limbajului și comunicării. 

De multe ori, în activitatea la clasă întâlnim copii care au dificultăți de învățare, nu atât din cauza 
unui retard psihologic ori a dezinteresului, cât determinate de un deficit în înțelegerea, expresia ori 
capacitatea de a folosi limbajul, ori acesta este instrumentul princeps pentru achiziționarea 
cunoștințelor și relaționarea interumană. 

Este important din acest motiv să cunoaștem tulburările de limbaj și modul în care afectează 
acestea capacitatea de învățare a elevilor noștri. 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM. 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Familiarizarea participanților modalități de creare a contextului educațional de observare 
/evaluare a particularităților de limbaj la nivelul preșcolarilor și elevilor de la nivel primar. 

ü Familiarizarea cadrelor didactice cu modalități prin care să identifice nivelul de dezvoltare a 
preșcolarilor și elevilor, inclusiv identificarea tulburărilor de limbaj 

ü Dezvoltarea competenţelor de a acționa responsabil pentru a face posibilă intervenția timpurie 
în cazul copiilor identificati cu tulburări de limbaj.  

ü Dezvoltarea competențelor de a proiecta/ implementa intervenții specifice tulburărilor de 
limbaj în cadrul echipei educaționale multidisciplinare. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu cu următoarele materiale: 
- Conceperea unui studiu de caz privind abordarea unei situații a unei tulburări de limba, de la strategia 
de identificare, abordarea în echipă, exersare- program de recuperare și evaluarea la finalul 
programului. 
- Chestionar feedback. 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Prof. Geambașu Monica (Director CJRAE, atestat formator ANC), Cozma Rodica (inspector 
învățământ special și alternative educaționale ISJ Ilfov, Prof. Simona Maria Albu, (specializare: 
psihologie, psiholog cu drept de liberă practică, grad Autonom, coordonator județean CJAP Ilfov, 
atestat formator ANC), prof. Simona Gabriela Luca,  (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii 
postuniversitare, master Management și evaluare educațională, profesor metodist CCD Ilfov, atestat 
formator CNFPA, prof consilier școlar 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE:  CJRAE Ilfov, ISJ Ilfov,  
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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DOMENIUL NOILE EDUCAȚII 

 
D29. EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 
 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Necesitatea promovării unei culturi a toleranței și combaterea 
prejudecăţilor şi a discriminării de orice fel. 
 
DURATA: 24 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Dobândirea unor abilități de înțelegere și acceptare a filozofiei educației interculturale 
ü Dobândirea capacității de a proiecta și derula activități de învățare cu caracter intercultural 
ü Abilități de promovare a strategiilor didactice care valorifică resursele culturale cu care elevii 

vin la școală 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliul, proiecte. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: Gelu Duminică, Delia Grigore 
 
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: IŞJ Ilfov, Agenția Împreună 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius-Ovidiu Sebe 
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D30. EDUCAȚIE PENTRU PATRIMONIU 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Necesitatea atragerii tinerei generaţii în cercetarea, conservarea și 
transmiterea moștenirii culturale, prin crearea unor punţi de legătură între generaţii. 
 
DURATA: 24 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Dobândirea unor abilități de înțelegere, transmitere și valorificare a patrimoniului cultural 
tradițional 

ü Dobândirea capacității de a proiecta și derula activități de învățare specifice educatiei 
culturale 

ü Dobândirea unor capacități de comunicare orală și scrisă  
ü Abilități de folosire a unor metode de inventariere a elementelor de etnografie și folclor. 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliul, proiecte. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI: prof. univ. dr. Doina Ișfănoni (cercetător etnolog, istoric şi teoretician de artă, 
membru al Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Național Imaterial), prof. Adriana 
Scripcariu (specializare istoria artei, studii postuniversitare, doctor al Facultății de Istorie, inițiatorul 
Muzeului Oalelor de la Piscu). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanţi planificaţi: 30 
- Costul programului: 2.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 3,1 lei 

 
INSTITUŢII PARTENERE: Asociația Culturală Brănești, CJCPCT Ilfov, Școala Agatonia 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
__________________________________________________________________________ 

57 |  
 

 
D31. CETĂȚENI DIGITALI ÎN ORAȘE INTELIGENTE. 

EDUCAȚIA PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ,  
INCLUZIUNE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ. 

 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul  preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar, alte categorii de  
tineri și adulți. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este propus în acord cu noile tendințe 
și strategii prin care educația devine un element crucial  pentru dezvoltare socială și economică.  Cursu 
propune o nouă viziune pentru educație. În arhitectura socială, atât la nivel european dar și la nivel 
global, se manifestă tot mai pregnant nevoia de recontextualizare, de regândire și analiză a rolului și 
locului procesului educațional care să contribuie la creștere atât la nivel social, dar și la nivel 
individual și familial. Programul își propune să familiarizeze cadrele didactice și participanții cu 
documentele programatice ale UE și ale organizațiilor din care România este parte (Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, strategiile UNESCO) 
Cadrele didactice  
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM. 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Familiarizarea participanților cu tendințele globale în educație, cu obiectivele și strategiile 
actuale pentru a își adapta demersul educativ, metodele și discursul educațional la aceste 
deschideri. 

ü Dezvoltarea unor competenţe necesare în susținerea formării competențelor de adaptare și 
orintare socială la elevi și profesori. 

ü Dezvoltarea competenţelor de a proiecta strategii de intervenție educațională, atât 
educaționale cât și manageriale care să reflecte eficiența economică a achizițiilor și 
schimbărilor comportamentale. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu cu următoarele materiale: 
- Conceperea unui studiu de caz prin care au abordat cu elevii temele legate de consilierea bazată pe 
dezvoltarea unor caracteristici specifice rezilienței prin flexibilitate.  
- Chestionar cu privire la dezvoltarea competențelor de a consilia pe teme de formare a abilități de 
reziliență. 
- Chestionar feedback. 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Prof. Cozma Rodica (specializare: psihologie, nivel pregătire: studii postuniversitare, Director CJRAE, 
atestat formator ANC), Prof. Simona Maria Albu, (specializare: psihologie, psiholog cu drept de liberă 
practică, grad Autonom, coordonator județean CJAP Ilfov, atestat formator ANC), prof. Simona 
Gabriela Luca, (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, master Management și 
evaluare educațională, profesor metodist CCD Ilfov, atestat formator CNFPA, prof consilier școlar 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 

INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Asociația SINE,  Asociația Română pentru Smart City, 
ARETE Formazione. 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D32 COMUNICARE INTERCULTURALĂ ȘI  

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR MULTI -LINGVISTICE 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este propus în contextul în care, 
din cauza pandemiei de COVID 19, educația se desfășoară preponderent în mediul digital, în cele mai 
multe dintre sisteme educative, iar acest mediu digital permite o mult mai bună comunicare între 
profesori din întreaga lume, elevi, în scopul dezvoltării unor programe comune. Globalizarea, alături 
de digitalizare oferă perspective deosebit de valoroase pentru a fi valorificate educațional, în derularea 
unor demersuri comune, de la simple lecții sau activități, precum participarea la evenimente de tipul 
conferințelor, simpozioanelor, schimburilor de experiență internaționale, până la proiecte mai ample, 
de tip eTwining sau proiecte bilaterale.  
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Competențe de comunicare educațională și informare în limba engleza și în alte contexte 
lingvistice în context multicultural 

ü Competențe legate de căutarea și valorificarea noilor oportunități, tendințe și proiecte la nivel 
european și global 

ü Dezvoltarea unor competenţe și strategii de comunicare bazată pe  structuri imagistice, 
emoționale și intuitive în diferite contexte lingvistice 

ü Competențe avansate de comunicare, persuasiune și formule specifice comunicării 
multiculturale pentru cooperare în domeniul educațional 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu cu următoarele materiale: 
- Inițierea sau participarea la un curs on-line sau la un schimb de experiență sau întâlnire 
transnațională on-line.  
- Scurt eseu legat de procesarea acestei experiențe și a rolului pe care comunicarea multiculturală a 
profesorului îl are în creșterea calității demersului său profesional cu elevii săi. Chestionar feedback. 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Juliana Golovneva – trainer la centru de limri straine „Alangi”- Ilfov, Dr. Carmen Pesantez, expert 
comunicare interculturală, Prof. Univ.dr. Delia Grigore, prof. Simona Gabriela Luca, profesor 
metodist CCD Ilfov,promotor de proiecte, Daniela Barbu – Inspector Proiecte europene ISJ Ilfov, 
Antonio Berardino, trainer ARETE Formazione, Italia, parteneri din cadrul proiectelor Erasmus+   
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 

INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Centrul de limbi străine „Alangi”, ARETE Formazione, Italia,   
 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D33  PSIHO-EDUCAȚIE PENTRU REZILIENȚĂ  

PRIN TEHNICI DIN DRAMA ȘI ACTORIE 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul  preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar, alte categorii de 
adulți. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este necesar în contextul în care 
mulți dintre profesori și cetățeni, în general trec prin dificultăți de natură psihologică, emoțională în 
acest context al pandemiei care se prelungește pe o perioadă îndelungată. Dintre modalitățile și 
resursele de remontare și reziliență, sunt recunoscute cele creative, ludice, din zona psiho-dramei, sau 
a tehnicilor dramatice plopiu-zise. 

