
 
   

  Experienţă în formare locală, 
regională, naţională şi europeană: 

 
• Peste 5000 de cadre didactice 

formate în domeniul legislaţiei, al 

managementului, comunicării, al 

evaluării şi implementării noilor 

cerinţe europene; 

• Parteneri în programe Phare 
diverse, alte programe: 

 Phare T VET pentru ÎPT; 
 Drepturile copilului, 
 Coeziune economică şi            

socială; 
 Acces la educaţie pentru 
grupuri dezavantajate; 
 DeCeE; 
 EOS 
 Programul Pestalozzi; 
 Instrumente structurale în 
România; 
 Formare de formatori - 2008; 
 A doua şansă; 
 Character First; 
 Manager de proiect; 
 Şcoala incluzivă - o şcoală 
pentru fiecare 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     "Când educăm pe individ pentru societate, 
                            se presupune că îl educăm şi  
                                          pentru fericirea lui"                                                                                                              
                                                              C. Narly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       ””””Fiecare zi ne învaţă ceva nouFiecare zi ne învaţă ceva nouFiecare zi ne învaţă ceva nouFiecare zi ne învaţă ceva nou””””    
                                                           Euripides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI 
TINERETULUI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT 
CASA  CORPULUI  DIDACTIC  OLT 

                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Str. Ionaşcu – 38  230081 

Slatina (RO) -  Olt 

Tel: 0040 249 406 103 

Fax: 0040 249 406 203 

E – mail: ccdolt@yahoo.com 

 

 

OFERTA DE FORMARE 2008 - 2009 
 

FORMEAZĂ-TE  CONTINUU ! 
 
 



 
 

I. Programe de formare propuse spre avizare MECT 
• Abilitare curriculară – pentru profesori debutanţi 
şi cadre didactice necalificate 

• Limba română contemporană în viziunea 
Gramaticii limbii române – ediţia 2006  

• Managementul proiectelor  
• Profesori metodişti şi inspecţia şcolară 
• Educaţie pentru sănătate 
• Comunicare în organizaţia şcolară 
• Părintele –partenerul şcolii  
• Elaborarea proiectelor de finanţare din fonduri 

structurale 
• Consiliere şi inovare pedagogică în CDI  
• Consilierea şi orientarea preşcolarului – pt. educ. 
• Drepturile copilului – protecţie, dezvoltare, 

participare 
• Managementul asigurării calităţii în învăţământul 

preuniversitar  
• Metode moderne în didactica predării matematicii  
• Integrarea noilor tehnologii în procesul de predare 

– tabla interactivă Mimio 
• Legislaţie şcolară pentru membrii comisiilor de 

examen 
• Educaţia tehnologică – componentă de bază a 

învăţământului modern 
• Maistrul instructor în noul context educaţional 
• Multimedia şi noile tehnologii în predarea limbii 

engleze 
• Istoria evreilor şi holocaustul 
• Educaţie pentru cultivarea caracterului. 

Pregătirea cadrelor didactice în vederea obţinerii 
permisului ECDL/ICDL  

• Educaţia unui stil de viaţă sănătos 
• Dinamica relaţiilor profesor – elev 
• Comunicare şi leadership 
• Metode, strategii şi tehnici de învăţare activă 
• Educaţia interculturală 
• Educaţia prin şi pentru valori în context european 
• Management educaţional 
• Formarea cadrelor didactice itinerante 
• Multimedia en classe de FLE 
• Didactica limbii franceze pentru profesori 

debutanţi şi cadre didactice necalificate 

 
 
 

• Iniţiere în domeniul biblioteconomiei 
• Şcoala incluzivă – o şcoală pentru fiecare 
• Formarea continuă – concepţie şi strategie 
• Reţele de calculatoare 
 

II. Programe de formare cu taxă propuse  
                      spre avizare MECT 
 
• Limbi moderne pentru începători  
• Limbi moderne pentru avansaţi  
• Reţele de calculatoare 
• Introducere, prelucrare, validare date: Word, 

Excel şi Internet 
• Educaţie antreprenorială 

 
III. Programe prioritare MECT 

 
• Consiliere şi orientare 
• Tehnici informaţionale computerizate  
• AEL-ul – un sistem de predare / învăţare şi 

management al conţinutului 
• Character First 
• Intel TEACH 
• DeCeE 
 

IV. Programe acreditate C.N.F.P. - CU TAXĂ 
                                15 credite 
• Educaţie nonformală – 190 lei 
• Curriculum diferenţiat şi adaptat – 190 lei 
• Educaţie pentru informaţie I – CCD Sibiu 
• Educaţie pentru informaţie II – CCD Sibiu 

     
V. Programe în curs de acreditare 
• Şcoala incluzivă, o şcoală pentru fiecare 
• Respectarea drepturilor copilului 
• Istoria evreilor şi holocaustul 
• Noi tehnologii de predare-tabla interactivă 
• Formarea continuă – concepţie şi strategie 
• Educaţie pentru cultivarea caracterului 

 
 
 

 
 
 
 

ALTE  SERVICII 
 
 Informare – documentare; 
 Consultanţă pentru dezvoltare profesională; 
 Organizarea de activităţi metodico-ştiinţifice,    

         sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene şi    
          naţionale 

 Îndrumare metodologică pentru CDI şi   
           personalul didactic auxiliar; 

 Expoziţii de carte, lansări de carte; 
 Tehnoredactare, multiplicare şi tipărire; 
 Programe şcolare pentru grade  

       didactice şi concursuri de titularizare; 
 Suporturi de curs; 
 Pliante, programe, diplome. 

 
BENEFICIARI 

 
� Cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar, personal auxiliar,  
      personal de conducere; 
� Unităţile şcolare, elevii; 
� Asociaţii profesionale din domeniul 

educaţiei; 
� Adulţii din comunităţi 

 
 

 “Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa” 
 
                                                   Grigore Moisil 
 
 
 

 
 


