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PROGRAME ACREDITATE M.E.
1.

Management educațional

2.

Managementul conflictelor în mediul școlar

3.

Ora de net - folosirea utilă, sigură și creativă
a internetului (FUCSI)

- Categoria 1, 120 de ore , 4 ani, 30 de
credite profesionale transferabile,
conform O.M. Nr. 3343/16.03.2018,
FURNIZOR : C.C.D. Dolj, Curs cu taxă
- Categoria 2, 87 de ore , 4 ani, 21 de
credite profesionale transferabile,
conform O.M. Nr. 3706/21.05.2018,
FURNIZOR : C.C.D. Dolj, Curs cu taxă
-Categoria 2, durata 60 ore, 15 credite
profesionale transferabile, acreditat
prin O.M. nr. 3189/07.02.2020,
FURNIZOR: Organizaţia Salvați Copiii
România, Curs cu taxă
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I.

DIDACTICA SPECIALITĂȚII

PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ A ȘTIINȚELOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice care predau fizică, chimie și biologie în învățământul
vizat:
preuniversitar
Justificare
Interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depășirii granițelor artificiale
(necesitate,
între fizică, chimie și biologie, oferind o imagine integrată a fenomenelor
utilitate):
care sunt, de regulă, analizate separat.
Prin interdisiciplinaritate se creează acoperirea rupturilor dintre științe,
eliminarea izolării și lipsei corelațiilor între conținuturile acestora.
Durata (număr 24 de ore
total de ore
de formare):
Loc de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare
Casa Corpuui Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Proiectarea conținuturilor specifice din domeniul științelor prin
vizate:
colaborarea profesorilor de fizică, chimie și biologie, contribuind la
constituirea unui caracter deschis al cercetării, al practicilor metodice și al
curriculumului școlar;
C2: Utilizarea investigației ca demers fundamental al științelor și
comunicarea înțelegerii conceptelor și a rezultatelor demersului
investigativ;
C3: Stabilirea și folosirea unor conexiuni între limbaje explicative sau
operații, prin crearea unor structuri mentale și acțional-comportamentale
flexibile și integrate, cu potential de transfer, în scopul diminuării
diferențelor care apar între fizică, chimie și biologie.
C4: Dezvoltarea metodelor activ-participative de lucru la clasă și centrarea
pe elev a procesului de predare-învățare-evaluare utilizând proiecte,
rezolvarea de probleme și situații problemă, raționamente inductive și
deductive, învățarea prin cooperare.
Planificarea
Modul tematic Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
ore
online
tematice:
online
online
online
online asincron
sincron asincron sincron asincron
/face/faceto-face
to-face
MODULUL I
7
1
1
2
3
Dezvoltarea
competențelor
privind
proiectarea
interdisciplinară
a conținuturilor
de fizică,
chimie, biologie.
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MODULUL II
Metode active
de predare în
abordarea
interdisciplinară;
dezvoltarea
creativității prin
folosirea
metodelor
interactive.
MODULUL III
Evaluarea
curentă în
abordarea
interdisciplinară.
Evaluare

8

1

2

2

3

7

1

1

2

3

2
2
Calendarul
programului
Trimestrul IV al anului 2021
(trimestre ale Trimestrul I, II și III al anului 2022
anului
bugetar):
Modalități de
Evaluarea activităților online și a proiectului de lecție cu o temă abordată
evaluare a
interdisciplinar.
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori
GEORGESCU Luminița-Filofteia-profesor chimie, gradul didactic I,
(nivelul de
absolvent al Universității București, Facultatea de Chimie, specializarea
pregătire):
chimie-fizică, 5 ani, formator
CIORBAGIU-NAON Diana-Maria-profesor biologie, gradul didactic I,
absolvent al Universității din Craiova, Facultatea de Horticultură,
specializarea biologie-științe agricole, 5 ani, formator
CIOBANU Mugurel-Alin-profesor fizică, gradul didactic I, absolvent al
Universității din Craiova, Facultatea de Științe, specializarea fizică, 5 ani,
formator
Coordonatorul Prof. metodist Ionuț PROHASCA
programului

ADAPTĂRI CURRICULARE. DIFERENȚIEREA ȘI INDIVIDUALIZAREA ÎN PROCESUL
DE ÎNVĂȚĂMÂNT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
Cursul are in vedere formarea cadrelor didactice conform noilor cerințe
(necesitate,
democratice ale actului educațional,ale adaptărilor curriculare, în care se
utilitate):
pune accent pe diferențiere și individualizare în procesul de învățământ, pe
cunoaşterea stilurilor si nevoilor de învățare ale fiecarui elev, conform
particularităților individuale specifice.
Această adaptare curriculară urmărește să includă și să recunoască nevoile
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tuturor și ale fiecăruia în parte, indiferent de diferențele care există între
noi. Ea aduce toți copiii/tinerii, în calitatea lor de beneficiari primari ai
educației, la un loc (în aceeași clasă/grupă, în aceeași comunitate, în același
spațiu cultural) și îi ajută să se simtă bineveniți, iubiți, prețuiți, apreciați,
sprijiniți și stimulați în aceeași măsură, pentru a ajunge la dezvoltarea
deplină a propriului lor potențial.
Diferențierea și individualizarea duce la adaptarea curriculară prin
utilizarea diferitelor principii, strategii în actul educațional, creşte
motivația, responsabilizarea educabililor pentu învățare pe parcursul întregii
vieți, în funcție de potențialul fiecăruia, de ritmul, interesele și abilitățile
fiecăruia.
Rezultatele evaluării în învățământ duc la asigurarea calității în
educație, toți educabilii având oportunități egale în învățare.
24 de ore

Durata (număr
total de ore
de formare):
Loc de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C.1 Dezvoltarea competențelor de cunoaştere privind diferențierea și
vizate:
individualizarea în procesul de învățământ desfășurat în grădiniță
C.2 Întelegerea principiilor şi strategiilor diferențierii și individualizării în
procesul de învățământ desfășurat în grădinița
C.3 Dezvoltarea competențelor de comunicare şi colaborare în aplicarea
unei educații incluzive, de calitate. Adaptări curriculare
Evaluare
Planificarea
Modul tematic Teorie
Teorie
Aplicații
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:
sincron
/faceto-face

Calendarul

MODULUL I
Diferențiere și
individualizarenoțiuni
științifice
MODULUL II
Principii,
strategii ale
diferențierii și
individualizării
MODULUL III
Adaptări
curriculare în
realizarea
diferențierii și
individualizării
în procesul de
învățământ
Evaluare
Trimestrul IV 2021

asincron

sincron
/faceto-face

asincron
/faceto-face

6

2

2

2

8

2

2

4

8

2

2

4

2
și trimestrele I, II, III 2022
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programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:





Inițială – online/face-to-face
formativă- aplicați individuale online
sumativă, finală: prezentari online de proiecte individuale si de grup
compatibile cu tematica parcursa la curs online

II. RESURSE UMANE
Formatori
Prof.Ciciu Maria ZOIA- insp.înv.preșcolar, formator, grad didactic I
(nivelul de
Prof. Marilena VIDRAŞCU – formator, grad didactic I
pregătire):
Coordonatorul Prof. metodist Rodica CODOBAN
programului

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DISPONIBILE ONLINE ÎN PREDARE ȘI EVALUARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Personal didactic și didactic auxiliar interesat de utilizarea unor metode și
vizat:
materiale moderne de predare-învățare-evaluare folosind aplicații ale
tehnologiei informației și comunicațiilor.
Persoane din afara sistemului de învățământ interesate de propria dezvoltare
profesională.
Sunt necesare, dar nu obligatorii, cunoștințe minime despre sistemul de
operare Windows, navigare pe Internet și poștă electronică.
Justificare
Cursul își propune să formeze cadrelor didactice capacitățile necesare
(necesitate,
dezvoltării unor lecții moderne ce utilizează noile tehnologii informatice.
utilitate):
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Colegiul Național „Carol I”, Craiova
Curriculumul programului
Competențe
C.1. Familiarizarea cu strategiile didactice interactive și importanța acestora
vizate:
în procesul de predare-învățare;
C.2. Crearea unor clase virtuale și managementul acestora;
C.3.Utilizarea rețelelor de socializare în procesul de predare-învățare
Crearea și utilizarea chestionarelor online
Planificarea
Modul tematic Total
Teorie
Aplicații
Evaluar
modulelor
e
tematice:
online
online
online
online online
sincron
asincro sincro asincro asincro
n
/face-ton
n
n
face
/facetoface
MODULUL I
6
2
2
2
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

Strategii
didactice
interactive în
procesul de
predare
MODULUL II
6
2
Metode
moderne de
predare.
Clase virtuale
cu Google
Classroom
MODULUL III
4
2
Utilizarea
retelelelor
sociale în scop
educațional
MODULUL IV
6
2
Metode
moderne de
evaluare.
Google Forms –
crearea și
gestionarea
formularelor şi
chestionarelor
2
Evaluare
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

2

2

2

2

2

2

Evaluare inițială privind cunoaşterea şi aplicarea conceptelor specifice prin
observarea sistematică a cursanților;
Evaluare formativă: pe parcursul programului de formare prin observarea
sistematică, analiza produselor activității;
Evaluare sumativă – prin crearea unei clase virtuale și realizarea unor
chestionare online.

II. RESURSE UMANE
Formatori
Prof. Daniel LEOTESCU – profesor de limba engleză, gradul I la Colegiul
(nivelul de
Național „Carol I”, a susținut teza de doctorat in iulie 2021, absolvent al
pregătire):
Facultății de Litere, secția română-engleză, absolvent al masteratului
Literatura română în context european şi Management educațional, al ECDL
în cadrul programului Carieră de succes. Formator național și beneficiar al
mai multor burse pentru specializare, în străinătate, în formarea cadrelor
didactice și pentru diferite niveluri de vârstă, Certificat formator seria N nr.
00347856.
Coordonatorul
Prof. metodist Ștefan VASILE
programului
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ROLUL COMUNICĂRII ÎN PROCESUL DE ÎNVAȚARE DESFAȘURAT FAȚĂ ÎN FAȚĂ ȘI
ONLINE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Profesori, profesori diriginți, învățători, educatoare
vizat:
Justificare
Scopul principal al şcolii este acela de a forma elevi cu o cultură
(necesitate,
comunicațională care să faciliteze transferul de la comunicarea în spațiul
utilitate):
şcolar la comunicarea în societate.
Demersul didactic trebuie să urmărească dezvoltarea competențelor de
comunicare ale elevilor prin acte de limbaj, dar şi a competențelor specifice
de ascultare/receptare a unui mesaj, de exprimare şi participare la un
dialog.
Atenția dată comunicării în clasele primare nu este întâmplătoare, elevii sunt
pregătiți în şcoală pentru viață şi în viață, în primul rând, ei au nevoi de
competențe de comunicare, adică de abilitatea de a exprima şi interpreta
gânduri, sentimente şi fapte, atât în scris cât şi oral, în cadrul întregului
spectru de contexte sociale: muncă, familie şi timp liber.
Procesul de învățământ, aşa cum am văzut şi cu alte ocazii, nu poate fi rupt
de procesul de comunicare. Reuşita şcolară, de care se face atât caz în
prezent – şi pe bună dreptate, fiind finalitate a instruirii şcolare – depinde
esențialmente de modul cum se face comunicarea la clasă, de la profesor la
elev, de la elev la profesor, de la elev la elev şi chiar de la profesor la
profesor, dacă avem de a face, de pildă, cu o activitate de interasistență la
orele de curs, sau de colaborare între clase în vederea realizării unei
activități de interes comun.
Comunicarea rămâne una dintre problemele importante ale şcolii, la care rar
ne gândim, însă dacă ne-am reuni forțele toți factorii educaționali: familie,
şcoală, societate, am înțelege că modul implicat de abordare al ei poate
influența pozitiv integrarea socială şi evoluția viitoare a elevilor noştri.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):
Locul
de Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Cunoaşterea şi înțelegerea conceptelor cheie în procesul de
vizate:
comunicare;
C2: Explicarea şi interpretarea diferitelor mesaje de comunicare
generate în spațiul de interacțiune al clasei de elevi, între principalii
actori – elev şi cadru didactic;
C3: Utilizarea
diverselor
modalități
şi
resurse
de
comunicare
(verbală/nonverbală, comunicare virtuală, prelegere, discuție euristică etc.),
în situații variate de lucru cu elevii(rezolvare de probleme,
asigurarea şi oferire de informații diverse, simulare etc.), în contexte
de diadă/ microgrup/ macrogrup;
C4: Aplicarea cunoştințelor dobândite în rezolvarea unor situații – problemă,
precum şi în analizarea posibilităților personale de dezvoltare.
Planificarea
Modul
Total ore Teorie
Aplicații
Evaluare
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modulelor
tematice:

tematic
online
sincron
/faceto-face
30 min

online
asincron

MODULUL I
4h
30 min
Elemente
constitutive
ale
procesului
de
comunicare
MODULUL II
4h
1h
30 min
Formele
comunicării –
limbajul
verbal și
nonverbal
MODULUL III
5h
1h
1h
Bariere în
comunicarea
didactică
MODULUL
4h
1h
1h
IV
Stiluri de
comunicare
MODULUL V
5h
30 min
1h
Comunicarea
și reușita
școlară
Evaluare
2
trimestrul al IV-lea 2021
trimestrele I, al II-lea, al III-lea 2022

online
sincron
/faceto-face
2

online
asincron

online
asincron

1

1h și 30 1
min

1h

2h

1h

1h

2h și 30 1 h
min

2
Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
 Evaluare pe grupe: starburst: “Comunicarea eficientă”
evaluare a
 World cafe “Comunicare şi feed-back în învățământul primar”
cursanților:
 Evaluare individuală: Portofoliu
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul PETRE Irina Simona- prof. învățământ primar, absolventă a Facultății de
de pregătire):
Litere Craiova, master ”Receptarea antichității greco-romane în cultura
română”/ formator național
NEGUȚ Carmen Mirela – prof. învățământ primar, absolventă a Facultății de
Științe Economice și Facultatea de Geografie, master „Managementul și
dezvoltarea resurselor umane”/formator județean
Coordonatorul
programului