În acest context, CCD Ilfov a inițiat un parteneriat cu mai multe organizații , cluburi ale 
copiilor, centre culturale, cu scopul de a iniția și desfășura activități de acest gen, atât fizic, cât și la 
distanță. 
 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Familiarizarea cadrelor didactice cu tehnici și elemente din drama și actorie pentru 
dezvoltarea personală 

ü Creșterea gradului de conștientizare a importanței identificării unor metode și strategii care să 
potențeze, să dezvolte starea de bine și echilibru interior. 

ü Dezvoltarea competenţelor de a proiecta strategii de uutilizare a  marketing-ului educațional 
în școală pentru creșterea  vizibilității și calității în educație 

ü Dezvoltarea competențelor pentru utilizarea unor strategii din psiho-dramă 
ü Dobândirea unor competențe de identificarea unor texte dramatice, precum și punerea lor în 

scenă cu elevi atât în mod fizic , cât și digital.  

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu cu următoarele materiale: 
- Filmare du durata 5-10 minute a unei scenete realizate cu elevii ( fizic sau on-line)  
- Chestionar feedback. 
 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Prof. Sidonia Gabriela Ganea (Clubul copiilor sector 4, prof. actorie) prof. Simona Gabriela Luca,  
(specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, master Management și evaluare 
educațională, profesor metodist CCD Ilfov, atestat formator CNFPA, prof consilier școlar), Prof. 
Marius Ciprian Bogdan (limba română, formator, coordonator trupă teatru de elevi) , prof. Sin Cristina 
(limba română, formator), Prof. Kostas Dinu (limba română) 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: Asociația Sine, Clubul Copililor Sector 4 București, Centrul 
Cultural ”Ion Manu”  
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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DOMENIUL DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI PERSONALĂ 
 

D34. ȘCOALA ÎN AER LIBER - ÎNVĂȚAREA EXPERIENȚIALĂ ÎN NATURĂ 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD spre avizare MED 
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic/didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar cu 
motivaţie şi interes în domeniul educaţiei outdoor. 
SCOPUL: Acest curs își propune să ofere participanților metode, instrumente, precum și experiență 
practică privind integrarea educației în aer liber în educația formală. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Educația în aer liber nu numai că îi ajută pe elevi să se (re)integreze în 
natură și să iubească lumea naturală, recăpătându-și bucuria de joacă, dar are, de asemenea, un rol 
important în înțelegerea utilității școlii în viața reală, prin aplicarea și observarea fenomenelor, 
contribuind astfel la dezvoltare personală și socială a elevilor . 
DURATA: 80 de ore (32 ore curs online și 48 ore aplicații practice (Pădurea Pustnicu, Pădurea 
Cernica, Pădurea Comana, Pădurea Crețești)  
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: outdoor și online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE: 

ü Înțelegerea principiilor și valorilor educației în aer liber; 
ü Conștientizarea importanței educației în aer liber pentru dezvoltarea personală, socială și 

relațională a elevilor(de exemplu, încredere în sine, consolidarea echipei, leadership);  
ü Proiectare, planificarea, organizarea și experimentarea de activități și abordări de lucru în 

domeniul educației în aer liber;  
ü Asigurarea schimbului de bune practici și împărtășirea de experiențe despre educația în aer 

liber cu cadrele didactice, personalul și organizațiile pentru educația în aer liber; 
ü Dezvoltarea unei rețele cu persoane și organizații care lucrează în domeniul educației în aer 

liber. 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, proiecte şi activităţi practice 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: prof. Crividenco Jenica (specializare: biochimie, nivel pregătire: studii 
postuniversitare, master în managementul proiectelor, atestat formator CNFPA, animator outdoor, 
trainer autorizat); Doru Trașcă (lucrător de tineret la Fundația pentru Tineret a Municipiului București 
și Asociația EST, expert în educaţia outdoor, animator outdoor, ghid specializat în turismul montan şi 
trainer autorizat). 
 
3. CRITERII ECONOMICE (surse extrabugetare): 
- Număr cursanţi planificaţi: 30 
- Costuri estimate: total - 12 000 lei 
- Cost oră formare/participant: 5 lei . 
 
PARTENERI: Asociația „ECOLOGIE-SPORT-TURISM” 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D35. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI FORMAREA CONTINUĂ 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare ME 
 
PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar al judeţului Ilfov. 
 
SCOPUL: Formarea și consilierea cadrelor didactice pentru dezvoltarea capacităților de gestiune și 
diseminare a activităților de perfecționare și formare continuă.  
 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Nevoia de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice din 
învățământul preuniversitar.  
DURATA: 16 de ore 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, online sincron și asincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE 

ü Dobândirea de abilități privind cunoașterea legislației specifice;  
ü Dezvoltarea capacității de informare, organizare, consiliere, monitorizare și evaluare a 

activității de dezvoltare profesională ; 
ü Dobândirea deprinderilor privind modalitățile de dezvoltare a carierei. 

 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii, chestionare, proiecte şi activităţi practice 
 
2. RESURSE UMANE 
FORMATORI: prof. dr. Petrescu Florin (specializare: istorie, nivel de pregătire postuniversitar: titlul 
de doctor in istorie, director al CCD Ilfov); prof. Sebe Marius-Ovidiu (specializare:geografie, nivel de 
pregătire: postuniversitar – studii aprofundate, atestat formator ANC, profesor metodist CCD Ilfov), 
prof. Simona Gabriela Luca (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, master 
Management și evaluare educațională, profesor metodist CCD Ilfov) prof. Corina Mirescu 
(specializare: pedagogia învățământului primar; nivel de pregătire: postuniversitar, master  educație 
timpurie, doctorand pedagogie, inspector dezvoltarea resursei umane ISJ Ilfov). 
 
3. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr cursanţi planificaţi: 50 
- Costuri estimate: total 2 000 lei 
- Cost oră formare/participant: 2,5 lei  
 
PARTENERI: ISJ Ilfov. 
 
Responsabil program: profesor metodist Marius Ovidiu Sebe 
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D36. ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ – STRATEGII ȘI INTERVENȚII PENTRU 

FACILITAREA INCLUZIUNII ȘCOLARE ȘI SOCIALE  
 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și personal didactic auxiliar, personal cu 
atribuții în domeniul asistenței sociale și medicale, alte categorii de adulți 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este propus pentru a formarea 
participanților, încât toți să devină activi în procesul de implementare a acestui tip de intervenție 
integrată, comunitară, să se implice activ în comunitățile din care fac parte. Integrul curs pornește de la 
strategii de identificare a cazurilor, derularea etapelor managementului de caz prin sprijinirea familiei 
sau a lucrătorilor sociali atât în demersurile instituționale, dar și în comunicare și consilierea 
persoanelor implicate, pentru beneficiul social și derularea cu succes a fiecărui caz  prin participarea 
socială și accesul la drepturi și resurse, sănătate, educație, ocupare. 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM. 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Familiarizarea participanților cu instrumentele, programele, procedurile și metodologiile care 
reglementează intervenția în cadrul echipei comunitare integrate 
pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale și unităților județene de incluziune socială. 

ü Dezvoltarea unor competenţe de abordare multisectorială a intervenției în cadrul 
managementului de caz. 

ü Dezvoltarea competenţelor de a proiecta și de a implementa strategii de intervenție în cadrul 
unei echipe multidisciplinare.  

ü Formarea, prin transfer, la elevi, a unei mentalități bazate pe implicare și ajutorare, ca pe o 
trăsătură dominantă a caracterului.  

