
 

 

 
 
 
 

  
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea programului de formare continuă Nr. 
ore 

Taxă 
curs 

Public ţintă Coordonator 
program 

PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE 

1.  Valorificarea şcolară a instrumentelor online de 
evaluare şi orientare în consilierea elevilor – 15 credite 

60 120 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, diriginţi şi consilieri şcolari Sanda Stanciu 

2.  Managementul orelor de geografie pe baza învăţării 
interactive – 15 credite 

60 120 Cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal Daniela Daneş 

3.  Educaţie incluzivă şi pedagogie diferenţiată – 14 credite 56 160 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Camelia Vancu 

4.  Metode interactive de management al clasei – 13 
credite 

54 120 Cadre didactice din învăţământul primar Daniela Daneş 

5.  Utilizarea resurselor centrelor de documentare şi 
informare în activitatea didactică – 9 credite 

34 100 Cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional din unităţile de 
învăţământ cu CDI, profesori documentarişti, bibliotecari şcolari din unităţile de învăţământ cu 
CDI 

Camelia Vancu 

6.  Prevenirea tulburărilor de limbaj la preşcolari şi 
şcolarii mici – 10 credite 

41 110 Cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar, profesori logopezi Daniela Daneş 

7.  Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la 
practică – 12 credite 

50 120 Psihologi şcolari şi cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal Gabriel 
Mărgineanu 

8.  Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare 
în învăţământul preuniversitar – 15 credite 

60 120 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 
 

Sanda Stanciu 

9. Managementul clasei de elevi – strategii eficiente – 13 
credite  

54 120 Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, care doresc să abordeze eficient şi cu succes 
dificultăţile din practica educaţională, legate de managementul clasei de elevi, cele ce vizează 
integrarea elevilor cu dificultăţi comportamentale în cadrul grupului-clasă, dar şi profesorii 
preocupaţi de stimularea climatului socio-afectiv la nivelul colectivului de elevi şi de optimizarea 
abilităţii de self-management. 

Valeria Benchea 

10. Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers 
comunicativ-acţional – 12 credite 

50 110 Cadre didactice cu specializarea Limba şi literatura franceză din învăţământul preuniversitar, 
metodiştii pentru disciplina Limba franceză din ISJ/ISMB, profesorii metodişti din CCD-uri, cu 
specializarea Limba şi literatura franceză, inspectorii de specialitate pentru Limba franceză / 
Limbi moderne, profesori de discipline non-lingvistice (DNL), predate în limba franceză 

Camelia Vancu 

11. Elemente specifice predării-învăţării limbii franceze în 
învăţământul preşcolar şi primar – 12 credite 

50 110 Cadrele didactice cu specializarea Limba şi literatura franceză din învăţământul preuniversitar 
(profesori, metodişti ai ISJ, profesori metodişti din CCD, inspectori de specialitate), profesori 
pentru învăţământul preşcolar şi profesori pentru învăţământul primar, institutori, învăţători şi 
educatori care au un nivel de competenţă lingvistică în limba franceză de minimum B1. 

Camelia Vancu 

12. Abilitarea corpului de profesori metodişti pentru 
învăţământul preuniversitar  – 10 credite (furnizor 
Asociaţia PROEURO-CONS Slatina) 

40 300 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să-şi dezvolte profilul de metodist al 
ISJ 

Camelia Vancu 

PROGRAME DE FORMARE AVIZATE 

13. Managementul formării continue în unitatea de 
învăţământ şi dezvoltarea profesională a personalului 
didactic 

30 - Manageri şcolari, responsabili cu dezvoltarea profesională (cu prioritate), membri în comisia de 
dezvoltare profesională de la nivelul unităţii de învăţământ, responsabili ai comisiilor metodice/ 
cercurilor pedagogice, metodişti. 

Camelia Vancu 

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

16 - Cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Sibiu Sanda Stanciu 

15. Debut în cariera didactică 30 80 Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar la început de carieră didactică, care se 
pregătesc pentru examenul naţional de definitivat 

Valeria Benchea 
Gabriel 

Mărgineanu 

16. Profesorii metodişti şi inspecţia şcolară 24 - Metodişti ai ISJ Sibiu în anul şcolar 2015-2016 Camelia Vancu 

17. Parteneriatul pentru educaţie 24 80 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, directori/ directori adjuncţi, consilieri 
educativi, profesori documentarişti, personal didactic auxiliar 

Camelia Vancu 

18. Managementul proiectului în programul Erasmus+ 24 80 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Camelia Vancu 

19. Dezvoltarea competenţelor de evaluare pentru 
examenele naţionale (elevi şi profesori) 

30 90 Cadre didactice din judeţul Sibiu, evaluatori la examenele naţionale 2015-2016 Camelia Vancu 

