
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� PROGRAME ACREDITATE 
 

 •       •       •       •      Dezvoltare şi performanŃă în învăŃământ    
   (Furnizor: C.C.D. Prahova) 

� public Ńintă: profesori de diferite specialităŃi 
   din învăŃământul preuniversitar 
� durata / perioada: 280 ore / semestrele I şi II 
� număr credite profesionale transferabile: 90 
� locaŃia: C.C.D. Prahova, filiale C.C.D. 
NOTĂ: Programul se va desfăşura pe module  (Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea activităŃii didactice, Management şi 
comunicare, Tehnici informaŃionale computerizate) 

 
• Management şi comunicare  

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public Ńintă: institutori, învăŃători, educatoare 
� durata / perioada: 90 ore / semestrele I şi II 
� număr credite profesionale transferabile: 30 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 

 
• Tehnici Informa Ńionale Computerizate  

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public Ńintă: institutori, învăŃători şi educatoare 
� durata / perioada: 100 ore / semestrele I şi II 
� număr credite profesionale transferabile: 30 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 

 
• Ini Ńiere IT şi utilizare sistem AeL  

(Furnizor: SIVECO) 
� public Ńintă: personal didactic din  
   învăŃământul preuniversitar 
� durata / perioada: 89 ore / semestrele I şi II 
� număr credite profesionale transferabile: 25 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 

    
••••      Instruirea în societatea cunoaşterii 
       (Intel Teach)  
       (Furnizor: SIVECO) 
� public Ńintă: cadre didactice din  

învăŃământul preuniversitar  
� durata / perioada: 89 ore / semestrele I şi II 
� număr credite profesionale transferabile: 25 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 

 
 
 
 
 

    
    
••••      Managementul proiectelor de bibliotecă  

              (Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public Ńintă: bibliotecari 
� durata / perioada: 89 ore / semestrele I şi II 
� număr credite profesionale transferabile: 25 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 

    
••••      Promovarea  valorilor şcolii incluzive  

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public Ńintă: cadre didactice din 

 învăŃământul preuniversitar 
� durata / perioada: 89 ore / semestrele I şi II 
� număr credite profesionale transferabile: 25 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 
 

 •       •       •       •      Programul naŃional de dezvoltare a  
            competenŃelor de evaluare ale cadrelor didactice    

(Furnizor:CNCEIP) 
� public Ńintă: profesori de limba română,  
   matematică, istorie, geografie şi alte discipline de 

bacalaureat  
� durata / perioada: 60 ore / semestrele I şi II 
� număr credite profesionale transferabile: 15 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 

 
••••      EducaŃia pentru valori comportamentale şi atitudini  

 (Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public Ńintă: personal didactic din învăŃământul 

preuniversitar  
� durata / perioada: 60 ore / semestrele I şi II 
� număr credite profesionale transferabile: 15 
� locaŃia: C.C.D. Prahova şi filialele Slănic, Buşteni, Mizil 

 
 •    •    •    •               Asigurarea calităŃii  
         în învăŃământul preuniversitar     

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public Ńintă: cadre didactice din  
   învăŃământul preuniversitar 
� durata / perioada: 45 ore / semestrele I şi II 
� număr credite profesionale transferabile: 11 
� locaŃii: C.C.D. Prahova şi filialele Vălenii de Munte, 

Mizil 
 
 

    
    

 

 
� PROGRAME AVIZATE DE M.E.C.I. 

 
• EducaŃie pentru informaŃie în C.D.I.  