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu cu următoarele materiale: 
- Conceperea unui studiu de caz privind managementul integrat de caz si intervenții specializate în 
echipa multidisciplinară pentru servicii sociale integrate.  
- Chestionar cu privire la dezvoltarea competențelor de a lucru în echipă  
- Chestionar feedback. 
2. RESURSE UMANE: 
FORMATORI:  
Prof. Geambașu Monica (Director CJRAE, atestat formator ANC), Cozma Rodica (inspector 
învățământ special și alternative educaționale ISJ Ilfov, Prof. Simona Maria Albu, (specializare: 
psihologie, psiholog cu drept de liberă practică, grad Autonom, coordonator județean CJAP Ilfov, 
atestat formator ANC), prof consilier școlar dr. Gelu Duminică, prof. Simona Gabriela Luca, 
(specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii postuniversitare, master Management și evaluare 
educațională, profesor metodist CCD Ilfov, atestat formator CNFPA)  
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE:  CJRAE Ilfov, ISJ Ilfov, AJIPIS Ilfov, DAS Pantelimon, SPAS 
Brănești, DAS Voluntari. 
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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D37. INTERNET ȘI SOCIAL MEDIA PENTRU INTEGRARE SOCIALĂ, PROFESIONALĂ 

ȘI ÎNVĂȚARE  
 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL DE PROGRAM: Propus de CCD Ilfov spre avizare MEd 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învățământul  preuniversitar, personal didactic de 
predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar, alte categorii de 
adulți. 
JUSTIFICAREA OFERTEI: Acest program de formare continuă este necesar pentru a forma la 
participanți noi competențe necesare în contextul actual care favorizează apariția dezechilibrelor 
emoționale, stările de deprimare și descurajare, atât la elevi, afectând dezvoltarea și capacitatea de 
concentrare în învățare, dar și la părinți și la cadre didactice. 
Cadrele didactice trebuie să gestioneze aceste stări proprii cât și să consilieze și să influențeze pozitiv 
elevii, părinții pentru a crește capacitatea de reziliență, pentru a aborda provocările vieții, nu ca 
obstacole blocante, ci ca pe ocazii și momente care activează resursele de învățare și dezvoltare. 
Curs realizat în cadrul proiectului Up-grade e-adults  2019-1-CZ01-KA204-061219 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron și asincron audio video pe platforma 
ZOOM. 
DURATA: 24 ore 
CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 
COMPETENŢE VIZATE:  

ü Familiarizarea cadrelor didactice cu specificul vieții psihice și emoționale, cu modalități de 
investigare a  zonelor emoționale. 

ü Dezvoltarea unor competenţe necesare în susținerea formării competențelor de reziliență la 
elevi și părinți , dar și la ei înșiși. 

ü Dezvoltarea competenţelor de a proiecta strategii de intervenție educațională care susțin 
formarea unui profil echilibrat și armonios, bazat pe reziliență și antifragilitate, pe învățare și 
permanentă flexibilă adaptare, necesar într-o lume viitoare, dominată de schimbare  

MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofoliu cu următoarele materiale: 
- Conceperea unui studiu de caz prin care au abordat cu elevii temele legate de consilierea bazată pe 
dezvoltarea unor caracteristici specifice rezilienței prin flexibilitate.  
- Chestionar cu privire la dezvoltarea competențelor de a consilia pe teme de formare a abilități de 
reziliență. 
- Chestionar feedback. 
2. RESURSE UMANE: prof. Apostol Veronica (specializare: informatică aplicată, nivel pregătire: 
studii postuniversitare-master informatică aplicată, Certificat SIVECO de instructor atestat AeL), prof. 
Căprărescu Iuliana-Alina (specializare:informatică, nivel pregătire: studii postuniversitare-master TIC 
în educație, adeverință SIVECO, administrator de rețele), Prof. Simona Maria Albu, (specializare: 
psihologie, psiholog cu drept de liberă practică, grad Autonom, coordonator județean CJAP Ilfov, 
atestat formator ANC), prof. Simona Gabriela Luca, (specializare: pedagogie, nivel pregătire: studii 
postuniversitare, master Management și evaluare educațională, profesor metodist CCD Ilfov, atestat 
formator CNFPA, prof consilier școlar,  
3. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr cursanți planificați: 50 
- Costul programului: 3.250 lei 
- Costul estimat al unei ore de formare/participant: 1,8 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov,  
Responsabil program: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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III. PROIECTE EDUCAȚIONALE CU FINANȚARE EUROPEANĂ 
 
 În anul școlar 2021-2022, Casa Corpului Didactic Ilfov are pentru profesorii ilfoveni nu doar o 
ofertă de cursuri pe plan local, național, dar și o ofertă pentru participarea la cursuri europene prin 
Programul Erasmus+. 
 

☺ Proiectul „De la jucărie până la meserie. Poveste de succes pentru copiii romi prin 
incluziune școlară și prevenirea abandonului” (2019-1-RO01-KA101-062590) vizează construirea 
unui mecanism de formare prin care să propună activități și măsuri de prevenire a părăsirii timpurii a 
școlii de către copiii și scolarii mici de etnie roma.  

Întreg proiectul se va centra pe activități specifice de consiliere de viață (life-coaching) și de 
consilierea carierei, precum și de o abordare interculturală profundă. Așa cum se știe, primii șapte ani 
din viața unei persoane sunt esențiali pentru scrierea scenariului de viata câștigător, deci profesorii din 
învățământul preșcolar și din clasele primare vor realiza cu elevii lor activități care să contureze, 
să ”scrie” un scenariu de viață câștigător, iar cu părinții, vor realiza sesiuni de consiliere,life-coaching 
pentru a identifica scenariul lor de viață, a analiza povestea familiei lor și a rescrie, cu gândul la copiii 
lor, povestea unei vieți de succes. 

Abordarea prin coaching se va extinde la întreaga comunitate a județului, nu doar în școlile 
unde există elevi romi. Pentru aceasta CCD a constituit un consorțiu format din 4 unități din județ 
pentru a derula preponderent activitățile (Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon, Liceul Teoretic 
„Alexandru Rosetti” Vidra, Școala Gimnazială Nr. 1 Glina, Școala Gimnazială Nr. 2 Cățelu-Glina). 

Profesorii-formatori participanți la cursurile Erasmus+, se vor reuni într-o echipă de lucru și 
vor elabora un nou curs de formare „Suport și intervenție prin tehnici de life-coaching pentru 
reducerea abandonului școlar”. 

Cursurile Erasmus+ la care vor mai participa 10 de profesori-formatori ilfoveni sunt: 
ü Roma community: past, present and future in terms of educational and social progress – Spania 
ü Coaching & Mentoring. innovative technics for teachers, Mentors and educators to fight drop 

up and motivate youth – Italia 
 

☺ Proiectul „Upgrade al programului de educație remedială pentru adulți, sansa a doua 
prin competențe digitale și psiho-sociale europene” 2019-1-RO01-KA104-062592 își propune să 
determine creșterea impactului instituțional, social și personal al programelor de educație remedială, A 
Doua Șansă (ADS), pentru adulții defavorizați și cu competențe reduse din Județul Ilfov. 

• Consiliere de viață care să le asigure adulților defavorizați o motivație funcțională și o abordare 
realistă și pro-activă a vieții, aducând starea de bine, echilibru emoțional, și armonie la nivel 
social-familial. 

• Competențe digitale moderne, aplicații interactive care facilitează comunicarea, informarea și 
învățarea. 

 
Abordarea prin coaching digital la nivelul formatorilor, metodiștilor, cadrelor didactice are 

potențialul de a se putea extinde la nivelul întregului sistem educativ, pentru restul de cadre didactice, 
angajați din scoli, părinți și intreaga comunitate.  