20. Evaluarea naţională la clasa a VI-a, instrument pentru 
formarea/ ameliorarea competenţelor elevilor şi 
orientarea şcolară 

24 80 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care predau în învăţământul gimnazial Daniela Daneş 

21. Management instituţional 24 90 Manageri ai unităţilor de învăţământ, numiţi în anul şcolar 2015-2016 Daniela Daneş 

22. Etică şi integritate în învăţământul preuniversitar 24 80 Personalul angajat din sectorul educaţional Valeria Benchea 

23. Standarde de calitate şi control managerial 
învăţământul preuniversitar 

24 80 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat sau particular (educatoare, învăţători, 
institutori, profesori), directori, membri şi viitori membri CEAC, membri si viitori membri ai 
Comisiei de implementare a standardelor de control managerial intern 

Sanda Stanciu  

24. Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse 
şi gen 

20 80 Cadre didactice şi personal didactic auxiliar din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial de 
stat sau particular 

Valeria Benchea 

25. Metoda investigaţiei ştiinţifice în studiul ştiinţelor 
naturii 

24 80 Personalul didactic care predă ştiinţe (fizică, chimie, biologie, ştiinţe, geografie s.a) Gabriel 
Mărgineanu 

26. Dezvoltarea abilităţilor de proiectare a demersului 
didactic şi de aplicare a acestuia, pe baza competenţelor 
– cheie în geografie 

30 90 Profesori de geografie pentru gimnaziu şi liceu Gabriel 
Mărgineanu 

27. Integrarea tehnologiei IT în activitatea didactică 24 80 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Camelia Vancu 

28. Organizarea și funcționarea structurilor 
infodocumentare. Managementul resurselor materiale 

30 90 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar, bibliotecari școlari, profesori documentariști, 
responsabili CDI 

Daniela Daneş 

29. Facilitator/Coordonator pentru Consiliile Şcolare ale 
Elevilor 

24 80 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar interesate să sprijine activitatea CŞE-urilor, 
coordonatori pentru proiecte şcolare şi extraşcolare/ consilieri educativi, profesori diriginţi 

Gabriel 
Mărgineanu 

30. Bune practici în activitatea educaţională cu copilul cu 
tulburări din spectrul autist (TSA) 

24 80 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (profesori, învăţători, educatori, profesori 
consilieri şcolari, profesori logopezi, asistenţi sociali) 

Daniela Daneş 

31. Tehnici de lucru cu cartea 24 80 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Sanda Stanciu 

32. Activitatea financiar-contabilă în unităţile de 
învăţământ – aspecte teoretice şi practice 

20 80 Administratori financiar-contabili din unităţile de învăţământ din judeţul Sibiu  Daniela Daneş 

33. Abordări inovative ale curriculumului preşcolar 20 80 Profesori pentru învăţământul preşcolar şi primar – clasa pregătitoare Valeria Benchea 

34. Repere în abordarea educaţiei parentale 24 80 Cadrele didactice din învăţământul primar şi preşcolar Daniela Daneş 

35. Educaţia Outdoor, o învăţare activă 20 80 Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar Valeria Benchea 

36. Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar 24 70 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar Gabriel 
Mărgineanu 

37. Educaţie pentru sănătate şi protecţia mediului 20 80 Profesori care predau acest opţional, diriginţi şi învăţători Daniela Daneş 

38. Educaţie antreprenorială 24 80 Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar Daniela Daneş 

39. Comunicarea nonverbală în mediul educaţional 20 80 Cadre didactice şi personal didactic auxiliar din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial de 
stat sau particular 

Daniela Daneş 

 
 

NB: Taxa de curs este calculată la o grupă de minimum 22 de persoane, cu modificări în funcţie de bugetul alocat de MECS. La programele de formare acreditate 

se adaugă 8 lei pentru obţinerea atestatului de formare continuă de la MECS, taxă care se va plăti în ziua evaluării finale.  

La solicitarea instituţiei de învăţământ, dacă se formează o grupă de minimum 22 persoane, stagiile de formare se pot organiza în unitatea de învăţământ. 

Mai multe detalii despre Oferta de formare continuă şi perioadele de înscriere găsiţi pe site-ul CCD Sibiu, la adresa www.ccdsibiu.ro, secţiunea Formare continuă. 

 

CONTACT 
550020 Sibiu, str. Turismului nr.15 
Tel./ Fax: +40269/ 230 259 
www.ccdsibiu.ro 
ccdsibiu.edu@gmail.com, 
metodist.ccdsb@gmail.com 

 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL 
Secretariat: Luni - Vineri  9-12 
 
Eliberare adeverinţe/atestate  
Marţi 10-12, Joi 14-16 

OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ 
AN ŞCOLAR 2015-2016 

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU 

Director, 

CÂMPEAN Ioan-Marius 
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