Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
Str. Calea Domnească NR.127, Târgovişte - 130167
Telefon: 0245/220569; Fax: 0245/220569; CIF: 11708445
E-mail: ccddambovita@yahoo.com ;
WEB: www.ccd-dambovita.ro

Nr. ______/________________

INFORMARE PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ
SEPTEMBRIE 2018 – FEBRUARIE 2019
Programe de formare finalizate și programe de formare aflate în curs de derulare în perioada
septembrie 2018 – februarie 2019
TOTAL: 947 cursanți, din care finanțați:
a) Buget de stat – 263 cursanți
b) Buget propriu – 279 cursanți
c) Finanțare POCU – 310 cursanți
d) Alte surse – 95 cursanți


PROGRAME ACREDITATE:
Denumirea programului

Nr.
crt.
1
Eficientizarea învățării prin utilizarea artelor
2
3
4

5
6
7
8
9

Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a
adolescentului
Etica și integritatea în contextul implementării
controlului intern/ managerial
Dezvoltarea competențelor de evaluare a
cadrelor didactice care participă la examenul
de definitivare în învățământ și concursul
național pentru ocuparea posturilor didactice
în unitățile de învățământ preuniversitar
Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a
V-a
Informatică și TIC prin jocuri și aplicații
colaborative
Învățarea științelor – abordări metodice
moderne
JOBS – formarea pentru orientare şi consiliere
în carieră a elevilor
Educație financiară

Perioada de
derulare
3.11.2018 –
07.12.2018
23.10.2018 –
29.11.2018
24.10.2018 –
04.12.2018
15.09.2018 –
15.12.2018

Număr de
participanţi
25

Observații

25

finalizat

25

finalizat

25

finalizat

20.10.2018 –
15.12.2018
22.10.2018 –
30.11.2018
27.10.2018 –
15.12.2018
10.11.2018 –
24.11 2018
20.02.2019 –
18.04.2019
TOTAL

25

finalizat

25

finalizat

23

finalizat

25

finalizat

25

în curs de
derulare

223

finalizat



PROGRAME ACREDITATE derulate în cadrul proiectelor POCU:
Nr.
Denumirea programului
Număr de
Observații
crt.
participanţi
1
Educaţie nonformală - management şi bune practici – 2
40
finalizat
grupe
2
Educație de calitate pentru o școală a tuturor – 2 grupe
38
finalizat
3
Managementul comunicării în mediul școlar – 9 grupe
165
în curs de
derulare
4
Metode interactive de predare-învățare
67
în curs de
derulare
TOTAL
310



PROGRAME AVIZATE:
Denumirea programului

Nr.
crt.
1
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din
învățământul primar pentru clasa pregătitoare – 2 grupe
2
Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul
preșcolar din perspectiva curriculumului pentru educația
timpurie și a didacticii specialității
3
Formarea cadrelor diactice debutante din învățământul
primar – 2 grupe
4
Consilierea profesorilor debutanți pentru susținerea
examenului național de definitivat/ titularizare – 3 grupe
5
Inspecţiile speciale la clasă și probele practice/ orale –
etape în mobilitatea personalului didactic – 2 grupe
6
Cunoașterea istoriei și tradiției rromilor - condiție a
promovării unei educații incluzive – 1 grupă
7
Achizițiile publice pentru unitățile de învățământ
8
ABC-ul emoțiilor
9

Număr de
participanţi
61

Observații

33

finalizat

52

finalizat

89

finalizat

53

finalizat

24

finalizat

55
24

finalizat
în curs de
derulare
în curs de
derulare

Cum să creștem sănătoși

23
TOTAL

Responsabil Domeniul Formare continuă,
Prof. metodist Crenguța ALEXE

414

finalizat