În cadrul acestui proiect se vor desfășura activități din două mari domenii, care se vor împleti 
armonios: consilierea carierei, life-coaching și educația digitală, învățământul la distanță. 
Dintre activitățile din proiect: 

ü Cercetare calitativă privind profilul de personalitate al beneficiarilor programului A doua Șansă 
din județul Ilfov, cu ilustrarea nevoilor de cunoaștere și dezvoltare specifice acestui grup  

ü Sesiuni de coaching, consiliere a carierei cu cursanții adulți din programul: Șansa a doua. 
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ü Conceperea unor programe de formare pentru cadrele didactice-formatori din programul ADS 
și alți profesori din sistem, pe o platforma de invatare la distanță Moodle, în sistem (blended-
learning): 

o „Program de consiliere și life-coaching pentru construirea unui destin împlinit” 
o „Tehnologie digitală: aplicații mobile și platforme de învățare în virtualizarea 

educației moderne” 
 

Cursurile Erasmus + la care vor participa 16  profesori-formatori ilfoveni sunt: 
ü Managing the fast technological change for all educators – Viena 
ü Educative coaching tools – Spania 

 
Responsabil programe și proiecte ERASMUS+: profesor metodist Simona Gabriela Luca 
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IV. ACTIVITĂȚI DIN DOMENIUL INOVAŢIEI DIDACTICO 
PEDAGOGICE, AL CERCETĂRII TEHNICO - ŞTIINŢIFICE ŞI AL 
TIMPULUI LIBER 
 
IV.1. Calendarul activităților 
 

Nr. 
crt. Data Titlul Tipul Locul 

desfășurării Parteneri Coordonator 

1 11.10.2021 Memoria 
Holocaustului Expoziție 

Online sincron 
audio video pe 
platforma 
ZOOM 

INSHR „Ellie 
Wiessel”, ISJ 
Ilfov 

Bibliotecar 
CCD Ilfov, 
Horiana 
Petrescu 

2 22.10.2021 „Digi_to_All” Conferință 

Online sincron 
audio video pe 
platforma 
Google Meet 

Up-grade E 
adults –
Erasmus+ 

Profesor 
metodist 
Simona Luca 

3 25.10.2021 

Biblioteci 
școlare în 
schimbare-
provocări și 
oportunități în 
pandemie și 
postpandemie 

Webinar 
Online sincron 
audio video pe 
platforma Meet 

Biblioteca 
BCU 
București 
Asociația 
Bibliotecarilor 
din România 

Bibliotecar 
CCD Ilfov, 
Horiana 
Petrescu 

4 13.11.2021 

In 
memoriam-, 
schițe pe 
pânza vremii: 
prof. Ion C. 
Ștefan 

Eveniment cultural, 
comemorativ  

Online 
sincron/asincron 
audio video pe 
platforma Meet 

Editura 
Arefeana 

Bibliotecar 
CCD Ilfov 
Horiana 
Petrescu 

5 17.11.2021 

Strategii 
didactice 
pentru 
dezvoltarea 
caracterului la 
preșcolari și 
elevi 

Webinar 

Online sincron 
audio video pe 
platforma 
ZOOM 

Asociația 
I.B.L.P. 
România 

Profesor 
metodist 
CCD Ilfov 
Marius-
Ovidiu Sebe 

6 
10-20 
decembrie 
2021 

Cărți 
frumoase, 
daruri 
prețioase 

Expoziție de cărți cu 
autograful autorilor, 
din colecția 
bibliotecilor școlare 
ilfovene 
(tradiționalul brad 
din cărți primite de la  
donatori în anul 
2021) 

La sediul din 
CCD Ilfov-holul 
central 

Donatori 
particulari 
Edituri Betta, 
Hoffman, 
Carpathia 
Asociația 
Culturală 
Brănești 
Centrul pentru 
Cultură Ilfov 

Bibliotecar 
CCD Ilfov 
Horiana 
Petrescu 

7 20.01.2022 
Profesori 
ilfoveni: 
creatori și 

Atelier 
Online sincron 
audio video pe 
platforma 

ISJ Ilfov 
Profesor 
metodist 
CCD Ilfov 
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inovatori în 
educația 
online 

ZOOM Marius-
Ovidiu Sebe 

8 27.01.2022 
Holocaustul-
Cum a fost 
posibil? 

Eveniment de 
conștientizare, 
dedicat Zilei 
Internațională a  
Holocaustului-
Prezentarea 
expoziției de cărți 
despre Holocaust, din 
colecția Bibliotecii 
CCD Ilfov 

Online sincron 
audio video pe 
platforma MEET 

INSHR 
,,Elie Wiesel” 
București 

Bibliotecar 
CCD Ilfov 
Horiana 
Petrescu 

9 10.02.2022 

De la veste la 
poveste –
Citește cu noi 
în cercul de 
lectură al 
bibliotecii 
CCD Ilfov- 
Cu ocazia 
ZICI – Ziua 
Internațională 
a Cititului 
Împreună 

Atelier de exersare a 
modalităților de 
îmbunătățire a 
tehnicilor de citire 
eficientă 
 

Online 
sincron/asincron, 
audio video pe 
platforma MEET 

Uniunea 
Scriitorilor 
din România-
Filiala de 
Literatură 
pentru Copii 
și Tineret 
București 

Bibliotecar 
CCD Ilfov 
Horiana 
Petrescu 

10 07.03.2022 

Educație 
pentru 
patrimoniul 
local și 
național. 
Exemple de 
bună practică 

Webinar 

Online sincron 
audio video pe 
platforma 
ZOOM 

Asociația 
Culturală 
Brănești,  
Școala 
Agatonia, 
Centrul 
Cultural Ilfov 

Profesor 
metodist 
CCD Ilfov 
Marius-
Ovidiu Sebe 

11 1-8. 
03.2022 

Dar de 
sărbătoare, 
expoziție cu 
Mărțișoare 

Atelier-expoziție cu 
exponate și fotografii 
realizate în timpul 
derulării 
proiectului ,,Rădăcini 
și aripi” 

Online sincron 
audio video pe 
platforma 
ZOOM 

Asociația 
Ecomondia 

Bibliotecar 
CCD Ilfov 
Horiana 
Petrescu 

12 8.04.2022 

Parte de 
carte- 
întâlnire cu 
caracter 
metodic, pe 
tema 
îmbunătățirii 
relației cu 
utilizatorii 
bibliotecilor 
școlare și a 
creșterii 
gradului de 
circulației a 

Activitate dedicată 
Zilelor Internaționale 
a Literaturii pentru 
Copii și Tineret și a 
Cărții și a Dreptului 
de Autor 

Face to face ISJ Ilfov 

Bibliotecar 
CCD Ilfov 
Horiana 
Petrescu 
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cărților 

13 28.04.2022 

Pregătire 
mentală și 
atitudinală în 
context post-
pandemic 
european 

Webinar 

Online sincron 
audio video pe 
platforma 
ZOOM 

CJRAE Ilfov 

Profesor 
metodist 
CCD Ilfov 
Simona Luca 

14 04.05.2022 

Rolul 
educației 
pentru mediu 
în școală. 
Exemple de 
bună practică 

Webinar 

Online sincron 
audio video pe 
platforma 
ZOOM 

ONG 
protejarea 
mediului 

Director  
CCD Ilfov, 
Profesori 
metodiști 
CCD Ilfov 

15 11.05.2022 

Trofeul 
Revista 
școlară 
ilfoveană 

Webinar 

Online sincron 
audio video pe 
platforma 
ZOOM 

Centrul de 
Cultură Ilfov 

Profesor 
metodist 
CCD Ilfov 
Marius-
Ovidiu Sebe 

16 25.05.2022 Mai aproape 
de carte 

Colocviu de referate, 
lucrări pe tema 
efectelor benefice ale 
lecturii asupra 
sănătății mentale și 
emoționale a elevilor 
și asupra producerii 
stării de bine 

Face to face 

ISJ Ilfov 
Asociația 
Bibliotecarilor 
din România  

Bibliotecar 
CCD Ilfov 
Horiana 
Petrescu 

17 1.06.-
1.07.2022 

Cu carte 
ajungi 
departe-
proiect 
educativ de 
promovare a 
lecturii la 
preșcolari și 
școlarii mici” 

Atelier Face to face ISJ Ilfov 

Bibliotecar 
CCD Ilfov 
Horiana 
Petrescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
__________________________________________________________________________ 

69 |  
 

 
IV.2. Descrierea activităților 
 

1. Memoria Holocaustului 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Comemorarea Victimelor Holocaustului cu ocazia Zilei Internaționale a 
Comemorării Victimelor Holocaustului 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământ preuniversitar 
 
SCOPUL: Comemorarea victimelor 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. 
 
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 înseşi 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 distrugere a istoriei şi culturii acestuia. 
 
DURATA: 4 ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Informarea cu privire la Hotărârea Guvernului României cu privire la comemorarea 
Holocaustului în România; 

ü Prezentarea modului  în care percep elevii una din cele mai mari tragedii ale Europei 
ü Schimbul de bune practici. 