Profesor metodist Camelia BĂLAN
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TEHNICI CREATIVE PRIN ARTE COMBINATE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar primar și preprimar
Justificare
Un curs de formare în domeniul artelor vizuale pentru cadrele didactice
(necesitate,
din învățământul preuniversitar primar și preprimar este întotdeauna o
utilitate):
provocare, atât datorită vastității domeniului, cât și a limitărilor pe care și
le pun uneori cadrele didactice în alegerea temelor și tehnicilor de lucru
specifice domeniului estetic-creativ, respectiv Tehnologii .
Cadrul didactic trebuie să dispună de instrumente, metode și resurse
procedurale adecvate, alternând metodele tradițonale cu cele moderne,
dar care să reușească să trezească interesul și creativitatea celor mici în
ceea ce privește manifestările artistice.
Deși arta, ca activitate a omului care are drept scop producerea unor
valori estetice prin utilizarea de mijloace de exprimare cu caracter
specific, pare a nu se afla la baza competențelor-cheie vizate de
curriculumul preșcolar și primar. Aceasta poate contribui major la
exersarea și „achiziționarea” de competențe în științe și tehnologii, chiar
a competențelor sociale și civice, și în special a celor ce țin de
sensibilizare și exprimare culturale, prin multitudinea de forme de
manifestare.
Artele vizuale însumează o serie de forme de artă,
cuprinzând atât artele plastice, cât și sculptura, colajul, caricatura, artele
decorative, fotografia, sau cinematografia.
Pornind de la aceste premise și de la observațiile făcute ca profesor
coordonator al Comisiei metodice, ca profesor evaluator la Concursul de
titularizare a cadrelor didactice în învățământul preprimar și ca mentor de
practică pedagogică pentru studenții de la PIPP (foarte multe cadre
didactice folosesc aceleași tehnici de lucru și abordează aceleași teme an
de an, fără o variație prea mare), consider că acest curs pe care l-am
propus actualizează și sintetizează câteva dintre tehnicile de lucru
tradiționale, dar în abordarea unor teme noi, și prezintă și tehnici de
lucru noi, inovatoare, de stimulare a creativitățiii.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa CorpuluiDidactic Dolj/Grădinița cu P.P. „Nicolae Romanescu” Craiova
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Identificarea unor modalități de stimulare a creativității
preșcolarilor/elevilor în domeniul artelor vizuale;
C2: Identificarea tehnicilor de lucru tradiționale/moderne și adaptarea lor
la nivelul de dezvoltare psiho-motrică și emoțională a preșcolarilor/
elevilor;
C3: Înțelegerea profundă a propriei culturi şi tradiții populare, în scopul
păstrării identității naționale ca bază a respectului şi a atitudinii deschise
față de diversitatea exprimării culturale;
C4: Dezvoltarea creativității şi a interesului pentru cultivarea capacitățior
estetice ale preșcolarilor/elevilor prin forme de expresie artistică şi prin
participare la viața culturală;
C5: Integrarea tehnicilor de lucru tradiționale/moderne în scopul obținerii
de obiecte cu impact artistic din materiale reciclate, în scopul accentuării
educației durabile.
Casa Corpului Didactic Dolj, 2021 - 2022 |
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Planificarea
modulelor tematice:

Modul
tematic

Total ore

Teorie

Aplicații

online
online
online
online
sincron asincron sincron asincron
/face/facetotoface
face
1
1
1
1

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE

MODULUL I
4
Stimularea
creativității
prin
activități
din
domeniul
artelor
vizuale la
preșcolari și
școlarii mici
MODULUL
7
1
1
al II-lea
Tehnici de
lucru în
sfera
esteticcreativă la
nivel
preșcolar și
primar
MODULUL
4
1
1
al III-lea
Arta
tradițională
transpusă în
contempora
neitate
MODULUL
7
1
1
al IV-lea
Artă din
reciclare și
reutilizare
creativă a
deșeurilor
Evaluare
2
trimestrul al IV-lea 2021
trimestrele I, al II-lea, al III-lea 2022



3

2

1

1

3

2

Evaluare
online
asincron

2

portofoliu online
test online
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Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

Prof. Camelia BĂLAN - Formator județean, profesor metodist C.C.D. Dolj,
gradul didactic I, Specializare Limba română – Limba franceză, Învățătoreducator;
Prof. Alina DINCU – Formator județean, profesor, grad didactic I,
Învățământ preșcolar/primar
Prof. metodist Camelia BĂLAN

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
PENTRU PREDAREA INTEGRATĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul primar
Justificare
Evoluțiile din domeniul științelor educației şi ale noilor tehnologii
(necesitate,
reclamă noi abordări la nivelul activității de predare, cu efecte asupra
utilitate):
diversificării rolurilor profesorilor, prin deplasarea accentului de la
transmiterea de informație la facilitarea și sprijinirea învățării.
Cursul se impune a fi ofertat pentru pregătirea cadrelor didactice
din învățământul primar, în scopul abordării în practica la clasă, a unei
metodologii centrată pe elev, pe nevoile, ritmurile de învățare şi
achizițiile acestuia. Din această perspectivă, principiile promovate la
nivelul programului de formare vor viza flexibilitate în
abordare, libertate de opțiune metodologică, personalizare în
aplicarea demersului pe temeiul respectării unor repere de proiectare
coerentă, care să conducă la achizițiile prevăzute de curriculumul
integrat.
24 de ore

Durata (număr
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: abordarea integrată a curriculumului școlar, centrat pe competențe și
vizate:
pe formarea unei atitudini deschise la nou;
C2: asigurarea unui management optim al procesului de predare - învățare
specific predării integrate;
C3: dezvoltarea competențelor pe bază de proiect, prin folosirea unor
metode, strategii interactive de predare;
C4: formarea competențelor de evaluare.
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODULUL I
Proiectarea
didactică

8

sincron
/faceto-face

asincron

sincron
/faceto-face

asincron

2

1

2

3
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

MODULUL II
8
2
1
Strategii de
interacțiune
didactică
1
1
MODULUL III
6
Evaluarea
competențe
lor în
învățământul
primar
Evaluare
2
trimestrele I,II,III an școlar 2021-2022

2

3

2

2

2

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: se va realiza pe parcursul derulării cursului, prin
observarea curentă a comportamentelor cursanților, analiza aplicațiilor și
proiectelor elaborate de cursanți
Evaluare finală: se va realiza prin analiza portofoliului, prezentarea unui
proiect de lecție
GHINEA Mihaela, profesor pentru învățământ primar, grad didactic I,
formator național
BARBU Irina Florentina, profesor pentru învățământ primar, grad didactic
I, formator național
Profesor metodist Rodica CODOBAN
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II.

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL/DE PROIECT

EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice (educatoare, învățători, institutori, profesori),
membrii şi coordonatorul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calității, cadre didactice care doresc să înțeleagă şi să implementeze
Cadrul Național de Asigurare a Calității, manageri şcolari.
Justificare
Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui
(necesitate,
program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt
utilitate):
îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum și standardele de
calitate. Ea este asigurată de:
 Actorii educaționali (cadrele didactice, elevii, părinții,
conducerea școlii etc.) – cu rol în producerea și generarea
educației de calitate;
 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității, care are rol în
asigurarea calității și în evaluarea internă a calității educației;
 Inspectoratul școlar, care are rol în controlul calității;
 Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar, care are rolul de evaluare externă a calității
educației.
În ultimii ani s-a accentuat necesitatea însuşirii instrumentelor de
asigurare a calității în învățământul preuniversitar pentru realizarea
unei activități didactice performante şi a unei evaluari interne
obiective. S-a făcut simțită tot mai mult nevoia de a dezvolta la
nivelul școlii a unei culturi a calității și de promovare a acelor
mecanisme care conduc la o îmbunătățire continuă a calității
învățământului.
Acest curs vine în întâmpinarea nevoii de formare a coordonatorilor
Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calității și a membrilor
acestor comisii al căror acces la cursuri de formare este redus datorită
ofertei incomplete de cursuri. De asemenea, prin intermediul acestui
curs poate fi satisfăcută nevoia de formare a oricărui cadru didactic
sau manager școlar în domeniul asigurării calității și al însușirii unor
competențe în vederea derulării de procese de evaluare externă a
unității de învățământ în vederea obținerii de autorizări, acreditări
sau evaluări periodice.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Dobândirea de cunoștințe și competențe de realizare a analizei
SWOT și de identificare a priorităților şcolii privind asigurarea calității)
C2: Formarea de aptitudini de elaborare a procedurilor, a activităților
de evaluare şi asigurare a calității la nivelul instituției de învățământ
și a instrumentelor de lucru specifice
C3: Dobândirea de competențe de analiză a documentelor privind
Casa Corpului Didactic Dolj, 2021 - 2022 |
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funcționarea instituției şcolare
C4: Dobândirea de competențe de elaborare a raportul anual de
evaluare instituțională și a planurilor de imbunatatire a calității
educației la nivelul şcolii
C5: Dobândirea de competențe de pregătire a vizitelor de evaluare
externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie/
acreditării/ evaluării periodice
C6: Formarea unei mentalități profesioniste şi manifestarea unei
conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social
Planificarea
modulelor
tematice:

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul

Modul
tematic

Total
ore

Teorie
online
sincron
/faceto-face

online
asincron

MODULUL I
4
1
Conceptul
de
„calitate”
în educație
MODULUL II
6
2
Comisia de
Evaluare şi
Asigurare a
Calității
MODULUL
6
2
III
Evaluarea
internă
(Autoevalua
rea
instituțional
ă)
MODULUL
6
2
IV
Evaluarea
externă
2
Evaluare
Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

Aplicații
online
sincron
/faceto-face

online
asincron

1

2

2

2

2

2

2

2

Evaluare
online
asincron

2

Evaluarea inițială privind necesitateacunoaşterii, înțelegerii şi aplicări
i conceptelor specifice.
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului, prin
observarea curentă a comportamentelor cursanților, fişa de evaluare,
completarea de chestionare, lista de itemi, teste criteriale,
autoevaluare, analiza lucrărilor.
Evaluarea finală a cursului se va realiza printr-un portofoliu.
Prof. TAŞCU STAVRE Minodora Ralițica (LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL
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de pregătire):

Coordonatorul
programului

PELENDAVA CRAIOVA) – formator consilier acreditat prin curs ARACIP şi
colaborator extern ARACIP, înscris în Registrul experților ARACIP,
formator acreditat prin curs CNFPA şi evaluator prin curs acreditat
CNFPA, formator CCD Dolj
Prof. CÎRLUGEA Daiana (LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PELENDAVA
CRAIOVA) – colaborator extern ARACIP, înscris în Registrul experților
ARACIP, formator acreditat prin curs CNFPA, formator CCD Dolj, CNC şi
MEC şi evaluator prin curs acreditat CNFPA
Prof. BARBU Gheorghe (LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO
CRAIOVA) - colaborator extern ARACIP, înscris în Registrul experților
ARACIP, formator acreditat prin curs CNFPA şi evaluator prin curs
acreditat CNFPA
Prof. JIANU Mihaela (CCD DOLJ) - formator CCD Dolj
Prof. metodist Ionuț PROHASCA

MANAGEMENTUL GESTIONĂRII CONFLICTELOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din învățământul
preuniversitar
Justificare
Violența umană este, fără îndoială, una dintre temele recurente ale
(necesitate,
societăților contemporane. Violența școlară este doar una dintre
utilitate):
manifestările violenței cotidiene. Dezbaterile privind relația între
conceptul de „drept la siguranță” și mediul școlar au căpătat în
Europa o dezvoltare continuă și constantă, cu diferențe de la țară la
țară, devenind oficial o problemă politică în urma unei întâlniri a
experților, organizată de Comisia Europeană la Utrecht, în anul 1997.
Școala este o parte integrantă a comunității largi, iar problemele cu
care se confruntă ca instituție și mediu de formare a tinerilor privesc
întreaga societate. Violența umană, indiferent în ce context se
manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru nu înseamnă
că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol
special prevenirii și combaterii acestui fenomen social. Școala ca
mediu instituțional nu se sustrage acestei afirmații.
Cu ce forme de violență ne întâlnim în unitățile școlare, care sunt
cauzele care determină violența școlară, de ce unii copii adoptă
modalități de comportament violent în relațiile lor cu colegii, cu
prietenii, cu profesorii, cu părinții, de ce unii profesori instituie relații
de putere, exprimate prin violență la adresa elevilor, sunt doar unele
dintre întrebările la care trebuie să găsim răspunsuri pentru a asigura
în scoli un climat pozitiv și pentru a ține sub control violența
interpersonală.
Pentru a răspunde problemelor cu care se confruntă școala
românească, Ministerul Educației implementează Strategia națională
privind reducerea fenomenului violenței în unitățile de învățământ
preuniversitar, aprobată prin OMECT nr. 1409/29.06.2007.
Acest program de formare își propune să familiarizeze cadrele
didactice cu principiile şi recomandările formulate în cadrul Strategiei
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Durata (număr
total de ore de
formare)*:
Locul de
desfășurare:

naționale privind reducerea fenomenului violenței în unitățile de
învățământ preuniversitar, precum și cu metode, strategii şi
instrumente eficiente de gestionare a situațiilor conflictuale din
mediul școlar.
24 de ore

Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/ Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”,
Craiova
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Formarea aptitudinilor de analiză a relațiilor dintre conflicte şi
aspectele definitorii ale comunicării;
C2: Dobândirea de cunoștințepentru a rezolva probleme şi de a
gestiona conflicte;
C3: Formarea competențelor de a utiliza metode, strategii şi
instrumente eficiente de gestionare a situațiilor conflictuale;
C4: Dezvoltarea aptitudinilor de a interacționa într-un mod adecvat în
diverse contexte sociale şi culturale – educație şi instruire, loc de
muncă, acasă, timp liber etc.
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
ore
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:
sincron
/faceto-face

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de

asincron

MODULUL I
6
1
1
Conflictul
definire,
caracteristici,
tipologie
MODULUL II
6
1
1
Bariere
în
comunicare cauze
ale
conflictului
MODULUL III
6
1
1
Strategii de
intervenție
în conflict și
rezolvare a
conflictului
MODULUL IV
4
1
Disciplina
pozitivă
Evaluare
2
Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

sincron
/faceto-face

asincron

2

2

2

2

2

2

2

1
2

Evaluare inițială privind cunoașterea, înțelegerea și aplicarea
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evaluare a
cursanților:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

conceptelor specifice, prin chestionare.
Evaluare formativă pe parcursul derulării programului, prin aplicații
practice.
Evaluare sumativă, finală, prin elaborarea și prezentarea unui studiu
de caz privind gestionarea unei situații conflictuale.
FLOREA Nicoleta-Adriana, profesor în centre și cabinete de asistență
psihopedagogică CJRAE-CJAP Dolj, Facultatea de Psihologie și Științe
ale Educației, gradul didactic I, certificat de formator eliberat de
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Ministerul Muncii,
Familiei și Egalității de Șanse
Prof. metodist Ionuț Prohasca

MANAGEMENTUL CONFLICTULUI SI AL RELATIILOR INTERPERSONALE ÎN MEDIUL
ȘCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Programul de formare vine în întâmpinarea nevoilor cadrelor
(necesitate,
didactice prin explicarea şi exemplificarea tipurilor de variabile ale
utilitate):
comunicarii cât şi precizarea importanței cunoaşterii factorilor de care
depinde
comunicarea
în
scopul
construirii
unui
mesaj
eficient. Recunoaşterea barierelor de comunicare, a conflictelor ce
apar în procesul educațional dar şi proiectarea unor metode de
reducere a barierelor de comunicare educațională vor fi dezvoltate în
conținuturile programului, în vederea realizării unui comunicări
eficiente. Condițiile de calitate ale unei comunicări strategice
eficiente conduc la dezvoltarea aptitudinii de ascultare activă, ca
factor de calitate a comunicării formative.
Demersurile de realizare a activităților didactice utilizând instrumente
și resurse digitale nu constituie o noutate, pentru cei mai mulți
profesori. Elementul care a condus la o presiune majoră asupra
sistemului de învățământ și a societății în ansamblul ei a constat în
utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare online, astfel încât o
abordare privind identificarea valorificării potențialul instrumentelor
de comunicare online în activitatea cu elevii este deosebit de
importantă.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C.1 conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalți şi nevoia de
a înțelege şi a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din
punct de vedere social;
C.2 comunicarea și relaționarea cu ceilalți, într-un mod adecvat și
creativ;
C.3 abilitatea de a învăța și a lucra atât în colaborare, cât și în mod
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autonom, precum și de a organiza și a persevera în învățare, de a
evalua și a împărtăși cunoștințe, de a obține sprijin atunci când este
necesar și de a gestiona în mod eficient propria carieră și
interacțiunile sociale.
C.4 înțelegerea modului în care tehnologiile digitale pot sprijini
comunicarea,
creativitatea
și
inovarea
și
conștientizarea
oportunităților, a limitărilor, a efectelor și a riscurilor acestora;
Planificarea
modulelor tematice:

Modul
tematic

Total
ore

Teorie
online
sincron
/faceto-face

Aplicații

online
asincro
n

MODULUL I
Forme ale
4
1
comunicării
MODULUL II
Bariere în
6
2
comunicare
MODULUL
III
Negocierea
și
6
2
managemen
tul
conflictelor
MODULUL
IV
Comunicare
a și
6
2
colaborarea
cu ajutorul
instrumente
lor TIC
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele

online
sincron
/face-toface

online
asincron

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

Evaluare
online
asincron

2
Calendarul
I, II, III 2022
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Chestionare, portofoliu.
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
LIȚOIU Nicoleta, Chimie, Formator conform certificat seria F
de pregătire):
nr.0303964, Master Management Educațional, Master Sociologia
Comunicării și Jurnalism
ȚACU Dan, Informatică, Matematică, Postuniversitar Management
financiar-contabil, formator național conform certificat seria E
nr.0030602
Coordonatorul
Prof. metodist Ștefan VASILE
programului
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MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintăvizat:
Personal didactic, didactic-auxiliar
Justificare
Comunicarea managerială în unitățile școlare trebuie să fie atent
(necesitate,
proiectată pentru a îndeplini rolul motivator pentru care este realizată,
utilitate):
iar scopul managerului este de a îmbunătăţiperformanţa prin motivare.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1:Dobândirea de competențe de comunicare şi relaționare la nivel
managerial și instituțional.
C2:Formarea de competențe psiho-sociale.
C3:Identificarea și valorizarea competențelor de conducere şi coordonare.
C4:Formarea de competențe de gestionare şi administrare a resurselor.
C5:Dobândirea de competențe care vizează dezvoltarea instituțională.
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
ore
online
modulelor tematice:
online
sincron
/face-toface

online
asincron

online
sincron
/face-toface

online
asincron

MODULUL I
Comunicare
a. Definiție.
Tipuri de
comunicare.
MODULUL II
Bariere în
comunicare
MODULUL
III
Comunicare
Conflict.
Negociere.
MODULUL
IV
Modalități
pentru
eficientizar
ea
comunicării

6

2

-

2

2

6

2

-

1

3

6

2

-

1

3

4

1

-

1

2

Evaluare

2

asincron

2

Calendarul
Trimestrul IV al anului 2021
programului
Trimestrele I, II și III ale anului 2022
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Chestionare
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evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

Carla CRISTOFIR profesor de matematică, licențiat al Facultății de
Matematică, grad I,certificat formator
Elena COCOȘ, profesor consilier școlar, licențiat al Facultății de IstorieFilosofie-Geografie, grad I, certificat formator
Profesor metodist TIȚOIU Irina Elena

MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ȘI PROCESUL DECIZIONAL
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice, directori ai unităților de învățământ, personal auxiliar din
învățământul preuniversitar
Justificare
Teoria și practica pedagogică a managementului unității de
(necesitate,
învățământ preuniversitar din țara noastră au o tradiție valoroasă, iar
utilitate):
teoria managementului școlar și aplicarea sa specifică și-au conturat un
oarecare făgaș în ultimele decenii.
În zilele noastre, managementul poartă amprenta progresului
științific și tehnologic, care de desfășoară cu o deosebită rapiditate,
afectând instituția de învățământ și, în special, cadrele didactice. În
aceste condiții, activitatea cadrului didactic are un caracter dinamic, cu o
problematică destul de complexă, pentru a cărei soluționare este nevoie
de putere mare de discernământ, de capacitate de decizie, de delimitare
clară a obiectivelor și condițiilor, de curajul de a renunța la tot ceea ce se
dovedește depășit.
În actualul management, decizia este considerată o importantă
funcție a procesului de conducere (indiferent că vorbim de unitate
şcolară, clasă de elevi sau vreo comisie), deoarece este un proces de
armonizare a obiectivelor cu resursele, cu oamenii; ea reprezintă esența
managementului școlar. De modul cum sunt concepute și aplicate deciziile
depinde eficiența activităților ce se desfășoară într-o instituție din
învățământul preuniversitar.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Utilizarea adecvată a conceptelor specifice managementului
educațional;
C2: Dezvoltarea abilității de gestionare eficientă a propriei învățări;
C3: Participarea în mod eficient și constructiv la viața socială, prin
implicarea în mod activ și democratic în adoptarea responsabilă a
deciziilor;
C4: Dezvoltarea abilității de a pune ideile în practică prin creativitate,
inovație și asumarea de riscuri, de a planifica, gestiona și asuma propriile
decizii.
Casa Corpului Didactic Dolj, 2021 - 2022 |

25

Planificarea
modulelor tematice:

Modul
tematic

Total
ore

Teorie
online
sincron
/face-toface

online
asincron

MODUL I
6
1
1
Managemen
tul
educational
și funcțiile
sale
MODUL II
8
2
1
Procesul
decizional
la nivelul
unității de
învățământ
preuniversit
ar
MODUL III
8
2
1
Formarea
competenței
decizionale.
Dificultăți în
procesul
decizional
Evaluare
Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

Aplicații
online
sincron
/face-toface

online
asincron

2

2

2

3

2

3

Evaluare
online
asincron

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Evaluare inițială: chestionar
evaluare a
Evaluare formativă: se va realiza pe parcursul derulării programului prin
cursanților:
observarea continuă, realizarea unor teme/aplicații practice din tematica
abordată;
Evaluare finală: susținerea unei teme/aplicații practice din portofoliu
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
GHINEA MIHAELA – profesor învățământ primar, grad didactic I,
de pregătire):
absolventă a Școlii Naționale a Femeilor Manager, master „Managementul
organizațiilor publice” – FEAA, Univ. din Craiova, formator
GÎDĂR ALEXANDRU – profesor, grad didactic I, master ”Integrare
europeană și guvernare locală” – Fac. de Știinte Juridice ”N. Titulescu”,
Univ. din Craiova, formator
Coordonatorul
Profesor metodist Rodica CODOBAN
programului
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INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de
îndrumare și control din învățământul preuniversitar
Justificare
Competițiile pentru accesarea fondurilor nerambursabile sunt din ce în
(necesitate,
ce mai accentuate, iar înțelegerea exactă a mecanismelor de funcționare
utilitate):
ale managementului proiectelor și deprinderea corectă a abilităților
necesare pentru elaborarea și scrierea acestora, devin astfel
fundamentale.
Cursul oferă participanților oportunitatea de a învăța cum să-şi
transforme ideile într-un proiect structurat, elaborat în conformitate cu
regulile unui program de finanțare, iar instituțiilor școlare reprezentate
posibilitatea de a-şicreşte capacitatea de atragere a unor noi surse de
finanțare prin proiecte.
Cursul îşi propune să vină în sprijinul cadrelor didactice cu o perspectivă
pragmatică şi concordantă cu actualele cerințe ale instrumentelor de
finanțare, astfel încât, cei care doresc să participe la accesarea acestor
fonduri să deținănoțiunile de bază, precum şi unele deprinderi specifice
pentru a parcurge etapele formale şi a înțelegeşi mecanismele informale,
aşa numitele „reguli nescrise”, ale obținerii unor contracte finanțate din
fonduri europene.Exemplele de bune practici, studiile de caz și
aplicațiile practice din cadrul cursului vor oferi soluții pentru scrierea
corectă a proiectelor şi pentru evaluarea rezultatelor.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1:dezvoltarea abilităților practice de scriere a cererilor de finanțare,
precum și a capacității manageriale de implementare a proiectelor
finanțate din fonduri europene
C2:dezvoltare abilităților de coordonare a diferitelor tipuri de resurse
(umane, financiare, de timp) implicate într-un proiect
C3:utilizarea instrumentelor și tehnicilor de management de proiect,
inclusiv de monitorizare și evaluare
C4:dobândirea cunoștințelor despre procesul general de gestionare a
proiectelor și dobândirea competențelor pentru a structura eficient
activitățile pe tot parcursul ciclului de proiect, evaluarea nevoilor,
pregătirea, aplicarea, implementarea, evaluarea, activitățile de
urmărire, diseminarea rezultatelor
C5:familiarizarea participanților cu oportunitățile de finanțare existente.
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
ore
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODUL I
Concepte în

6

sincron
/face-toface

asincron

sincron
/faceto-face

asincron

1

1

3

1
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

managemen
tul
proiectelor
MODUL II
Fazele
proiectului
8
1
1
/Ciclul de
viață
MODUL III
Finanțarea
8
2
1
proiectului
Evaluare
2
Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

