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EXPOZIȚIE ONLINE DE CĂRȚI UTILE  

 

I.  Scopul expoziției: 

➢ informarea cadrelor didactice interesate în desfășurarea activităților de instruire 

asistate de instrumente digitale/ în pregătirea examenelor de titularizare și de 

formare continuă 

II. Conținutul expoziției: 

➢ 12 publicații utile pentru pregătirea activităților curente sau pentru pregătirea 

examenelor de titularizare și definitivat 

III.  Accesul la publicațiile expuse: 

➢ la biblioteca Casei Corpului Didactic ”Csutak Vilmos” a județului Covasna, în 

zilele lucrătoare, între orele 8 – 16 

➢ Vă recomandăm ca, înaintea efectuării împrumutărilor, să vă faceți programare 

la adresa de e- mail laszlo.emese@ccdcovasna.ro sau la numărul de telefon 

0744- 937775. Vă mulțumim ! 

 

Nr. 
crt. 

Titlu Autor/ i Coperta Observații 

1.  Instruirea 
interactivă 

Mușata- 
Dacia 
Bocoș 

 

- foarte utilă cadrelor 
didactice 

2.  Instrumente 
web 2.0 
utilizate în 
educație 

Traian 
Anghel 

 

- prezintă o serie de 
tehnologii și instrumente 
online 
- identifică beneficiile 
sistemului educațional prin 
utilizarea acestora 
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3.  Instrumente 
și resurse 
Web pentru 
profesori 

Traian 
Anghel 

 

- modalități moderne de 
predare, învățare și 
evaluare 

4.  Formarea 
pedagogică 
a 
profesorului: 
Instrumente 
de învățare 
cognitiv- 
constructivis
tă 

Elena Joița 
( coord. ) , 
Vali Ilie, 
Ecaterina 
Frăsineanu 
și alții 

 

- foarte utilă cadrelor 
didactice 

5.  Manualul 
digital. 
Efecte ale 
utilizării în 
învățămân-
tul primar 

Alina Țicău 
Sîrghea 

 

- resursă- cheie în 
integrarea instrumentelor 
digitale la clasă 
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6.  Pregătirea 
psihopeda-
gogică: 
Manual 
pentru 
definitivat și 
gradul 
didactic II 

Dan 
Potolea, 
Ioan 
Neacșu, 
Romiță B. 
Iucu, Ion- 
Ovidiu 
Pânișoară 
( coord. ) 

 

- ghid pedagogic util 
cadrelor didactice 
interesate în pregătirea 
examenelor de formare 
continuă 

7.  Metodica și 
evaluarea: 
pentru 
examenele 
de 
titularizare 
și 
definitivare 
în 
învățământ 

Cristina 
Vasile – 
Denisa 
Ene 

 

- volum de metodică 
mereu nou, actual, în pas 
cu schimbările 
educaționale 

8.  Psihopeda-
gogie pentru 
examenele 
de 
definitivare 
și grade 
didactice 

Constantin 
Cucoș  
( coord. ) 

 

- ghid deosebit de util 
cadrelor didactice 
interesate în pregătirea 
examenelor de formare 
continuă 
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9.  Sinteze de 
psihopeda-
gogie 
specială: 
Ghid pentru 
concursuri 
și examene 
de obținere 
a gradelor 
didactice 

Alois 
Gherguț 

 

- ghid pedagogic util 
cadrelor didactice 

10.  Școli care 
învață: a 
cincea 
disciplină 
aplicată în 
educație 

Peter 
Senge, 
Nelda 
Cambron- 
McCabe, 
Timothy 
Lucas și 
alții 

 

- propune o serie de 
abordări inovatoare;  
- se adresează școlilor 
care vor să se adapteze 
provocărilor lumii 
contemporane 

11.  Tehnologii 
multimedia 
cu aplicații 
interactive 
în eLearning 

Laura 
Grindei- 
Bogdan 
Orza- 
Aurel 
Vlaicu 

 

- platforme de eLearning 
- aplicații interactive 
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12.  Teoria și 
metodologia 
instruirii. 
Teoria și 
metodologia 
evaluării 

Mușata 
Bocos – 
Dana 
Jucan 

 

- ghid util cadrelor 
didactice interesate în 
pregătirea examenelor de 
formare continuă 

 

 

Vă așteptăm ! 

 

 

 

Întocmit bibliotecar, 

László Emese 

 