 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: webinar online sincron audio video pe platforma ZOOM 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 11.10.2021 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: eseuri, referate, teme de reflexie 
 
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”, ISJ Ilfov 
 
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov: Horiana Arghira Petrescu 
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2. „Digi_to_All” 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Conferință on-line cu participare internațională în cadrul întâlnirii 
internaționale de proiect Erasmus+ Up-grade E-adults, în limba engleză 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Formatori în domeniul ITC, profesori de informatică, profesori de limba 
engleză. 
 
SCOPUL: Prezentarea și diseminarea noilor practici și tendințe în domeniul utilizării internetului și 
rețelelor social-media pentru formatorii din domeniu. 
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII:  
 
DURATA: 2 ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Informarea cu privire la bunele practici din internet și social media 
ü Prezentarea  
ü Schimbul de bune practici. 

 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron audio video pe platforma ZOOM 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 22.10.2021 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: eseuri, referate, teme de reflexie 
 
2. RESURSE UMANE: director CCD Ilfov, cadre didactice, elevi 
 
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, diplome 
 
4. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr participanți estimat: 40 
- Număr de ore: 4 
- Costul activității: prin proiect Erasmus+ 

 
SURSA DE FINANŢARE: prin proiect Erasmus + 
 
INSTITUŢII PARTENERE: Asociația SINE  
 
Responsabil activitate: profesor metodist CCD Ilfov Simona Gabriela Luca 
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3. Biblioteci școlare în schimbare-provocări și oportunități în pandemie și postpandemie 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Activitate metodică semestrială  
PUBLIC-ŢINTĂ: Bibliotecari școlari, documentariști, responsabili CDI., cadre didactice voluntare 
responsabile de bibliotecile școlare/CDI-urile din județul Ilfov 
SCOPUL: Susținerea activităților desfășurate în structurile infodocumentare din instituțiile de 
învățământ preuniversitar, în condițiile generate de pandemia cu COVID 19, consolidarea rolului pe 
are îl are biblioteca școlară/centrul de documentare și informare în dezvoltarea interesului față de 
lectură și cultură al elevilor, cadrelor didactice și membrilor comunității locale. 
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: 
Luna octombrie a fost aleasă de către Asociația Internațională a Bibliotecilor Școlare (IASL), începând 
cu 2008, ca fiind luna în care bibliotecile școlare, prin activitățile derulate, își propun să atragă atenția 
asupra importanței rolului lor în educație. În ciuda pandemiei, bibliotecarii școlari din întreaga lume se 
străduiesc să promoveze bibliotecile școlare. Într-o perioadă în care condițiile generate de pandemie ne 
obligă să păstrăm distanțe de tot felul: igienică, socială, apropierea de CARTE rămâne o soluție 
valabilă, absolut necesară pentru preîntâmpinarea disoluției sufletești și spirituale, la care, supuși unor 
stări de urgență, alertă suntem, mici sau mari, mai predispuși. 
 
DURATA: 4 ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Să contribuie la consolidarea relației dintre bibliotecă și comunitatea locală, atât de afectată 
de stările de urgență/alertă generate de pandemie; 

ü Să atragă atenția asupra importanței activității desfășurate de bibliotecari chiar și în perioada 
Covid 19; 

ü Să îmbunătățească modalitățile de comunicare dintre cititori/utilizatori și bibliotecarii școlari, 
responsabilii CDI. 
 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron audio video pe platforma Meet 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 25.10.2021 
 
EVALUARE: On line, aprecieri transmise în chat.  
 
2. RESURSE UMANE: Bibliotecarul CCD Ilfov în calitate de moderator al activității, autorii 
prezentărilor și ai intervențiilor din cadrul activității 
 
3. RESURSE MATERIALE: Invitații, afișe, pliante, diplome, adeverințe de participare, laptopuri 
 
4. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr participanți estimat: 25 
- Număr de ore: 4 
- Costul activității: 100 
  
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) 
 
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov Horiana Petrescu 
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4. In memoriam, schițe pe pânza vremii 

 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Eveniment comemorativ, lansare de carte ,,Inscripții pe pânza vremii”, 
București, Editura Arefeana, 2021 
 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice, membrii comunității locale 
 
SCOPUL: Evocarea personalității prof. Ion C. Ștefan (1940-2021), profesor emerit de Limba și 
literatura română, cu o carieră exemplară, premiat în 2006 de către Ministerul Educației, Cercetării și 
Tineretului cu Diploma de excelență pentru activitatea remarcabilă depusă în slujba școlii și pentru 
merite deosebite în modernizarea predării disciplinei Limba și literatura română, scriitor, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, autor a peste 40 de cărți pe diferite teme, cu conținut didactic, dar și 
beletristic, de literatură pentru copii și tineret, cărți de poezii, eseuri, de critică literară. În calitate de 
director al Editurii Arefeana din București, a colaborat cu Casa Corpului Didactic Ilfov, în realizarea 
unor activități de promovare a lecturii, fiind și donator de cărți pentru îmbogățirea Bibliotecii CCD 
Ilfov. 
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: Necesitatea prezentării unor personalități remarcabile, în 
domeniul culturii și al educației și rândul comunităţii locale (Cetățean de onoare al comunei 
natale Arefu, Argeș) care să fie un reper, să ofere un model de urmat, să inspire, să motiveze pe 
cei care iau contact cu opera, lucrările lui. 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 
 

ü Cunoaşterea contribuției unor personalități autentice la dezvoltarea culturii și a educației 
românești ; 

ü Cultivarea sentimentului de mândrie și respect față de înaintași; 
ü Îmbunătățirea dialogului între generații; 
ü Creșterea interesului față de Biblioteca CCD Ilfov și a gradului de valorizare a colecțiilor ei 
 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron audio video pe Google Meet 
DATA DESFĂȘURĂRII: 12.11. 2021.  
SUGESTII TEMATICE: vor participa invitați care să prezinte aspecte din viața și cariera celui care a 
fost Ion C. Ștefan, intervențiile lor fiind însoțite din arhiva personală, prin bunăvoința familiei, a fiicei 
sale prof. dr. Cristina Ștefan cea care a îngrijit cartea Inscripții pe pânza vremii care va fi lansată cu 
acest prilej. 
 
2. RESURSE UMANE:  inspectorul de specialitate ISJ Ilfov, bibliotecarul CCD Ilfov care va fi și 
moderatorul activității 
3. RESURSE MATERIALE: mapa cu programul evenimentului, afișul, laptop, proiector ș.a. 
4. CRITERII ECONOMICE: 

-Număr participanți estimat: 30 
-Număr de ore: 4 
-Costul activității: 100 lei 

 
SURSA DE FINANŢARE: bugetară 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Editura Arefeana, București, Asociația Culturală Brănești, 
unitățile de învățământ din localitate.  
 
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov Horiana Arghira Petrescu 
 



 
__________________________________________________________________________ 

73 |  
 

 
5. Strategii didactice pentru dezvoltarea caracterului la preșcolari și elevi 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Simpozion online. 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice și didactic-auxiliare din învățământul preuniversitar 
 
SCOPUL: Promovarea educației pentru modelarea caracterului la preșcolari și elevi.  
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: Formarea unui front comun pentru cultivarea unui caracter bun şi 
conştientizarea cadrelor didactice asupra necesităţii educaţiei pentru cetăţenie democratică şi a 
cultivării caracterului de către toți factorii educaţionali. 
 
DURATA: 2 de ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Prezentarea programului Caracther first!; 
ü Dezvoltarea unor competențe și abilități privind asimilarea modelului comportamental de bun 

caracter în practicile educative cu elevii; 
ü Schimb de experiență și exemple de bună practică privind identificarea și aplicarea celor mai 

potrivite metode de interrelaţionare cu familia şi comunitatea, prin prisma cultivării 
caracterului. 

 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 17.11.2021 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție, materialele prezentate. 
 
2. RESURSE UMANE: profesorii metodiști CCD Ilfov, formatori ai programului Caracther first! 
 
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, diplome. 
 
4. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr participanți estimat: 40 
- Număr de ore: 2 
- Costul activității: 400 lei 
 

SURSA DE FINANŢARE: bugetară 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov; Asociația IBLP România.  
 
