
 
 
 
 
 

 
Nr. 308/ 17.03.2009                     

 
În atenţia  

personalului din învăţământul preuniversitar care s-au înscris la 
programe de formare continuă din Oferta de programe de formare 
continuă a CCD Cluj, pentru anul şcolar 2008-2009, aprobată MECT cu 
adresa nr. 45070/19.12.2008 
  

Referitor la înscrierile depuse la Casa Corpului Didactic Cluj, publicăm situaţia 

înscrierilor personalului din învăţământul preuniversitar la programele de formare continuă. 

Selectarea fiecărei persoane înscrise a fost stabilită în baza adresei  MECT cu nr. 

25432/26.01.2009: “Nu vor fi planificate la perfecţionare - formare continuă, cadrele 

didactice care în ultimii 5 ani au obţinut un grad didactic (definitivat, gradul didactic II, gradul 

didactic I, echivalare doctorat cu gradul didactic I) sau care au acumulat 90 de credite 

profesionale transferabile prin programe de formare continuă finanţate de la buget” şi “În 

acest an şcolar, niciun cadru didactic nu va beneficia de mai mult de 30 de credite 

profesionale transferabile, prin finanţare de la bugetul de stat”. 

 

I. Programe de formare prioritare ale  Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 

1. Calculatorul şi proiectele interdisciplinare       

2. Iniţiere IT şi Utilizare AEL 

3. Introducere în programarea .Net Framework 

4. Database design şi programare cu SQL 

5. Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale 
cadrelor didactice (DeCeE)       

6. Proiectul CDI (Centrul de Documentare şi Informare)  

II. Programe  de formare acreditate de  Casa Corpului Didactic Cluj 

7. Comunicare şi leadership   

8. Democraţie participativă-Proiectul Cetăţeanul 

9. Educaţie antreprenorială şi leadership

10. Evaluarea  activităţii didactice prin inspecţia şcolară

11. Formarea structurilor manageriale intermediare

12. Lectură metodică/ Lectură cursivă în CDI

13. Managementul activităţilor didactice nonformale

14. Multimedia în educaţie- 15 credite profesionale 
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III. Programe  de formare din oferta locală a Casei Corpului Didactic Cluj 

15. Cadrul european comun de competenţe  şi portofoliul Europass 

16. Comportamentul violent-prevenţie şi intervenţie 

17. Comunicare şi managementul conflictelor

18. Comunicare şi managementul resurselor psihice; aplicarea metodei 
Balint în învăţământ 

19. Comunicare şi relaţii publice

20. Consiliere şi orientare

21. Cunoaşterea şi protejarea mediului

22 Didactica limbii şi literaturii franceze 

23. Educaţie civică 

24. Educaţie incluzivă 

25. Educaţie pentru democraţie şi drepturile omului

26. Educaţie pentru dezvoltarea caracterului, propus spre acreditare 

27. Evaluarea calităţii în educaţie

28. Evaluarea cunoştinţelor elevilor 

29. Iniţiere în cariera didactică 

30. Învăţare activă/ diferenţiată

31. Managementul proiectelor comunitare - perioada de programare 
2007/2013 

32. Metode interactive de grup 

33. Noi abordări în didactica limbii latine, propus spre acreditare 

34. Noi tehnici în educaţia plastică 

35. Predare-învăţarea-evaluarea în conformitate cu Cadrul European Comun 
de Referinţă al Limbilor 

36. Relaţionarea în echipă în cadrul proiectelor

37. Tehnici de prezentare a unei comunicări 

IV. Programe de formare acreditate de instituţii partenere 

38. Educaţie pentru informaţie I 

39. Educaţie pentru informaţie II 

40. Instruirea în societatea cunoaşterii  (Intel®Teach) 

    V. Colocvii de analiză a impactului programelor de formare continuă 

41. Exemple de bună practică aplicate în activitatea didactică 

VI.  Programe de formare cu taxă 

42. Iniţiere în utilizarea calculatorului (modulul I - începători) 

43. Iniţiere în utilizarea calculatorului (modulul II - avansaţi) 

44. Internet – mediu de instruire 



45. Limba engleză pentru începători şi avansaţi 

46. Limba franceză pentru începători şi avansaţi 

47. Web design 

48. Dezvoltarea Capacităţii Instituţionale a Inspectoratelor Şcolare şi a 
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar în Domeniul Promovării Politicilor de 
Personal 
 
Vă invităm să consultaţi pagina CCD Cluj pentru anunţurile legate de data exactă a 
începerii programelor de formare continuă şi locaţiile de derulare.  
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