� public Ńintă: personal de conducere din unităŃile 
cuprinse în proiect, profesori documentarişti din 
unităŃile şcolare cuprinse în proiect  

� durata / perioada: 48 ore/88 ore,  semestrele I şi II 
� locaŃii: C.C.D. Prahova, CDI Buşteni 

 
 

• • • •                 Promovarea formelor de învăŃare în echipă  
                            pe proiecte didactice 

 (Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public tinta : profesori de diferite specialităŃi 
� durata/perioada: 24 de ore/semestrele I şi II 
� locaŃia: C.C.D. Prahova şi filiale 

 
 

••••                    Drepturile omului şi educaŃia  
                        pentru media – o abordare contemporană 

 (Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public tinta : învăŃători, profesori de diferite specialităŃi, 

profesori consilieri 
� durata/perioada: 24 de ore/semestrele I şi II 
� locaŃia: C.C.D. Prahova, filiale şi C.D.I. 

 
 

•     •     •     •     LegislaŃie şcolară şi deontologie profesională        
(Furnizor: C.C.D. Prahova) 

� public Ńintă : cadre didactice din învăŃământul 
               preuniversitar 

� durata/perioada: 24 de ore/semestrul II 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 

 
 

••••                    Cultur ă organizaŃională 
 (Furnizor: C.C.D. Prahova) 

� public tinta : cadre didactice din învăŃământul 
preuniversitar 

� durata/perioada: 24 de ore/semestrele I şi II 
� locaŃia: C.C.D. Prahova şi filiale 

 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

 
• Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale 

 (Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public Ńintă: cadre didactice din învăŃământul 

preuniversitar 
� durata / perioada: 12 ore / semestrul I şi II 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 

 
 

•     •     •     •     Adaptarea curriculei şi a învăŃării - condi Ńie a 
                succesului şcolar           

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public Ńintă : cadre didactice din învăŃământul 

               special  şi special integrat 
� durata/perioada: 24 de ore/semestrele I şi II 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 

 
 
 

 
 
 

 
� Înscrierile se vor face prin cereri individuale tipizate procurate 

de la C.C.D. Prahova, care vor fi depuse la secretariatul 
unităŃii, până la data de 16.10.2009; 

� Listele cu cadrele didactice cărora li se va aproba înscrierea la 
diferite cursuri de perfecŃionare, precum şi datele de începere 
a cursurilor vor fi afişate la avizierul C.C.D. Prahova până la 
data de 07.11.2009; 

� La sediul instituŃiei, în filiale şi C.D.I.-uri se vor desfăşura în 
zilele metodice acŃiuni metodico-ştiinŃifice.  

 
           InformaŃii suplimentare se pot obŃine la sediul C.C.D. Prahova, 

Ploieşti, str. DemocraŃiei, nr.35 şi la telefoanele: 0244577338, 
0244571015. 

 
 
 
 
 

 
 

• Cursuri de management educaŃional 
        pentru directori  nou numiŃi 

(Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public Ńintă: directori nou numiŃi 
� durata / perioada: 24 ore,  semestrele I şi II 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 

 
 

• Management de proiect 
� public Ńintă: cadre didactice din învăŃământul 

preuniversitar 
� durata / perioada: 24 ore / semestrul I şi II 
� locaŃia/furnizor  C.C.D. Prahova 

 
 
            •    •    •    •        Calitate şi diversitate în educaŃia timpurie 

 (Furnizor: C.C.D. Prahova) 
� public tinta : educatoare 
� durata/perioada: 24 de ore/semestrele I şi II 
� locaŃia: C.C.D. Prahova 

 
 

• Certificarea competenŃelor profesionale pe nivele 
de calificare 
� public Ńintă:cadre didactice din aria curriculară 
   TEHNOLOGII 
� durata: 24 ore 
� locaŃia/furnizor C.C.D. Prahova. 

 
 

• Dezvoltarea competenŃelor pentru predarea 
centrată pe elev 
� public Ńintă: cadre didactice din învăŃământul 

primar  şi gimnazial 
� durata: 24 ore 
� locaŃia/furnizor C.C.D. Prahova 

 
 

••••      Modelare date şi programare SQL Oracle 
(Furnizor Oracle România) 

� public Ńintă: profesori titulari din învăŃământul 
   liceal cu specialitatea informatică 
� durata / perioada: 80 ore  
� locaŃia: C.C.D. Prahova 
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