Responsabil activitate: profesor metodist CCD Ilfov Marius-Ovidiu Sebe 
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6. „Cărți frumoase, daruri prețioase!” 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Expoziție de cărți cu autograf/dedicație, primite de biblioteca CCD Ilfov, 
realizarea tradiționalui brad din cărțile primite de la donatori în cursul anului 2021 
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 donații și fonduri pentru noi achiziții, în condițiile diminuării acestora în 
fiecare an. 
 
DURATA: 12 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 

o  
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Casa Corpului Didactic Ilfov, din Brănești 
DATA : 10-20.12.2021 
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)  
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7. Profesori ilfoveni: creatori și inovatori în educația online 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Simpozion online 
 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul preuniversitar 
 
SCOPUL: Promovarea experiențelor de bună practică privind desfășurarea procesului de predare-
învățare-evaluare în mediul online.  
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: Necesitatea de formare a cadrelor didactice în domeniul 
instrumentelor și strategiilor de învățare la distanță, ca urmare a noilor condiții impuse de pandemia 
COVID 19 și a transferului activităților de învățare în mediul online. 

DURATA: 2 de ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Diseminarea unor instrumente inovatoare utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare în 
mediul online; 

ü Îmbunătățirea abilităților de utilizare a resurselor educaționale virtuale ; 
ü Schimb de experiență și exemple de bună practică privind utilizarea unor resurse educaționale 

utile în educația online. 
 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 20.01.2022 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție, materialele prezentate. 
 
2. RESURSE UMANE: profesorii metodiști CCD Ilfov. 
 
3. RESURSE MATERIALE:  invitații, afișe, diplome. 
 
4. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr participanți estimat: 40 
- Număr de ore: 2 
- Costul activității: 200 lei 
 

SURSA DE FINANŢARE: bugetară 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov.  
 
Responsabil activitate: profesor metodist CCD Ilfov Marius-Ovidiu Sebe 
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8. „Holocaustul-Cum a fost posibil?” 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Expoziție cu cărți din colecția cu cărți și materiale pe tema Holocaustului, 
constituită din donațiile oferite de prof. dr. Florin PETRESCU 
 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământ preuniversitar care predau Istorie, public 
interesat, utilizatorii bibliotecii CCD Ilfov 
 
SCOPUL: Studierea evenimentelor de un tragism major, care au condus la Holocaust, ne ajută să 
reflectăm asupra uzului şi abuzului de putere, asupra rolului şi responsabilităţilor indivizilor, 
organizaţiilor şi naţiunilor, atunci când acestea sunt confruntate cu violarea drepturilor omului. 
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: Holocaustul trebuie studiat pentru că a pus sub semnul întrebării 
înseși fundamentele civilizaţiei. Holocaustul a fost un eveniment de cumpănă, nu doar pentru secolul 
al XX-lea ci pentru întreaga istorie a umanităţii.  
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Valorificarea fondului de carte al Bibliotecii CCD Ilfov 
ü Dezvoltarea abilităților pentru studierea şi interpretarea unor fapte și evenimente istorice 
ü Formarea unor opinii personale despre evenimentul tragic al Holocaustului 
ü Stimularea competențelor lectoriale, a gândirii critice și reflexivității  

 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, vizitare, consultare față în față, cu respectarea normelor și a 
restricțiilor în vigoare 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 27.01.2022 
 
2. RESURSE UMANE: director CCD Ilfov, bibliotecarul CCD Ilfov, echipa CCD Ilfov 
 
3. RESURSE MATERIALE: mapa cu programul evenimentului, afișul, laptop, proiector ș.a. 
 
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”, ISJ Ilfov 
 
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov, Horiana Arghira Petrescu 
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9. De la veste la poveste – Citește cu noi în cercul de lectură al bibliotecii CCD Ilfov, cu ocazia 

Zilei Internaționale a Cititului Împreună (ZICI) 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Atelier de conștientizare a rolului cărților și a lecturii în educație, atelier de 
exersare a tehnicilor de citire eficientă-citim pentru a înțelege 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cititorii, utilizatori ai bibliotecii CCD Ilfov 
SCOPUL: Dezvoltarea competențelor de lectură ale utilizatorilor bibliotecii CCD Ilfov 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: În fiecare an, cu ocazia ZICI-Zilei Internaționale a Cititului 
Împreună, se atrage atenția asupra cititului cu voce tare, ca metodă principală în dobândirea 
competențelor lectoriale. Cititul cu voce tare, cititul împreună, aduce conectarea de care este atâta 
nevoie, mai ales în vreme de pandemie. De asemenea, creează legături necesare pentru a crește 
împreună o comunitate de lectori avizați, autonomi în învățare.  
 
DURATA: 4 de ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Să promoveze o atitudine pozitivă față de lectură, de recunoaștere a rolului acesteia în 
dezvoltarea personală și îmbogățirea orizontului cultural  

ü Să stimuleze gândirea autonomă, reflexivă și critică, în raport cu lecturile făcute (citim pentru 
a înțelege) 

ü Să cultive o atitudine pozitivă față de comunicarea impresiilor de lectură, prin conștientizarea 
impactului limbajului asupra celorlalți 

o  
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron audio video pe platforma ZOOM 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 10.02.2022 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție, numărul participanților prezenți  
 
2. RESURSE UMANE: bibliotecarul CCD Ilfov, în calitate de moderator al activității, invitații 
la activitate, cadre didactice, 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 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, CIR (Citim Împreună România) 
 
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov Horiana Petrescu 
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10. Educație pentru patrimoniul cultural local și național. Exemple de bună practică 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Simpozion online. 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: cadre didactice, membrii comunității locale 
 
SCOPUL: Promovarea educației pentru valorile tradiționale și a educației culturale.  
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: Nesesitatea de stimulare a interesului pentru tradiţiile şi 
obiceiurile satului în rândul elevilor și al comunităţii locale.  
 
DURATA: 2 de ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Promovarea exemplelor de bună practică privind educația pentru patrimoniu; 
ü Stimularea interesului pentru tradițiile și obiceiurile satului în randul elevilor; 
ü Promovarea educației pentru valorile tradiționale și a educației culturale. 
 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron pe platforma ZOOM/MEET. 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 07.03.2022 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție. 
 
2. RESURSE UMANE: cadre didactice promotoare a educației pentru patrimoniu, organizații 
culturale, etnologi și muzeografi. 
 
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, diplome. 
 
4. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr participanți estimat: 50 
- Număr de ore: 2 
- Costul activității: 500 lei 

 
SURSA DE FINANŢARE: extrabugetară (C.J. Ilfov) 
 
INSTITUŢII PARTENERE: Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ilfov, Asociația Culturală Brănești, unitățile de învățământ din localitate.  
 
Responsabil activitate: profesor metodist CCD Ilfov Marius-Ovidiu Sebe 
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11. Dar de sărbătoare, expoziție cu mărțișoare 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Expoziție cu prezentare de exponate și fotografii realizate în timpul derulării 
proiectului ,,Rădăcini și aripi” 
 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: participanții la acest proiect, cadre didactice, elevi, membrii ai comunității 
locale, părinți 
 
SCOPUL: dezvoltarea spiritului ecologic, sensibilizarea față de gravele probleme ale poluării 
mediului 
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: Proiectul educativ, intitulat ,,Rădăcini și aripi" inițiat de ONG 
Ecomondia și CCD Ilfov oferă cadrul unui dialog constructiv între generații-copii-părinți-bunici, 
cadre didactice, pe o temă deosebit de actuală și să sporească gradul de conștientizare în ceea ce 
priveste importanța unui comportament ecologic în sprijinul sănătății plantelor, al unui stil de viață 
sănătos, fără poluare, a securității alimentare, a protejării biodiversității mediului și a semnalării 
mutațiilor genetice dăunătoare 
 
DURATA: 2 ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Să promoveze metode de educație pentru un mediu sănătos, ecologic 
ü Să ofere cadrul desfășurării unor activități, ateliere de stimulare a creativității, îndemânării, a 

manualității, precum și a simțului estetic 
ü Să îmbunătățească comunicarea între cei care au preocupări comune pentru această temă 
 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron audio video pe platforma ZOOM 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 1-8.03.2022 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție, numărul participanților prezenți, 
aprecieri scrise pe chat  
 
2. RESURSE UMANE: bibliotecarul CCD Ilfov, în calitate de organizator al expoziției, profesorii, 
cadre didactice coordonatoare  
 
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 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Grădinița ,,Rița Gărgărița” Brănești, Liceul Teoretic ,,Traian 
Lalescu” Brănești 
 
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov  
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12. Parte de carte- întâlnire cu caracter metodic, pe tema îmbunătățirii relației cu utilizatorii 

bibliotecilor școlare și a creșterii gradului de circulației a cărților 
 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: întâlnire cu caracter metodic cu bibliotecarii școlari, responsabilii centrelor 
de documentare și informare din județul Ilfov 
PUBLIC-ŢINTĂ: Bibliotecari școlari, documentariști, responsabili CDI, cadre didactice voluntare 
responsabile de bibliotecile școlare din județul Ilfov, elevi, membrii ai comunității locale 
SCOPUL: Susținerea activităților desfășurate de structurile infodocumentare din instituțiile de 
învățământ preuniversitar, consolidarea importanței rolului pe care îl are biblioteca școlară/centrul de 
documentare și informare în dezvoltarea interesului față de lectură și cultură al elevilor, cadrelor 
didactice și membrilor comunității locale.  
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: Activitate dedicată Zilei Internaționale a Literaturii pentru Copii 
și Tineret (2.04) și Ziua Cărții și a Dreptului de Autor (23.04.) 
 
DURATA: 4 ore 
  
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Să îmbunătățească modalitățile de comunicare dintre cititori/utilizatori și bibliotecari 
ü Să contribuie la consolidarea relației dintre biblioteca școlară și publicul căruia i se 

adresează; 
ü Să atragă atenția asupra importanței activității desfășurate de bibliotecarii școlari în 

promovarea lecturii 
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron audio video pe platforma Meet 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 08.04. 2022 
 
MODALITĂŢI DE DESFĂȘURARE/EVALUARE: on line, aprecieri transmise în chat 
 
2. RESURSE UMANE: invitați, reprezentați ai instituțiilor partenere, bibliotecarul CCD Ilfov în 
calitate de moderator al dezbaterii 
 
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, pliante, laptopuri 
 
4. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr participanți estimat: 25 
- Număr de ore: 4 
- Costul activității: 100 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, unități de învățământ preuniversitar din județ 
  
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov Horiana Petrescu 
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13. Pregătire mentală și atitudinală în context post-pandemic european 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Conferință națională 
 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic din învăţământul  preuniversitar, respectiv personal 
didactic de predare, personal de conducere, de îndrumare și control și  personal didactic auxiliar. 
SCOPUL: Familiarizarea cadrelor didactice cu programele Eurpene si tendintele existente în perioada 
următoare, cu posibile teme de proiecte eurpene și modalități de cooperare internațională. 
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: Perioada pandemică Covid 19, cu această durată neașteptat de 
întinsă a adus serioase modificări la nivel social și educațional. Uniunea Europeana, prin instituțiile ei 
și politicile adoptate s-a mobilizat pentru a sprijini toate țările să facă față acestei situații. Chiar dacă 
existau planuri privind dezvoltarea în orizontul 2030, precum și planul multianual care începe în acest 
an, au fost necesare deosebit de multe schimbări. Acestea au avut loc și la nivelul educației, peste 
temele clasice de dezvoltare suprapunându-se teme legate de digitalizarea accentuată și teme care 
explorează aceste noi oportunități pe care le-a generat episodul pandemic. 

 
DURATA: 3 ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Informarea cadrelor didactice privind oportunitățile de finanțare din cadrul programelor și 
politicilor uniunii europene în perioada imediat următoare etapei pos-pandemie, pentru a 
pregăti elevii în sipiritul cooperării europene; 

ü Formarea și dezvoltarea unei mentalități active, creative de a investiga și de a valorifica 
resursele disponibile, de a contribui activ la dezvoltarea spațiului comun european si național; 

ü Prezentarea experiențelor și căștigurilor sub raport personal din această perioadă cu totul 
diferită. 

 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron audio video pe platforma ZOOM 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 28.04.2022 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: numărul participanților, fișă de feedback 
 
2. RESURSE UMANE: Director CCD Ilfov dr. Florin Petrescu, Prof. Metodist Simona Luca, 
participanți, invitați 
 
3. RESURSE MATERIALE: on-line 
 
4. CRITERII ECONOMICE: 
- Număr participanți estimat: 60 
 
SURSA DE FINANŢARE: Bugetară 
 
INSTITUŢII  PARTENERE: ISJ Ilfov, CJRAE 
 
Responsabil activitate: profesor metodist CCD Ilfov Simona Gabriela Luca 
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14. Rolul educației pentru mediu în școală 

 
 
1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Colocviu online de conștientizare a importanței protejării mediului 
înconjurător 
 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul preuniversitar. 
 
SCOPUL: Schimb de experiență și exemple de bună practică privind educația pentru un mediu 
curat și dezvoltare durabilă în învățământul preuniversitar. 
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: Nevoia de conștientizare a importanței educației ecologice  
în învățământul preuniversitar. 
 
DURATA: 3 de ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Promovarea unor exemple de bună practică privind educația ecologică în învățământul 
preuniversitar; 

ü Conștientizarea importanței protejării mediului înconjurător; 
ü Prezentarea unor modalități de integrare a educației ecologice în activitatea didactică. 
 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron audio video pe platforma ZOOM 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 04.05.2022 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: Chestionare de satisfacție, materialele prezentate 
 
2. RESURSE UMANE: Inspector de specialitate ISJ Ilfov, profesorii metodiști CCD Ilfov, 
cadre didactice. 
 
3. RESURSE MATERIALE:  afișe, pliante, diplome de participare . 
 
4. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr participanți estimat: 40 
- Număr de ore: 3 
- Costul activității: 200 lei (multiplicări) 
 

SURSA DE FINANŢARE: bugetară 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, S.G.R. – Filiala Ilfov 
 
Responsabil activitate: profesor metodist CCD Ilfov Marius-Ovidiu Sebe 
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15. Trofeul Revista școlară ilfoveană 

 
 
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: 4 de ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Cunoașterea preocupărilor de realizare a revistelor școlare în județul Ilfov; 
ü Schimb de experiență privind modul de concepere și editare a unei reviste școlare; 
ü Promovarea spiritului creativ al elevilor și al cadrelor didactice din județul Ilfov; 
ü Realizarea unei expoziții itinerante cu reviste școlare. 

 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron pe platforma ZOOM/MEET 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 11.05.2022 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: număr de reviste participante, chestionar de satisfacție. 
 
2. RESURSE UMANE: inspectorul de specialitate ISJ Ilfov, profesorii metodiști CCD Ilfov, 
bibliotecari, coordonatorii revistelor școlare. 
 
3. RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, diplome, trofeu. 
 
4. CRITERII ECONOMICE: 

- Număr participanți estimat: 30 
- Număr de ore: 4 
- Costul activității: 200 lei  

 
SURSA DE FINANŢARE: bugetară  
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov 
 
Responsabil activitate: profesor metodist CCD Ilfov Marius-Ovidiu Sebe 
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16. Mai aproape de carte 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE 
 
TIPUL ACTIVITĂȚII: Colocviu de referate, lucrări pe tema efectelor benefice ale lecturii asupra 
sănătății mentale și emoționale a elevilor și asupra producerii stării de bine 
 
PUBLIC ȚINTĂ: Utilizatorii bibliotecii, cadre didactice, elevii, membrii comunității locale 
 
SCOPUL: Promovarea beneficiilor lecturii, atât pentru definirea personalității, precum și a 
formării unei culturi solide, dar, mai ales, pentru creșterea și menținerea unei stări de sănătate 
mentale, emoționale, la parametrii maximi 
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: De la lectură la cultură este un deziderat pe care trebuie să-l 
aibă în vedere toți bibliotecarii, mai ales cei școlari. Dar, se poate merge mai departe, spunând că 
cine citește nu se îmbolnăvește sau se îmbolnăvește mai puțin. Cercetările demonstrează faptul că 
elevii obțin rezultate mai bune în activitatea lor școlară dacă au acces la o bibliotecă școlară cu 
colecții pe măsură și de servicii infodocumentare performante, care să conducă la realizarea unor 
obiective precum: dezvoltarea autonomiei în învățare, a gândirii critice și fundamentarea educației 
permanente. Prin lucrările elaborate se vor puncta toate aceste beneficii și multe alte aspecte. 
DURATA: 2 de ore 
 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Să faciliteze împrumuturile și circulația cărților  
ü Să promoveze lectura operelor esențiale ale literaturii/culturii române 
ü Să stimuleze dialogul dintre cititori, utilizatorii bibliotecii CCD Ilfov, bibliotecari și 

personalitățile invitate la activitate 
 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: CCD Ilfov, webinar online sincron audio video pe platforma Meet 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 25.05.2022 
MODALITĂŢI DE DESFĂȘURARE/EVALUARE: on line/chestionare de feedback, aprecieri 
consemnate în chat 
 
2.RESURSE UMANE: bibliotecarul CCD Ilfov, scriitori, personalități ale vieții culturale, locale, 
județene 
 
3.RESURSE MATERIALE: invitații, afișe, proiector, laptop 
 
4.CRITERII ECONOMICE: 

- Număr participanți estimat: 25 
- Număr de ore: 4 
- Costul activității: 100 lei 
 

INSTITUŢII PARTENERE: instituții partenere, biblioteci, edituri 
 
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov Horiana Petrescu 
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17. Cu carte ajungi departe 

 
 

1. CRITERII CURRICULARE: 
TIPUL ACTIVITĂȚII: proiect educativ de promovare a lecturii la preșcolari și școlarii mici 
PUBLIC-ŢINTĂ VIZAT: bibliotecari școlari, responsabili CDI, cadre didactice voluntare, 
responsabile de bibliotecile școlare din județul Ilfov, elevi, membrii ai comunității locale. 
 
SCOPUL: Consolidarea importanței lecturii în formarea personalității umane și sublinierea rolului 
bibliotecii școlare în promovarea valorilor cărții și a valențelor formatoare ale lecturii. 
 
JUSTIFICAREA ACTIVITĂȚII: Formarea competențelor lectoriale, a gustului pentru a citi se 
formează încă din prima etapă a școlarității. Prin activități ludice din programul preșcolarilor și a 
școlarilor mici, folosind cărți adecvate acestui segment de public, se pot forma viitori cititori 
pasionați. Este necesar să folosim ferestrele de oportunitate pe care ni le oferă vârstele la care se 
află preșcolarii și școlarii mici cărora ne adresăm. Prin acest proiect educativ, bibliotecarul CCD 
Ilfov oferă posibilitatea găsirii unor metode viabile de trezire a interesului față de cărți și lectură la 
copiii mici, de grădiniță și clasă pregătitoare. 
 
DURATA: 4 ore 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

ü Să se facă schimb de bune practici folosite de bibliotecarii/responsabilii CDI în direcția 
dezvoltării dragostei față de lectură, a plăcerii de a citi încă din cele mai fragede vârste; 

ü Să crească gradul de implicare a bibliotecii CCD Ilfov în viața culturală a comunității; 
ü Să îmbunătățească comunicarea dintre cititori/utilizatori și bibliotecari; 
ü Să vină în întâmpinarea nevoilor de informare și documentare privind „lungul drum” al cărții 

către cititorii săi. 
 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: în școlile partenere, face to face 
 
DATA DESFĂȘURĂRII: 1.06.-1.07.2022 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: chestionare de satisfacție, numărul participanților prezenți, 
aprecieri scrise pe chat  
 
2. RESURSE UMANE: bibliotecarul CCD Ilfov, în calitate de moderator al activității, 
bibliotecari, cadre didactice, editori, scriitori, oameni de cultură invitați 
 
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 
 
INSTITUŢII PARTENERE: ISJ Ilfov, Uniunea Scriitorilor din România, Editura Astralis București, 
Editura Arefeana București 
 
Responsabil activitate: bibliotecar CCD Ilfov Horiana Petrescu 
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V. BIBLIOTECA ȘI CDI BRĂNEȘTI DIN CADRUL CCD ILFOV 
 

Parte integrantă a Centrului de documentare și informare Brănești, Centru de resurse 
pluridisciplinare, Biblioteca CCD Ilfov 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. 

ü Bibliotecă de drept public, fără personalitate juridică, destinată sprijinirii procesului instructiv-
educativ, facilitează accesul la sursele de informare, documentare, contribuind la formarea 
continuă, perfecționarea cadrelor didactice din județul Ilfov; 

ü Acces gratuit pentru toate categoriile de utilizatori: profesori, cadre didactice auxiliare, 
locuitorii comunei Brănești; 

ü Documente necesare pentru înscriere: CI, formular / tipizat CCD. 
Biblioteca deține  

o fond documentar propriu, destinat împrumutului, alcătuit din 20 245 volume, organizat 
sistematico-alfabetic, cu accesabilitate în proporție de 90% direct la raft, acoperind 
diverse domenii:  

• educație, învățământ (manuale, metodici, programe școlare); 
• pedagogie, psihologie, științe sociale; 
• filosofie, politică, drept; 
• religie, logică, istorie, geografie, geologie; 
• lingvistică, folclor, antropologie, ecologie;  
• științe exacte: biologie, chimie, fizică, matematică, informatică, astronomie; 
• științe aplicate:medicină, tehnică, agricultură; 
• științe sociale (Drept, Economie, Sociologie);  
• artă, muzică, sport. 

 
ü Publicaţii periodice: ziare, reviste (Condeie ilfovene, Arena literară, Meridian Cultural Românesc, 

Tribuna Învăţământului, Historia, Național Geografic, Terra Magazin, Viitorul Ilfovean, Jurnalul 
de Ilfov, Biblioteca, Revista română de biblioteconomie și știința informării) 

ü Documente audiovizuale, DVD-URI, CD-URI 
ü 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. 
  
Biblioteca mai are: 
- Lucrări de referință (dicţionare, atlase, enciclopedii, albume de artă); 
- Fond de carte veche -368 volume oferite spre documentare la sala de lectură 
- Fond de carte cu autograf-132 volume în același regim de consultare 
- Colecții ,,Cărțile colegilor noștri”, ,,Colecția Nică D. Lupu”, ,,Colecția Marin Iancu”, ,,Colecția Sorin 
Titel”, ,,Colecția Dan Trutzer”, ,,Colecția Florin Petrescu” (cărți având ca tematică Holocaustul). 
 
Biblioteca CCD Ilfov asigură: 
- condiții de studiu adecvate; 
- conectare la internet 
- asistență de specialitate pentru găsirea informațiilor și utilzarea bazelor de date ale altor biblioteci 
 
Biblioteca CCD Ilfov are rol metodologic pentru bibliotecile școlare din județ: 
- asigură perfecționarea și îndrumarea metodologică a bibliotecarilor școlari 
- asigură material bibliografic din domeniul biblioteconomic 
- realizează și oferă bibliografii la cerere și de recomandare, pentru anumite teme 
 



 
__________________________________________________________________________ 

87 |  
 

 
VI. COLECȚII ȘI EXPOZIȚII ALE CCD ILFOV 
 
Colecția cu caracter permanent, situată în sala spațioasă de la etajul I din CCD Ilfov, a fost constituită 
în data de 25 mai 2005. Din colecție fac parte: 

• obiecte de mobilier școlar (bancă, tablă de scris, pietrare) 
• instrumente 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, fotografii, diapozitive, timbre, monede 
• documente școlare (certificate de absolvire, planificări, cataloage, carnete de elev, condici de 

prezență), diplome, medalii, trofee 
• manuale școlare, culegeri, compendii, reviste, ziare, atlase geografice, hărți 
• difuzoare, radiouri, diascoluri, pickup-uri 

 Cei interesați să o viziteze se pot programa la tel: 0729463944 / 0213501402 sau la mail 
ccdilfov@gmail.com. 

 De asemenea, puteți contribui la creșterea colecției prin donații de obiecte reprezentative.  
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 important 
pentru 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! 
 
„Tradiție și interculturalitate” 
 
 Casa Corpului Didactic Ilfov prezintă, an de an, cadrelor didactice și elevilor din județul Ilfov 
dar și publicului interesat, o expoziție având ca temă tradiția cucilor din Brănești, reflectată prin artă și 
fotografie. Pe lângă măști și costume tradiționale realizate de meșteri populari, expoziția prezintă o 
serie de lucrări de artă plastică semnate de pictorul Marin Dobre, instantanee surprinse de fotograful 
Marius Pistrui, precum și cele mai interesante lucrări realizate de elevii din Brănești pe tema acestui 
obicei. Expoziția, vernisată în cadrul festivalului Ziua Cucilor, este deschisă celor interesați în 
perioada 01 – 30 martie 2022. 
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