4

2

4

1
2

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online
sincron/face-to-face
Evaluare finală:
elaborarea unui Formular de candidatură pentru
+
programul Erasmus
Camelia NEAGOE - profesor gradul I, Liceul “Voltaire ”, Craiova, Istorie –
Limba și literatura franceză, Universitatea din Craiova, Facultatea de
Istorie, Filosofie, Geografie, formator județean
Camelia MITRACHE - profesor gradul I, Colegiul Economic “Gheorghe
Chițu”, Craiova, Limba și literatura franceză– Limba și literatura latină,
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, formator județean
Claudia-Lucia VIDA -profesor gradul I, Școala Gimnazială „Lascăr
Catargiu”, Craiova, Limba și literatura română – Limba și literatura
latină, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, formator național
Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA

PROIECTELE EUROPENE, STRATEGIE DE IMPLEMENTARE A EDUCAȚIEI INCLUZIVE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de
îndrumare și control din învățământul preuniversitar
Justificare
În perioada actuală, termenii „proiect”, „management de proiect”,
(necesitate,
„cerere de finanțare”, „propunere de proiect”,”educație incluzivă”
utilitate):
au devenit unele dintre cele mai utilizate cuvinte ale comunicării, în
general, şi al vocabularului de afaceri, în particular. Acest lucru se
întâmplă, deoarece ne confruntăm cu o explozie reală de proiecte la
nivel mondial, dar şi regional, tendință specifică îndeosebi țărilor din
Europa, unde atragerea de surse financiare prin proiecte adresate
grupurilor țintă provenite din medii defavorizate a devenit o practică
uzuală. Proiectele de orice tip, mari sau mici, de investiții sau soft, de
anvergură sau la scară mai redusă reprezintă activitatea de bază a unei
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multitudini de organizații, modalitatea prin care multe organizații
supraviețuiesc şi activează în mediul economic actual.
Dacă într-un trecut nu prea îndepărtat (cu precădere începând cu anii '50
ai sec. XX) metoda de finanțare prin intermediul proiectelor a fost o
practică specifică mai ales organizațiilor neguvernamentale, în ultima
perioadă, finanțarea prin proiecte
s-a
extins atât
la
nivelul
administrațiilor publice, cât şi la nivelul unităților școlare.
Pentru activitatea școlilor preocupate de atragerea de fonduri
prinproiecte, scrierea şi gestionarea proiectelor reprezintă una
din
activitățile principale derulate pentru promovarea intereselor întregului
personal şi a beneficiarilorlor, elevii.
Dar, termenul „proiect” continuă să fie necunoscut multor instituții
școlare, fiind înțeles ca o activitate de durată, mult formalizată,
complexă şi complicată şi este perceput ca performanță aproape ieşită
din comun, care poate fi realizată doar de un număr restrâns de
„inițiați”. Nu împărtăşim această opțiune şi menționăm că, deşi scrierea
proiectelor nu este o activitate simplă, fiind abordată cu un minim de
cunoştințe, poate fi dezvoltată, astfel încât să se ajungă la
perfecțiune şi să poată fi aplicată în elaborarea şi implementarea unor
proiecte foarte complexe, constituite din zeci de activități.
Prin urmare, scopul cursului este să ofere un cadru adecvat de
interacțiune și sprijin personalizat în vederea finalizării etapei de
proiectare și completării unui formular de candidatură pentru un proiect
în cadrul programului Erasmus+, cu accent pe grupurile țintă cu
oportunități reduse. În cadrul cursului vor alterna etapele de lucru
individual pe formularul de candidatură cu etapele de discuții de grup și
clarificare a întrebărilor specifice ale participanților.
24 de ore

Durata (număr
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Îmbunătățirea competentelor de elaborare, planificare și scriere de
proiecte specifice programului european de finanțare Erasmus +, cu
accent pe grupurile țintă provenite din medii defavorizate
C2: Sporirea capacității de învățare a procesului de implementare a
proiectelor Erasmus+
C3: Creșterea motivației de a depune proiecte în cadrul programelor
europene, prin sporirea competențelor digitale;
C4:Corelarea obiectivelor stabilite pentru propriul proiect și
caracteristicile specifice mediului școlarîn care se implementează
proiectul, ale populației școlare beneficiare cu obiectivele ample ale
diferitelor programe de finanțare
C5: Îndeplinirea cerințelor metodologice, specifice proceselor de
planificare, implementare și evaluare a proiectelor de tip european
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
ore
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:
sincron
/face-

asincron

sincron
/face-to-

asincron
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to-face

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

MODUL I
Introducere
6
2
Prezentarea
programului
Erasmus+
MODUL II
Nevoi.
Obiective.
2
Rezultate.
8
Activități.
Indicatori.
Impact.
MODUL III
2
Scrierea
8
propunerii
de finanțare
Evaluare
2
Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

face

2

2

2

4

2

4

2

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online
sincron/face-to-face
Evaluare finală:
elaborarea unui Formular de candidatură pentru
+
programul Erasmus
Claudiu-Marcel GAVRILĂ - profesor gradul I, Colegiul Național ”Elena
Cuza”, Craiova,Facultatea de Matematică-Informatică, Universitatea din
Craiova, master ”Managementul organizaționalşi al resurselor umane”,
formator județean
Nicoleta-Cristina SÂMCEA - profesor gradul I, Liceul Tehnologic ”Horia
Vintilă”, Segarcea, Limba și literatura română – Limba și literatura
franceză, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, formator
județean
Claudia-Lucia VIDA -profesor gradul I, Școala Gimnazială „Lascăr
Catargiu”, Craiova, profesor gradul I, Limba și literatura română – Limba
și literatura latină, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere,
formator național
Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA

FENOMENUL BULLYING - O REALITATE PREZENTĂ ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Numărul cazurilor de violență în şcoli este în creştere, atingând rata
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(necesitate,
utilitate):

cea mai înaltă la nivelul învățământului gimnazial (66,04%) şi liceal
(24,62%), potrivit studiilor. Specialiştii susțin că nu doar şcoala trebuie să
întreprindă măsuri de stopare a fenomenului, ci şi societatea, care dă
exemple violente copiilor pe care aceştia le preiau.
Majoritatea copiilor au fost la un moment dat victime ale bullying-ului,
o formă specifică de abuz în mediul şcolar, care se manifestă printr-un
comportament agresiv, intenționat, repetat asupra aceleiaşi persoane.
Specialiştii spun că aceste cazuri trebuie stopate la timp pentru a nu se
transforma pe viitor în caz de violență, iar numărul agresorilor să se
multiplice. Există o formă specifică a violenței în mediul şcolar, bullyingul, practicată de elevi de toate vârstele.
În şcoală se pot întâmpla diverse comportamente ale copiilor, doar că
nu toate dintre ele pot fi calificate ca acte de violență. Fenomenul
violenței în şcoală este în creştere, însă nu este doar problema şcolii,
pentru că avem şi o societate în care există comportamente violente pe
care copiii le preiau.
Dacă aceste cazuri nu sunt stopate la timp şi
dacă nu se întreprinde nimic, atunci se ajunge la acțiuni de violență. Cei
care sunt în rolul de agresori, pe viitor, vor ajunge nişte personalități
formate nearmonios, cu multe conflicte interne şi s-ar putea să ducă la
conduite antisociale. Pentru ei trebuie un suport social.
Cei
care
sunt
supuşi
bullying-ului
rămân
cu
traume
psihologice.Totodată, ar putea prin răzbunare să ajungă agresori, iar prin
felul acesta acțiunile de agresiune se multiplică.
Profesorii ar trebuisă observe comportamentul copiilor atât la ore, cât
şi în pauze şi să intervină, să stopeze aceste comportamente de
tachinare şi intimidare. În funcție de ceea ce observă, ei trebuie să
dezvolte activități la clasă cu grupul de elevi, învățându-i cum să se
exprime când sunt furioşi, trişti, supărați pe cineva într-un alt mod decât
să umilească demnitatea unui copil. Aceasta este principala misiune a
şcolii - de a dezvolta comptențe de comunicare, relaționare. Bineînțeles
că acest lucru se face împreună cu părinții, pentru că elevul trebuie să se
obişnuiască cu acest comportament nonviolent şi în familie.
Cadrele didactice ar trebui să vină cu strategii de prevenire şi
soluționare a acestor cazuri.
24 de ore

Durata (număr total
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Școala Gimnazială„Traian” Craiova
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Evaluarea corectă a dimensiunilor fenomenului de “bullying” la
nivelul instituțiilor în care se constată;
C2: Formarea abilității de a rezolva probleme şi de a gestiona conflicte;
C3: Constientizarea nevoii de intervenție integrată școală – familie,
pentru gestionarea corectă și sănătoasă a comportamentelor de bullying;
C4: Utilizarea unor metode, instrumente și strategii eficiente de
gestionare a situațiilor conflictuale;
C5: Aplicarea unor strategii de prevențieşi combatere a violenței în
mediul şcolar, respectiv a comportamentelor de intimidare;
C6: Formarea competențelor de a interacționa corespunzător în diverse
contexte sociale.
Modul tematic Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
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modulelor tematice:

ore
online
sincron
/faceto-face

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

online
asincron

MODULUL I
5
1
1
Fenomenul
BULLYINGdelimitări
conceptuale
MODULUL II
5
1
1
Bullying și
victimizarecaracteristici,
forme de
manifestare,
strategii de
identificare
MODULUL III
6
1
1
Strategii de
intervenție în
prevenirea și
combaterea
fenomenului
MODULUL IV
6
1
1
Instrumente
pentru
prevenirea
bullying-ului
în școală
Evaluare
2
trimestrul al IV-lea 2021
trimestrele I, al II-lea, al III-lea 2022

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

2

1

2

1

2

2

2

2

online
asincron

2

Evaluarea formativă: tehnici curente de ascultare;
Evaluarea finală: portofoliu (studiu de caz).
Profesor învățământ primar DEACONU Simona Mirela- Școala
Gimnazială ”Traian” Craiova, grad didactic I, formator (Pedagogia
învățământului primar și preșcolar, Certificat de formator- 2015)
Profesor învățământ primar MIREA Mariana- Școala Gimnazială ”Traian”
Craiova, grad didactic I, formator (Psihologie, Certificat de formator2008)
Profesor învățământ primar BANU Carmen – Școala Gimnazială
“Gheorghe Țițeica” Craiova, grad didactic I, formator (Pedagogia
învățământului primar și preșcolar, Certificat de formator- 20008)
Profesor metodist Camelia BĂLAN
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III.

TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI

DIGITAL, CREATIV, INTERACTIV!
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Personalul din unitățile de învățământ preuniversitar
vizat:
Justificare
În societatea actuală au loc frecvent schimbări importante în procesul
(necesitate,
educativ. Astfel, actul învățării nu mai este considerat a fi efectul
utilitate):
demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu
calculatorul şi al colaborării cu profesorul.
Calculatorul este indispensabil (elevilor și educatorilor), însă folosirea
acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ
procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze.
Cursul oferă profesorilor șansa de a obține competențe de lucru cu
diferite instrumente informatice utile pentru crearea unor lecții
interesante, colaborative și creative.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):

Locul de
desfășurare:

Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Liceul ”Traian Vuia” Craiova

Curriculumul programului
Competențe
C1: Abilitatea de folosire responsabilă a mijloacelor media interactive vizate:
integrarea și utilizarea avansată a instrumentelor TIC în activitatea

curentă;
C2: Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv
şi creativitatea;
C3: Facilitarea transferului de modele integrate cu sitemele TIC în cadrul
activităților economice, sociale, educaționale etc.;
C4: Dezvoltarea abilității de a utiliza ca mijloc de comunicare
calculatorul şi Internetul.
Planificarea
modulelor
tematice:

Modul tematic

MODULUL I
Despre web…
MODULUL II
Platforma
Edmodo
MODULUL III
Padlet
MODULUL IV
Mentimeter
MODULUL V

Total ore

Teorie

Aplicații

Evaluare
online
asincron

online
online
Sincron/ asincron
face-toface

online
online
sincron asincron
/ faceto-face

2

1

-

1

-

5

1

1

2

1

6

1

1

2

2

5

-

1

2

2

4

1

1

1

1
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

Wordwall
Evaluare
2
trimestrul al IV-lea 2021
trimestrele I, al II-lea, al III-lea 2022

2

Realizarea unui proiect în grupe de lucru (realizare de
prezentări/materiale folosind instrumentele utilizate pe parcursul
cursului)
Chestionare

II. RESURSE UMANE
Formatori
Prof. Gabriela-Anca PANAIT - profesor de informatică, grad I, formator
(nivelul de
Prof. Alexandra-Manuna MARCU – profesor de informatică, grad I,
pregătire):
formator
Coordonatorul
Prof. metodist Camelia BĂLAN
programului

INSTRUMENTE DIGITALE ÎN EDUCAȚIE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Personal din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
Transformările societății româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea
(necesitate,
informaticii, pătrunderea elementelor moderne de comunicații şi tehnologii
utilitate):
informatice în țara noastră impun o pregătire diversificată a personalului din
învățământul preuniversitar în acest domeniu.
Cursul “Instrumente digitale în educație și prelucrarea datelor cu caracter
personal” urmărește să asigure participanților dobândirea unor cunoştințe de
utilizare a calculatorului și a unor medii informatice de lucru, de tehnologia
informației şi comunicării la nivel de cultură generală,necesare unor
activități cu caracter aplicativ utile în mediul în care îşi desfăşoară
activitatea.
Programa urmărește să asigure fiecărui cursant oportunitatea de a-și
dezvolta competențe digitale, în condițiile asigurării egalității de șanse.
Durata (număr 24 de ore
total de ore
de formare) *:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Formarea de competențe digitale
vizate:
C2: Dezvoltarea competențelor în matematică şi competențe de bază în
ştiințe şi tehnologie
C3: familiarizarea cu sintagma ”prelucrarea datelor cu caracter personal”
Planificarea
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
tematic
ore
online
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tematice:

MODULUL I
Prelucrarea
datelor cu
caracter
personal
MODULUL II
Procesarea
textelor
MODULUL III
Realizarea
prezentărilor
MODULUL IV
Procesarea
tabelelor

3

online
online
online
online asincron
sincron/ asincron sincron/ asincron
face-toface-toface
face
1
1
1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

MODULUL IV
6
2
1
Internet.
Comunități
virtuale
Evaluare
2
Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

2

1

4
5
4

1

2
Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de
Evaluarea cursanților se va face prin realizarea unui portofoliu de fișe
evaluare a
aplicative corelate cu modulele studiate
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori
Alina-Marilena DICĂ, profesor de informatică LPS Petrache Trișcu, Craiova și
(nivelul de
Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul, Craiova, gradul I
pregătire):
Marian ROBU, informatician ISJ Dolj
Marinela DEACONEASA, informatician CCD Dolj
Coordonatorul
Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA
programului

PLATFORME, INSTRUMENTE ȘI APLICAȚII DIGITALE UTILIZATE LA NIVEL
PREȘCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preșcolar
Justificare
Situația mondială generată de pandemia cu infecția Sars-cov 19 a impus
(necesitate,
noi modalități de desfășurare a activității instructiv-educative și anume,
utilitate):
de la traditionalul fata-in – fata, la învățarea de acasă și astfel, cadrul
didactic, „motorul” procesului instructiv educativ a fost pus in fata unor
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schimbări cărora a trebuit să le facă fată din mers. La nivel preșcolar,
digitalizarea are anumite limitări impuse de expunerea copiilor de
vârstă mică la device-uri, dar și de slaba interacțiune a cadrelor
didactice cu acestea, precum și slaba integrare a aplicatiilor și
instrumentelor digitale în cadrul activităților. Utilitatea cursului derivă
din selectarea și punctarea câtorva platforme, aplicatii și instrumente
de lucru pentru cadrele didactice de nivel preșcolar care vin în sprijinul
învățării online și al comunicării mai bune cu părinții și copiii.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Abilitatea de utilizare a mijloacelor de comunicare şi informare
online;
C2: Formarea aptitudinilor de proiectare a unor activități în contextul
actual al procesului educțional desfășurat sincron și asincron;
C3: Stimularea creativității în vederea creșterii capacității de inovare în
actul didactic prin utilizarea de platforme, aplicații și instrumente
digitale
C4: Asigurarea unui management optim al procesului de predare învățare specific activităților desfășurate sincron și asincron
C5: Dobândirea cunoștințelor de a utiliza și manipula instrumente
tehnologice (Wordwall, jigsawplanet, Bookcreator, Storyjumper etc.);
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluar
Planificarea
tematic
ore
e
modulelor
online
online
online
online
online
tematice:
sincron
/faceto-face

asincron

asincron

1 h și 40
minute

1 ora

6 h și 20
minute

-

1 h și 40
minute

1 ora

6 h și 20
minute

-

-

-

sincron/
face-toface

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de

MODULUL I 11 h
2h
Interacțiune
a în timp
real.
Colaborare
online
MODULUL II 11 h
2h
Predare în
format
digital
a
conținuturil
or
Evaluare
2h
Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului

asincron

2h

2022

Prin realizarea si sustinerea unui proiect (didactic, de parteneriat,
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evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

educativ etc.) prezentat intr-una din modalitatile digitale insusite la
curs in care sunt integrate aplicatii digitale prezentate la curs. Tema
pentru evaluare poate fi realizată individual sau în echipă.
DUMITRIU Denisa Ancuța, profesor învățământ preșcolar
Nivel de pregătire:
- Absolventă Colegiul National Stefan Velovan Craiova, sectia
Educatoare-Invatatoare
- Absolventă Facultatea de Istorie-Filozofie-Geografie sectia
Filozofie-Sociologie
- Absolventa Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Masterul Managementul proiectelor europene
- Certificat de absolvire Formator - 2015
- Ordin 1076 din 24.08.2021 - Program mentorat Educatie online
prin parteneriate
- Grad didactic I
POPESCU Maria Daniela, profesor învățământ preșcolar
Nivel de pregătire:
- Liceul pedagogic Ramnicu Valcea
- Absolventa Facultatea de drept si Stiinte Administrative
- Certificat de absolvire Formator - 2007
- Certificat ECDL -2012
- Grad didactic I

Coordonatorul
programului

Prof. metodist Ionuț PROHASCA

INTEGRAREA INSTRUMENTELOR WEB 2.0 ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
(necesitate,
utilitate):

Într-o societate a cunoaşterii în continuă evoluție, bazată pe tehnologie
modernă, noi, cadrele didactice, care suntem primii agenți ai
schimbării,trebuie să fim deschişi către metodele didactice inovative,
învățarea prin mijloace IT fiind următorul pas în educație. Utilizarea
calculatorului ca jucărie, partener de joacă în faza inițială, apoi ca
instrument ajutător sau sursă de informare, este foarte importantă întro eră a descoperirilor şi progreselor tehnologice.
Având în vedere faptul că introducerea utilizării noilor tehnologii
informaționale în grădiniță si la nivel primar a devenit o necesitate,
cadrele didactice trebuie să se perfecționeze continuu şi să țină pasul
cu noile descoperiri tehnice, lor revenindu-le rolul de selectare a
softurilor educaționale, de găsire a modalităților optime de integrare a
acestora în activitățile didactice, chiar de concepere a activităților
bazate pe instruirea asistată de calculator. Devine tot mai evidentă
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nevoia de a introduce calculatorul în activitatea zilnică el constituinduse într-o modalitate de captare a atenției şi de păstrare a acesteia pe
parcursul întregii activități, de motivare, de sprijinire a activității
individuale şi putând fi utilizate în cadrul activităților în etapa de
reactualizare a cunoştințelor, de captare a atenției, de exersare a
cunoştințelor şi deprinderilor dobândite, de evaluare sau pe perioada
suspendarii cursurilor determinata de diverse situații de criză pentru
realizarea activității educaționale în integralitate. Participarea la acest
curs reprezintă pentru cadrele didactice posibilitatea de a cunoaşte noi
abordări ale actului educațional din perspectiva noilor tehnologii
informaționale, de a experimenta metode moderne interactive de lucru
cu copiii şi metode de introducere a softurilor educaționale şi a
jocurilor în activitățile didactice.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C.1. Utilizarea instrumentelor web 2.0 în activitatea didactică
C.2. Construirea lecțiilor interactive utilizând software ActivInspire
C.3. Dezvoltarea de lecții și resurse educaționale utilizând
instrumentele web 2.0 și programul ActiveInspire
Planificarea
modulelor
tematice:

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

Modul
tematic

Total
ore

Teorie
online
sincron
/faceto-face

online
asincron

Aplicații
online
sincron
/faceto-face

MODULUL I
11
3
1
3
Introducere
în utilizarea
intrumentel
or WEB 2.0
MODULUL II
11
3
1
3
ACTIVEINSPI
RE
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

online
asincron

Evaluare
online
asincron

4

4
2

Evaluare formativă, se va face pe parcursul derulării cursului, prin
observarea directă a cursanților, completarea de chestionare Google
forms, colectarea de feedback cu ajutorul Padlet, analiza lucrărilor.
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin prezentarea portofoliului
cu resurse educaționale create cu programul ActivInspire și
instrumentele web 2.0.

II. RESURSE UMANE
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Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

Prof. ALEXANDRU Irina Maria – profesor pentru învățământ preșcolar,
grad didactic I, formator, certificat seria F nr. 0317316
Prof. NICULEANU Florentina – profesor pentru învățământ preșcolar,
grad didactic I, formator seria F nr. 0241531
Prof. metodist Ștefan VASILE

INSTRUMENTE INFORMATICE ON-LINE UTILIZATE IN EDUCATIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Educatoare, învățători, profesori , personal auxiliar.
vizat:
Justificare
În contextul integrării pe piața muncii a elevilor, cadrele didactice trebuie
(necesitate,
să formeze la elevi un set de competențe cheie care să-i ajute să se
utilitate):
adapteze la o lume care evoluează rapid, caracterizată printr-un nivel
ridicat de interconexiune.
Se va urmări asigurarea unei relații funcționale între aspectele teoretice şi
aspectele practice de predare şi învățare, evaluare.
Cursul este centrat pe formarea compețențelor, pe experiențe didactice,
pe interacțiune şi participare.
Cursul susține formarea cadrelor didactice prin actualizarea competențelor
cheie pentru învățarea de-a lungul întregii vieți, recomandare care
constituie Cadrul de referință european în domeniu.
Programul este necesar pentru a familiariza cadrele didactice cu aplicațiile
digitale care le pot ușura foarte mult activitatea didactică. Urmând acest
program cursanții vor descoperi, pe de o parte, programe pe care le pot
folosi în procesul didactic, iar pe de altă parte vor aprofunda cunoștințele
pe care le au în prezent. Acest program va fi util pentru a ajuta cadrele
didactice să îi motiveze mai ușor pe elevi, să creeze conexiuni cu
disciplinele predate, să demonstreze și să introducă concepte noi elevilor.
Utilizarea mijloacelor digitale în procesul didactic poate fi concretizat
începând cu transmiterea informației utilizând calculatorul pentru a crea o
simplă prezentare (utilizând Ms PowerPoint) a unei lecții difuzată la
videoproiector şi poate ajunge până la utilizarea tehnologiilor de
comunicare astfel încât întregul proces didactic (predare, învățare,
evaluare) să fie asistat de calculator.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Liceul Tehnologic Ștefan Odobleja
Curriculumul programului
Competențe
C1:Asigurarea accesului la învățarea la distanță, aceasta venind în sprijinul
vizate:
formării continue, de-a lungul întregii vieți;
C2:Integrarea noile tehnologii în educație şi să valorifice potențialul
Internet-ului, tehnologiilor multimedia şi mediilor virtuale de învățare
pentru stimularea educației de-a lungul întregii vieți şi pentru creşterea
accesului la oportunități de formare.
C3:Să asigure formarea inițială şi continuă a cadrelor didactice pentru
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utilizarea pedagogică a noilor tehnologii.
C4:Să încurajeze dezvoltarea materialelor de predare şi învățare în format
digital, pentru a asigura calitatea ofertelor educaționale online.
Planificarea
modulelor
tematice:

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

Modul tematic

Total ore

Teorie
online
sincron
/faceto-face

MODULUL I
Instrumente
de tehnologie
informatică:
- Dropbox
- Audacity
-Aplicația
Blueberry flash
express
- Hot Patotoes
MODULUL II
Crearea
tutorialelor
-aplicatia
Prezi
-aplicatia
CamStudio
MODULUL III
Aplicația
GOOGLE SITES
pentru crearea
de site-uri
educaționale
Evaluare
Trimestrul II, III 2022

online
asincron

Aplicații
online
sincron
/faceto-face

online
asincron

6

2

2

2

8

2

2

4

8

2

2

4

2

Evaluar
e
online
asincro
n

2

Evaluarea continuă: constă în aprecierea implicării participanților
evidențiat prin calitatea participării și rezolvarea unor cerințe. De
asemenea evaluarea continuă va viza modul de
rezolvare a sarcinilor de pe parcursul desfășurării cursului.
Evaluarea finală: un portofoliu în format electronic cu sarcini specifice,
date atât la finalul cursului, cât și cele de pe parcursul desfășurării
acestuia.
Se vor evalua materialele realizate de către cursanți,pe parcursul
activităților practice.
Cursanții vor răspunde la chestionare de evaluare finală a cursului.
II. RESURSE UMANE
Formatori
Prof. DOGARU Ileana, Liceul Tehnologic “Colegiul Ştefan Odobleja”
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(nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului

Craiova-specializare electromecanica/ certificat formator
Prof. BREZOVAN Marina, Liceul Tehnologic “Colegiul Ştefan Odobleja”
Craiova- specializare automatizări și calculatoare/certificat formator
Prof. metodist Rodica CODOBAN

PORTOFOLIUL DIGITAL – METODĂ ALTERNATIVĂ DE EVALUARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Educația digitală presupune un proces de predare-învățare(necesitate,
evaluare într-un ritm intensiv, oferind o abordare inovativă, atractivă și
utilitate):
colaborativă. În acest context, teoria este completată de foarte multe
oportunități de a aplica practic ceea ce se învață și de a construi
propriile contexte la clasă prin care se transferă cunoștințele
dobândite.
Popularitatea cursurilor online a creat multe discuții pe piața
educației în ultimii ani. Profesorii, instituțiile și editorii educaționali
care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă să fie lăsați în urmă.
Indiferent dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ preluarea
tehnologiei în clasă, este o dezvoltare a învățării care nu poate fi
oprită.
Portofoliul face parte din categoria metodelor şi instrumentelor
alternative de evaluare, fiind numit şi „cartea de vizită a elevului”.
Portofoliul digital este componenta de documentare digitală a
procesului de învățare-evaluare în care se evidențiază produsul
individual şi progresul în învățare, în funcție de timp şi situație.
Utilizarea portofoliului, în general, şi a E-portofoliului, în special, are
un rol aparte în procesul de individualizare a educației, creând premise
reale pentru o competitivitate corectă între cursanți în procesul de
studii, de evaluare şi de aplicare pentru anumite activități de învățare.
Suplimentar, portofoliul creează un imbold pentru o participare mai
activă în procesul de studii, cercetări şi proiecte individuale şi de grup,
activități sociale; încurajează dezvoltarea încrederii în forțele şi
capacitățile proprii.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”
Dăbuleni
Curriculumul programului
Competențe vizate: C.1: conștientizarea necesității adoptării de noi servicii, tehnologii,
competențe de către organizațiile din domeniul educației;
C.2: conștientizarea impactului utilizării tehnologiei digitale asupra
bunăstării fizice și psihologice;
C.3: utilizarea tehnologiei pentru a facilita incluziunea și
accesibilitatea
C.4: dezvoltarea de competențe specifice care să contribuie la
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îmbunătățirea educației pentru transformarea digitală;
C.5: valorificarea competențelor digitale în dezvoltarea personală și
profesională;
C.6: stimularea gândirii critice pentru a evalua conținutul digital
înainte de a-l utiliza.
Planificarea
modulelor
tematice:

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Modul
tematic

Total
ore

Teorie
online
sincron
/faceto-face

online
asincron

Aplicații
online
sincron
/face-toface

MODULUL I
4
1
1
Contextul
actual al
predării
online – o
provocare a
învățământ
ului
românesc
MODULUL II
6
2
2
Noi
competențe
în domeniul
educației
MODULUL
6
1
1
III
Strategii de
evaluare în
mediul
online
MODULUL
6
2
2
IV
Portofoliul
didactic –
resursă
modernă de
evaluare
2
Evaluare
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

online
asincron

Evaluare
online
asincron

2

2

4

2

-

2

Evaluare inițială: Chestionar
Evaluare formativă: Aplicații platformă
Evaluare finală: Portofoliu
VIDA Claudia-Lucia – profesor Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu”,
Craiova, gr. did. I; absolvent Universitatea din Craiova, Facultatea de
Litere, specializarea Limba și literatura română-Limba și literatura
latină; Master „Structura și dinamica limbii române contemporane”,
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Coordonatorul
programului

formator național
ZARIA Alina-Mariana, Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”
Dăbuleni, gr. did. I; absolvent Universitatea din Craiova, Facultatea de
Litere, specializarea Limba și literatura română-Limba și literatura
latină; Master „Structura și dinamica limbii române contemporane”,
formator conform certificat seria G nr. 00136515
Prof. metodist Ștefan VASILE

SOLUȚII WEB PENTRU EDUCAȚIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Personal din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
Noile tehnologii și mass-media digitală schimbă lumea și modul în care
(necesitate,
predăm. Computer-ul, smartphone-ul și tableta oferă oportunități
utilitate):
educaționale promițătoare, odată ce avem abilități de lucru cu câteva
programe, tehnici de lucru și elemente de securitate în mediul virtual.
Cadrele didactice sunt încurajate să se familiarizeze cu instrumentele digitale,
să le folosească în siguranță și cu responsabilitate, să gestioneze grupuri de
învățare care utilizează internetul în siguranță, interacționează, comunică,
partajează resurse, cu o buna viziune asupra impactului acestora asupra
grupurilor țintă.
Este nevoie de o participare activă și responsabilă pentru găsirea celor mai
bune soluții pentru desfășurarea activității în mediul virtual, adaptându-ne la
evoluția educației în sensul îmbinării activităților face-to-face și online,
valorificând oferta generoasă a instrumentelor și serviciilor rețelei Internet.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: stăpânirea unor tehnici și instrumente de lucru în mediul virtual
vizate:
C2: utilizarea platformelor audiovizuale, facilitând căutarea, creând liste de
redare despre diferite subiecte, partajând și încorporând videoclipuri și liste
de redare;
C3: realizarea prezentărilor vizuale, exersarea și îmbunătățirea abilitățile de
prezentare și comunicare;
C4: crearea unui blog didactic personal, instruirea elevilor despre cum să
folosească blogurile pentru a crea portofolii și pentru a-și dezvolta autonomia
de învățare
C5: motivarea elevilor prin jocuri digitale serioase, crearea și susținerea de
teste online
C5: creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele etice legate
de rețelele sociale și platformele web
C6: îmbunătățirea competențelor lingvistice și de comunicare, inclusiv prin
social media și platforme internet
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
ore

online
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modulelor
tematice:

online
sincron
/face-toface

online
asincron

MODULUL I
8
2
Comunicare
Web.
Soluții TIC în
sala de clasă;
Comunicare
prin WEB; Blog,
pagina web,
grupuri,
Instrucțiuni,
monitorizare,
feedback;
MODULUL II
6
1
Google
Aplicații
Google;
Activități
de
grup,
colaborative,
reflecții
și
întrebări;
MODULUL III
8
1
Instrumente
audiovizuale
Creare/utilizare
video; Căutarea
resurselor
didactice utile;
Partajarea
materialelor
online
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III

online
sincron/
/face-toface

online
asincron

1

3

2

2

2

1

1

3

3

asincron

2
Calendarul
2022
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
Evaluarea cursanților se va face pe baza unui portofoliu de fișe aplicative
evaluare a
corelate cu modulele studiate.
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori
Alina-Marilena DICĂ, formator Asociația Edulife, Craiova, formator profesor
(nivelul de
grad I, specializarea informatică și TIC, Liceul cu Program Sportiv Petrache
pregătire):
Trișcu, Craiova și Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul, Craiova;
Certificat formator Seria G Nr. 00134071
Simona Nora NEGRU, formator Asociația Edulife, Craiova, formator profesor
grad I, specializarea fizică, Liceul Tehnologic Auto, Craiova; Certificat
formator Seria H Nr. 00197111
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Coordonatorul
programului

Prof. metodist Ștefan VASILE

INOVARE ÎN EDUCAȚIE: INTRUMENTE ȘI APLICAȚII DE PREDARE-ÎNVĂȚAREEVALUARE ONLINE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintăvizat:
Personalul din învățământul preuniversitar
Justificare
Învățarea în rețea cu ceilalți şi de la ceilalți este primul „best practice”
(necesitate,
al comunității, fapt ce m-a determinat să propun acest curs. În plus,
utilitate):
având în vedere contextul actual, în care învățarea se realizează sincron
sau asincron, consider necesar ca activitățile să fie atractive și
interactive. Folosirea tehnologiei crește atractivitatea cursurilor
predate elevilor și proactivitate lor la cursuri; prin intermediul
acestora, profesorul realizează independent și facil materialele
necesare în procesul de predare-învățare-evaluare, contribuind la
formarea abilităților de viață ale elevilor.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/LiceulTehnologic „Constantin Brâncuși”,
Craiova
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Capacitatea de a utiliza și manipula instrumente tehnologice;
C2: Formarea abilității de utilizare a mijloacelor de comunicare şi
informare online;
C3: Dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative;
C4: Integrarea și utilizarea avansată a instrumentelor TIC în activitatea
curentă;
C5: Capacitatea de a accesa, de a căuta și de a folosi servicii prin
Internet;
C6: Abilitatea de folosire responsabilă a mijloacelor media interactive.
Planificarea
modulelor tematice:

Modul
tematic

MODULUL I
Repere
conceptuale
privind
utilizarea
noilor
Tehnologii
îneducație
MODULUL II
E-learning,
alternativă

Total
ore

Teorie

Aplicații

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron/
face-toface

4

1

-

-

3

-

6

2

-

1

3

-
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pentru
învățământ
ul
tradițional
MODULUL
6
2
2
III
Siguranța
online
MODULUL
6
2
2
IV
Instrumente
web și
platforme
educațional
e
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

2

-

2

-

-

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Evaluare inițială:chestionar
evaluare a
Evaluare formativă se va face peparcursul derulării cursului, prin
cursanților:
Observare acurentă a comportamentelor cursanților, completarea de
chestionare, analiza lucrărilor.
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului și
completarea chestionarului.
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
Prof. STOICA-FETEA Didona-Mădălina – Liceul Tehnologic „Constantin
de pregătire):
Brâncuşi”, Craiova, gradul I, formator național
Coordonatorul
Profesor metodist TIȚOIU Irina Elena
programului

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE CU AJUTORUL PLATFORMEI BOOK
CREATOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
Cursul își propune să îmbogățească experiența profesorilor în domeniul
(necesitate,
lecturii și al creării cărților digitale, facilitarea actului predării cu ajutorul
utilitate):
platformei Book Creator.

Scopul programului de formare este de a sprijini profesorii în schimbarea
viziunii despre ceea ce înseamnă să fii profesor eficient la o anumită
disciplină, să implici lectura, fie și cu ajutorul cărților digitale în toate
domeniile.
Prin urmare, acest curs urmărește înarmarea profesorilor cu acele
competențe digitale necesare creării de resurse folosind Book Creator, cât și
competențe legate de îndrumarea elevilor de a crea chiar ei asemenea cărți,
de a le trezi gustul pentru lectură, contribuind la facilitarea actului
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Durata (număr
total de ore de
formare):

educațional și atragerea lor spre acest domeniu, al lecturii.
24 ore(8 ore online meeting , din care 2 ore evaluare)+ 16 ore online

Curriculumul programului
Competențe
C1: Familiarizarea cu platforma Book Creator
vizate:
C2: Integrarea platformelor digitale în procesul de predare, învățare,
evaluare
C3: Valorificarea în practica didactică curentă a resurselor create cu ajutorul
platformei
C4: Dezvoltarea creativității didactice prin elaborarea de cărți digitale
Planificarea
Modul tematic Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
online
ore
tematice:

online
sincron/
face-toface

online
asincron

online
sincron/
face-toface

asincron
online
asincron

MODULUL I
Lectura în
scopul formării
competențelor
cheie

6

1

1

3

1

MODULUL II

8

1

2

3

2

MODULUL III
8
1
1
3
Utilizarea
platformei
BOOK
CREATOR în
stimularea
interesului
pentru lectură
la elevi
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

3

Lectura
digitală,
inovație şi
necesitate

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

2

 Inițială – chestionare
 Formativă – observare curentă, exerciții, teme
 Sumativă (finală) –realiarea unei cărți individuale sau de grup compatibile
cu tematica parcursă la curs pe platforma Book Creator
II. RESURSE UMANE
Formatori
ARANGHEL Gabriela Georgeta, prof. înv. primar,gradul I, certificat formator
(nivelul de
GHENEA Simona Nicoleta, prof. înv. primar, gradul I, certificat formator,
pregătire):
ambasador Book CReator
Coordonatorul
Profesor metodist TIȚOIU Irina Elena
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programului

INIȚIERE ÎN ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS6
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar și liceal
Justificare
Acest curs susține preocuparea cadrelor didactice pentru perfecționare
(necesitate,
continuă şi pentru dezvoltarea de abilități cheie necesare activităților
utilitate):
didactice de tip nou.
Competențele vizate presupun dezvoltarea de abilități generale de
utilizare a calculatorului, a instrumentelor de lucru online şi a tehnicii
moderne
Lecțiile oferă oportunități de utilizare a unor noi caracteristici și
îmbunătățiri în Flash Professional CS6, animații pe calculator
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Liceul de Industrie Alimentară Craiova
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Utilizarea lecțiilor şi a laboratorului AeL
C2: Elaborarea de proiecte didactice care să includă metodele învățării
active
C3: Utilizarea animațiilor pentru lucrul la clasă, pe diverse tipuri de
lecție
C4: Îmbinarea metodelor clasice cu utilizarea TIC
C5: Proiectarea evaluării din perspectiva învățării active
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
ore
online
modulelor tematice:

MODUL I
Pornirea
aplicației
flash și
deschiderea
unui fișier
MODUL II
Despre
scenă
și
bibliotecă
MODUL III
Redenumire
a unui strat
MODUL IV

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

6

1

1

6

1

1

5

1

1

5

1

1

online
sincron
/faceto-face

2

online
asincron

asincron

2

2

2

2

1
2

1
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Lucrul
cu
panourile
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Evaluarea pe module se va realiza prin:
evaluare a
Observația sistematică (nivelul de participare/implicare a fiecărui
cursanților:
cursant, caracteristicile comunicării/ nivelul de operaționalizare a
conceptelor, nivelul de aplicare a cunoştințelor teoretice în activitățile
practice);
-elaborarea de referate, eseuri, miniproiecte, proiecte, postere;
-raportare individuală şi la nivel de echipă a rezultatelor şi a produselor.
Metodele de evaluare finală: Test (50%) Proba practică (50%)
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
BORGOVAN-CUȚĂ Anișoara, inginer TCM, informatică, doctorat,
de pregătire):
certificat formator, certificat formator de formatori
ZLOTEA Adina-Theodora, profesor învățământ primar, Facultatea de
muzică, ECDL, certificat formator
Coordonatorul
Profesor metodist Vînturiș Irina
programului
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IV.

EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI

EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ȘI ALE COPILULUI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice şi didactic-auxiliare din învățământul preuniversitar
Justificare
(necesitate,
Drepturile omului sunt drepturile și libertățile fundamentale care
utilitate):
aparțin fiecăruia dintre noi, doar pentru că suntem născute ca ființe
umane - indiferent de naționalitatea, locul de reședință, sexul, originea
națională sau etnică, culoarea, religia, limbă sau orice alt statut.
Ele se bazează pe convingerea că drepturile omului sunt acele
drepturi fără de care nu putem trăi în demnitate ca ființe umane.
Acestea sunt standarde minime care ne împuternicesc să ne modelăm
viețile în consecință, garantând, în special, egalitatea tuturor
persoanelor, integritatea persoanei, intimitatea, libertățile personale și
împlinirea nevoilor de bază existențiale și sociale.
Drepturile omului definesc modul în care putem trăi împreună în
mod pașnic, protejând în același timp drepturile și libertățile fiecărui
individ. Acestea sunt considerate condiții prealabile pentru o pace,
dezvoltare și securitate durabile.
Scopul acestui curs este de a forma și dezvolta competențe
personalului didactic şi didactic auxiliar pentru sprijinirea elevilor în
procesul cunoaşterii şi conştientizării drepturilor omului şi ale copilului,
a legislației naționale şi internaționale în domeniu, precum şi pentru
afirmarea unei cetățenii democratice europene.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: dezvoltarea competențelor privind drepturile omului și ale copiilor,
respectând legislația în vigoare;
C2: cunoașterea și aplicarea curriculumului national din domeniul
promovării şi protecției drepturilor omului;
C3: dezvoltarea unei atitudini pozitive și a motivației pentru organizarea
unor activități de promovare și respectare a drepturolor omului si ale
copilului
C4: consolidarea competențelor de comunicare și a lucrului în echipă
respectand drepturile omului
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluar
Planificarea
tematic
ore
e
modulelor
online
online
online
online
online
tematice:
sincron
/face-toface

MODULUL I
Drepturi ale
persoanei.

6

1

asincro
n

sincron
/face-toface

asincron

1

1

3
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politice,
civile,
economice
sociale şi
culturale
MODULUL II 4
Istoria
drepturilor
omului și
ale copilului
MODULUL
6
III
Instituții şi
organisme
internaționa
le care
apără
drepturile
copiilor
MODULUL
6
IV
Contextul
european şi
obiectivele
naționale
ale
educației
pentru
cetățenie
democratică
activă
Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

3

Evaluare
2
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

-

-

-

2

Portofolii. Prezentări online

Claudia MATEI, profesor de istorie, formator
Traian DOROBANȚU, profesor de istorie, formator
Prof. metodist Ionuț PROHASCA
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V.

EDUCAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ÎN MEDIUL ȘCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personal didactic și auxiliar din învățământul preuniversitar
Justificare
„În orice moment ales, oriunde, în lume, există aproximativ două miliarde
(necesitate,
de copii ce trăiesc printre noi. Două miliarde de trupuri şi minți tinere ce
utilitate):
adăpostesc un potențial enorm şi pe care noi îi considerăm a fi demni de
grija noastră.” Trăim înconjurați de frumusețea și minunile creației, de
miracolul vieții și de potențialul enorm al oamenilor de a îmbogăți viața
transformând-o într-o binecuvântare deplină. Și, în același timp, trăim
într-o lume în care violența și războiul, sărăcia și nedreptatea sunt
endemice. Conflictul reprezintă „un punct de vedere comportamental ca o
formă de opoziție centrată pe adversar” (H. Stern). Baza conflictului o
reprezintă incompatibilitatea scopurilor, intențiilor sau valorilor părților
implicate, fiind o stare tensionată generată de interferența dintre două
sau mai multe probleme majore. Acesta reprezintă o realitate a lumii în
care trăim și, de aceea, considerăm oportună prezența unui astfel de curs
în oferta CCD.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: conştientizarea cauzelor şi consecințelor conflictelor;
C2:dezvoltarea abilităților de cunoaştere, consiliere şi tratare diferențiată
a elevilor;
C3: rezolvarea conflictelor dintre elevi şi a crizelor educaționale;
C4: dezvoltarea și valorificarea comunicării educaționale.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluar
Planificarea
tematic
e
modulelor tematice:
online
sincron
/faceto-face

MODULUL I
Educație
etică. Valori
și principii
MODULUL al
II- lea
Înțelegândumă pe mine
și pe ceilalți
MODULUL al
III- lea
Transformând

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

8

2

2

4

8

2

2

4

6

2

2

2

-
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lumea
împreună
Evaluare
2
Trimestrul al IV-lea al anului 2021
Trimestrele I, al II-lea și al III-lea ale anului 2022

-

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Evaluare inițială: chestionar privind tematica abordată
evaluare a
Evaluare formativă: aplicații practice
cursanților:
Evaluare finală: proiecte individuale și/sau de grup pornind de la
tematica parcursă
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
Claudia-Lucia VIDA - profesor gradul I, Școala Gimnazială „Lascăr
de pregătire):
Catargiu”, Craiova, profesor gradul I, Limba și literatura română – Limba
și literatura latină, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere,
formator național
Asineta PREDUŞ - profesor, gradul I, Liceul Teoretic ”Henri Coandă”,
Craiova, Limba și literatura franceză - Limba și literatura germană,
certificat de formator seria G, Nr. 00300588, cursuri: Abordări moderne în
psihopedagogia specială, Mediator școlar, Învățând să trăim împreună,
Strategii de gestionare a situațiilor conflictuale, Pedagog de recuperare,
Strategii și tehnici de prevenire și combatere a fenomenului de bullying,
Educație democratică, incluziune și interculturalitate, Modalități de
prevenție și intervenție a violenței în școală, formator județean
Aurelia-Camelia BĂLAN - profesor, gradul I, specializarea Limba și
literatura franceză, cursuri: Mediator școlar, Strategii de gestionare a
situațiilor conflictuale, Pedagog de recuperare, Strategii și tehnici de
prevenire și combatere a fenomenului de bullying, Educație democratică,
incluziune și interculturalitate, Modalități de prevenție și intervenție a
violenței în școală, formator național
Coordonatorul
programului

Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA

EDUCAȚIE DE CALITATE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic
auxiliar.
Justificare
Educația pentru dezvoltare durabilă oferă o abordare critică, un grad
(necesitate,
sporit de conștientizare și puterea de a explora și dezvolta noi concepte,
utilitate):
viziuni, metode și instrumente.
Educația pentru dezvoltare durabilă impune o reorientare a sistemului
curent, bazat pe formarea de atitudini, care descriu modul în care se
raportează cel care învață la propria activitate, preponderent din
perspectiva responsabilității şi autonomiei.
Dezvoltarea durabilă este un parcurs de durată, un mod de viață care
trebuie să devină cât mai răspândit.
Accesul la educația de calitate este esențial pentru funcționarea
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Durata (număr total
de ore de formare)*:
Locul de
desfășurare:

adecvată a unei societăți durabile.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ

Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: identificarea domeniilor de aplicare a dezvoltării durabile în context
educațional;
C2: diferențierea între conceptele de dezvoltare şi dezvoltare durabilă;
C3:aplicarea în practică a principiilor dezvoltării durabile şi ale ecologiei.
C4: dezvoltarea capacității de a iniția şi dezvolta proiecte educaționale
care să integreze conceptele de durabilitate, sustenabilitate, ecologie,
poluare.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
online
modulelor tematice:

MODULUL I
8
Dezvoltarea
durabilă.
Obiectivele,
domeniile
de aplicare
în context
educațional
MODUL II
6
Conceptele
dezvoltării
durabile.
MODULUL
8
III Activități
de educație
nonformală
pentru
dezvoltarea
durabilă.
Evaluare
trimestrul II, III 2022

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

2

1

3

2

1

1

3

1

1

1

2

4

asincron

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Evaluarea inițială: chestionare.
evaluare a
Evaluarea continuă: participare activă la dezbateri;
cursanților:
Evaluarea finală: realizare portofoliu prin proiect educativ realizat pe
baza conceptului de dezvoltare durabilă.
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
Prof. Leontina-Monica SUNĂ - profesor biologie, Inspector I.S.J.Dolj, grad
de pregătire):
did. I, licențiată în Biologie, master în Management educațional, certificat
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Coordonatorul
programului

formator
Prof. Rodica CODOBAN – profesor fizică, grad. did. I, Universitatea
Timișoara, studii postuniversitare, certificat formator
Prof. Mădălina PĂTRAȘCU – profesor învățământ preșcolar, Facultatea de
Științe ale Educației, formator județean
Prof. metodist Rodica CODOBAN

ACȚIUNI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare
(necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Pentru a accentua importanța menținerii și îmbunătățirii relației OM –
NATURĂ, Națiunile Unite au declarat ca ultimul deceniul al acestui secol
să fie al “EDUCAȚIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ”. În acest context,
educația pentru dezvoltare durabilă aduce în același timp o nouă motivare
a actului educațional, dând posibilitate “actorilor” implicați în actele
educaționale să participe creativ la găsirea variantelor și evaluarea
alternativelor pentru un viitor sustenabil. Deoarece învățământul
preuniversitar este centrat pe beneficiari, educația, pe lângă faptul că
este un drept al omului, este o premisă pentru obținerea dezvoltării
durabile și un instrument esențial pentru o bună administrare, pentru
adoptarea unor decizii în cunoștință de cauză și promovarea democrației.
De aceea, educația pentru o dezvoltare durabilă poate ajuta să transforme
perspectiva noastră în realitate. Educația pentru dezvoltare durabilă
dezvoltă și îmbunătățește capacitatea indivizilor, a grupurilor, a
comunităților, a organizațiilor și a țărilor de a gândi și a acționa în
favoarea dezvoltării durabile.
Sondajele realizate în şcolile din municipiu şi din județ demonstrează o
mare nevoie de educație a elevilor și părinților în domeniul dezvoltării
durabile. Pentru a se putea realiza cu succes această parte a procesului
educațional este nevoie de cadre didactice care să stăpânească bine
strategiile, metodele şi mijloacele de educație durabilă.

Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: planificarea eficientă a activităților de protectie a mediului;
C2: sprijinirea activităților de educație informală și non-formală pentru
dezvoltare durabilă;
C3: abilitarea cadrelor didactice de a avea o viziune asupra educației
durabile;
C4: cunoaşterea strategiilor, metodelor și mijloacelor de educație durabilă
ca parte integrantă a procesului educațional;
C5: diseminarea programului educațional, a conceptelor și principiilor de
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Planificarea
modulelor tematice:

dezvoltare durabilă.
Modul
Total ore
tematic

Teorie
Aplicații
Evaluare
online online
online
online online
sincron asincron sincron asincron asincron
/face/faceto-face
to-face
1
1
2
2

MODULUL I
6
Conceptul
de Educație
pentru
dezvoltare
durabilă;
MODULUL
5
1
al II-lea
De la
Educația
ecologică la
Educația
pentru
dezvoltare
durabilă
MODULUL
6
1
al III-lea
Educația
durabilă-o
realitate a
zilelor
noastre
pentru o
cetățenie
democratică
MODULUL
5
1
al IV-lea
Protecția
mediului –
pilon al
dezvoltării
durabile
Evaluare
2
trimestrul al IV-lea 2021
trimestrele I, al II-lea, al III-lea 2022

1

2

1

1

2

2

1

2

1

2
Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Evaluare inițială/predictivă privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea
evaluare a
conceptelor specifice, prin chestionare
cursanților:
Evaluare formativă - pe parcursul derulării programului prin aplicații
practice
Evaluare finală – realizarea unui plan de activitate de consiliere a
părinților
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
POPESCU Roxana - profesor pentru invatamantul primar, licențiat în
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de pregătire):

Coordonatorul
programului

Științele educației, metodist ISJ, formator;
GRIGORE Elena - profesor pentru invatamantul primar, licențiat în
Teologie/Filologie, specializare Teologie ortodoxă-Limba și literatura
română, metodist ISJ, formator;
Profesor metodist Camelia BĂLAN

CADRUL DIDACTIC-FACILITATOR AL DEZVOLTĂRII PERSONALE A ELEVILOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Rolul profesorului în formarea și desăvârşirea personalității elevului este
(necesitate,
esențial. Dacă în trecut, dascălul decidea totul cu privire la procesul
utilitate):
instructiv-educativ, acum el trebuie să devină doar un liant în formarea
elevului, un suport pentru dezvoltarea autonomiei şi pentru formarea în
spiritul responsabilității şi culturii civice.
Se pune din ce în ce mai mult accentul pe caracterul formativ al
educației. Cadrul didactic nu mai este transmițător, ci facilitator, folosind
dialogul şi cooperarea în relația cu elevii.
La ora actuală în educație, ne confruntăm cu o creștere a numărului de
copii care întâmpină probleme cum ar fi eșecul școlar sau abandonul
școlar, cu probleme de comportament (agresivitate, hiperactivitate) sau
probleme emoționale (anxietate, depresie).
În acest sens, școala trebuie să intervină educațional. În dezvoltarea și
menținerea stării de bine la elevi, rolul esențial îl au familia și școala.
Focalizarea exagerată a școlii pe latura intelectuală a elevilor și a
performanțelor școlare, ignorând nevoile lor emoționale și sociale, sunt
situații care conduc la diminuarea stării de bine a elevilor și, în același
timp, la creșterea riscului pentru disfuncții fiziologice și psihice sau chiar
la stări maladive. O asemenea stare de bine impune nevoia și importanța
evaluării și dezvoltării personale, desfășurate regulat, ca disciplină și
activitate de sprijin în dezvoltarea personalității elevilor.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa CorpuluiDidactic Dolj/Școala gimnazială Mircea Eliade
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1:competente de comunicare în limba materna:identificarea unor
concluzii/informații esențiale cu scopul dezvoltării personale a elevilor ;
C2:competența ”a învăța să înveți”: aplicarea la clasă a metodelor si
mijloacelor necesare dezvoltării personale a elevilor;
C3:spirit de inițiativă și antreprenoriat: realizarea de proiecte diverse pe
teme diverse ;
C4:competențe sociale și civice: realizarea de activități de grup și jocuri
de rol în care soluționarea temei necesită angajarea verbală a tuturor
membrilor; aprecierea interpretării după criterii convenite;
C5:competențe digitale: folosirea mijloacelor TIC în expunerea unor
situații care implică latura emoțională:filme, videoclipuri,imagini,etc.
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Planificarea
modulelor tematice:

Modul
tematic

Total ore

MODULUL I
8
Noțiuni
introductive
MODULUL II
8
Cadrul
didacticfacilitator
al
dezvoltării
personale a
elevilor
MODULUL
6
III
Exemple de
activități
elaborate
pentru
dezvoltarea
personal a
elevilor
Evaluare
2
trimestrul II, III 2022

Teorie

Aplicații

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

2

1

2

3

2

1

2

3

1

1

2

2

-

-

-

-

Evaluare
online
asincron

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Evaluare inițială: chestionar;
evaluare a
Evaluare formativă:se va realize pe parcursul derulării programului prin
cursanților:
observarea continuă, teme/aplicații practice;
Evaluare finală: teme/aplicații practice privind dezvoltarea personal a
elevilor, completarea unui chestionar Google Forms.
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
GHINEA Mihaela - profesor pentru învățământ primar, grad didactic I,
de pregătire):
certificat formator
MĂRINICĂ Roxana - profesor pentru învățământ primar, grad didactic I,
certificat formator
Coordonatorul
Prof. metodist Rodica CODOBAN
programului
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VI.

EDUCAȚIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE

PROFESORUL ITINERANT ȘI DE SPRIJIN ȘI ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ
CONSTITUITĂ ÎN JURUL ELEVULUI CU CES – INSTRUMENTE DE LUCRU
PEDAGOGICE ȘI PRACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
A avea unul sau mai mulți copii cu CES în clasă, poate devein o
(necesitate,
provocare din toate punctele de vedere, indiferent. Astfel, cadrele
utilitate):
didactice se confruntă des cu întrebări de genul: când fac adaptare
curriculară și când întocmim PIP?, cine beneficiază de serviciile de sprijin?,
care sunt instrumentele noastre de lucru?, ce documente se întocmesc și
care e forma corectă a acestora?, astfel, prin intermediul acestui curs
venim în întâmpinarea acestor nevoi atât din perspectivă teoretică,
legislative, dar și practică.
Prin intermediul cursului de față, ne propunem să reamintim faptul
că profesorul itinerant și de sprijin este o resursă suport în formarea
echipei multidisciplinare de care beneficiază copilul cu CES, să exersăm
modalitățile de elaborare a instrumentelor de lucru în sprijinul copiilor cu
CES și însușirea modelelor de bune practici atât de către profesorii
itineranți și de sprijin, cât și de cadrele didactice care fac sau vor face
parte dintr-o echipă multidisciplinară din învățământul preuniversitar.
Alături de elevii cu CES integrați individual, există şi elevi cu
dificultăți de învățare, cu ritm lent de acumulare de achiziții dar cu
intelect normal. Confundați adesea cu elevii din prima categorie sunt
nestimulați sau categorizați ca atare.
Experiența didactică permite armonizarea rolurilor cadrelo didactice
de la clasă în noul context al educației integrate, cu ceilalți membri ai
echipei de lucru: profesorul de sprijin, logopedul, părintele, medicul,
asistentul social şi directorul şcolii.
Alternativă a învățământului special, educația integrată permite
acordarea serviciilor de sprijin pentru copii cu posibilități reale de
recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost orientați către şcoala
specială.
În viziune modernă, diversitatea disfuncțiilor psihice care definesc
deficiența mintală, se pune accent, nu pe performanțele intelectuale, ci
pe reducerea acestor disfuncții, valorificarea celor restante, potențiale de
a compensa, deci cele cu eficiență în adaptarea şcolară şi socială. În acest
context se înscrie ansamblul de tehnici şi metode de terapie de
recuperare, stimulare, dezvoltare, compensare, care conjugate scopului
educațional, ridică calitatea actului instructiv, educativ, terapeutic din
şcolile pentru copii cu cerințe educative speciale.
Pentru atingerea unui optim de operaționalizare a obiectivelor
educaționale, terapeutice, trebuie avută în vedere o abordare unitară a
personalității, unitatea laturilor sale în limitele circumscrise de structura sa
neuropsihică
şi
psihointelectuală,
concretizând,
cunoaşterea
particularităților psihoindividuale ale persoanelor cu cerințe educative
speciale impune valorificarea maximală a potențialului fizic şi psihic în
procesul educațional.
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Durata (număr
total de ore de
formare)*:
Locul de
desfășurare:

24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ

Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Însușirea instrumentelor de lucru și strategiilor didactice pentru
intervenția și evaluarea copiilor cu CES de către echipa multidisciplinară;
C2: Distingerea și aplicarea celor mai eficiente strategii de lucru cu copiii
care atestă diferite categorii de CES;
C3: Adaptarea curriculară și a materialelor didactice în procesul de
învățare al copiilor cu CES;
C4: Elaborarea și utilizarea instrumentelor de lucru și digitale în vederea
asigurării accesului la educație al copiilor cu CES prin exemple de bune
practici;
C5: Dobândirea abilității de interrelaționare și de comunicare cu copiii cu
CES în alte sisteme de comunicare alternative.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODULUL I
Profesorul
itinerant și
de sprijinEchipa
multidiscipli
nară
MODULUL II
Identificare
- EvaluareIntervenție
la copilul cu
CES
MODULUL
III
Legislație și
suport
pentru
copilul cu
CES
MODULUL
IV
Instrumente
de lucru –
PIP,
adaptare
curriculară,

sincron
/faceto-face

asincron

sincron
/faceto-face

asincron

6

2

-

-

4

4

2

-

-

2

4

1

-

-

3

4

1

-

-

3
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

studiu de
caz
MODULUL V
4
1
Modele de
bune
practici
Evaluare
2
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

-

-

3

-

-

-

2

Evaluare inițială: CHESTIONAR din tematica abordată
Evaluare formativă: activități practice
Evaluare sumativă: realizarea unei adaptări curriculare a a unui conținut
din programa școlară la alegere/ Plan de intervenție personalizat
(proiect).
Prof. Eugenia PASCU - formator județean
Prof. Raluca Monica DOBRE– formator județean
Prof. metodist Ionuț PROHASCA

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ, O ŞANSĂ PENTRU TOȚI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Personal didactic și auxiliar din învățământul preuniversitar
Justificare
Un factor important în asistența copiilor cu CES îl constituie identificarea
(necesitate,
celor mai adecvate strategii educaționale. În acest context, este absolut
utilitate):
necesar ca specialiștii în domeniu, să cunoască clasificarea tehnologiilor
didactice, modalitățile de adecvare a acestora la necesitățile copiilor, să
monitorizeze și să estimeze impactul utilizării unei anumite
metode/procedeu în lucrul cu elevul și, respectiv, să decidă care sunt cele
mai relevante, mai eficiente, pentru a le promova în activitățile de
incluziune educațională.
Principala misiune a acestui curs este de a oferi cadrelor didactice un
suport în selectarea strategiilor educaționale pentru copilul cu CES.
Cursul are ca obiectiv general dezvoltarea și formarea profesională
continuă a specialiștilor implicați în procesul instructiv-educativ din
învățământul preuniversitar, precum și îmbunătățirea calificării acestei
categorii de capital uman, prin furnizarea unor competențe cheie privind
incluziunea școlară a elvilor cu CES.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1:Îmbunătățirea capacității cursanților de a utiliza metode interactive de
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Planificarea
modulelor
tematice:

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

predare/învățare/evaluare pentru elevii cu CES;
C2:Înțelegerea modalităților de proiectare/elaborare, a adaptărilor
(ambientale, curriculare, a materialelor didactice) pentru elevul cu CES;
C3: Formarea unor abilități de gestionare a resurselor umane materiale,
informaționale și financiare utilizate în activitatea didactică, în care
există situații de incluziune a unor elevi cu CES;
C4:Dezvoltarea competențelor de abordare a sprijinului individualizat în
învățare;
C5:Dobândirea unor abilități didactice în vederea gestionarii unor situații
de risc pentru elevii cu CES integrați.
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematic
ore
online
asincron
online
online
online
online
sincro asincron sincron asincron
n
/face/faceto-face
toface
MODULUL I
8
2
2
4
Evoluțiacon
cepțiilor
înascensiun
ea educației
incluzive
MODULUL II
8
2
2
4
Bazele
educației
inclusive
MODULUL
6
2
2
2
III
Metode si
tehnici
specifice de
intervenție
la elevii cu
C.E.S
Evaluare
2
2
Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului 2022
Evaluare inițială: chestionar privind tematica abordată
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online
sincron/face-to-face
Evaluare finală: proiecte individuale și/sau de grup compatibile cu
tematica parcursă
Adrian NICOLI – profesor gradul I, Liceul Tehnologic Special "Pelendava”
Craiova, Științe politice, Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie,
Universitatea din Craiova, specializarea Psihologie, Facultatea de
Psihologie, formator județean
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Coordonatorul
programului

Camelia MITRACHE - profesor gradul I, Colegiul Economic “Gheorghe
Chițu”, Craiova, Limba și literatura franceză– Limba și literatura latină,
Facultatea de Litere Universitatea din Craiova, formator județean
Claudia-Lucia VIDA - profesor gradul I, Școala Gimnazială „Lascăr
Catargiu”, Craiova, Limba și literatura română – Limba și literatura latină,
Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, formator național
Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA

COPILUL CU C.E.S., SURDOCECITATE - PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR DE
INTERVENȚIE ŞI EDUCAȚIE ÎN SISTEM ONLINE ȘI FAȚĂ ÎN FAȚĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Între toate gradele, formele, tipurile, categoriile de deficiențe, cele
(necesitate,
asociate apar din ce în ce mai pregnant, iar realitatea şcolară
utilitate):
demonstrează, pe zi ce trece, că nu există „deficiență pură”.
A diagnostica „ după ureche” sau la un prim contact cu copilul/elevul
înseamnă a te descalifica. A susține informația că o dată diagnosticul pus
rămâne definitiv sau pe termen lung înseamnă a atenta la obiectivele şi
principiile psihopedagogiei speciale. A nu ține seama de realitatea
românească, de formele sociale de organizare, de politicile educaționale
de perspectivă, de încercările, căutările şi investigațiile specialiştilor
români înseamnă că desconsideri sistemul.
Obiectivul evaluării este de a evidenția potențialul de dezvoltare al
copilului şi nu o însumare a eşecurilor sale. Considerăm că este deosebit
de important ca aceste metode şi tehnici de intervenție să fie cunoscute în
rândul tuturor persoanelor care intră în contact cu copilul pentru a-i oferi
acestuia o diagnosticare corectă şi implicit un plan de intervenție
conceput în funcție de necesitățile lui, urmărind maximul de potențial al
copilului, fapt ce ne-a determinat să concepem şi să propunem acest curs.
Scopul programului este dublu, pe de o parte așa cum l-am descris mai sus
prin necesitatea cunoașterii evaluării copilului cu C.E.S. de către întreaga
echipă de cadre didactice care intră în contact cu el pentru realizarea
unei adaptări curriculare și al a unui P.I.P conform nevoilor copilului, dar
și în al doilea rând constă în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice
din învățământul primar si gimnazial și liceal referitoare la utilizarea
tehnologiei informației şi a comunicațiilor adaptate nevoilor copiilor cu
C.E.S. Acest proces este necesar pentru asigurarea unui învățământ
adecvat cerințelor specifice societății informaționale, devenind eficient
prin transferul de competențe de organizare, desfăşurare şi evaluare a
procesului didactic.
Acest tip de comunicare asistivă prin intermediul tehnologiei și informare
face parte și din mijloacele moderne de învățare ca sprijin pentru teme.
Cadrul didactic are nevoie sa fie deschis noilor tehnologii pentru a putea
interacționa cu elevii cu C.E.S. și să utilizeze aplicațiile TIC (Tehnologia
Informatiei și a comunicației) pentru lecțiile de predare și învățare.
Durata (număr
24 de ore
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total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: însușirea strategiilor didactice pentru intervenția și evaluarea copiilor
cu CES;
C2: distingerea și aplicarea celor mai eficiente strategii de lucru cu copiii
care atestă diferite categorii de CES;
C3: adaptarea materialelor didactice în procesul de învățare al copiilor cu
CES;
C4: utilizarea mijloacelor de comunicare şi informare online;
C5: utilizarea instrumentelor digitale și a uneltelor IT în vederea asigurării
accesului la educație al copiilor cu CES, indiferent de gradul de deficiență;
C6: folosirea responsabilă a mijloacelor media interactive și a internetului;
C7: dobândirea abilității de comunicare cu copiii cu CES în alte sisteme de
comunicare alternative.
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
Modul
ore
online
modulelor
tematic
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODULUL I
Evaluarea
funcțională
MODULUL II
Comunicare
a și sisteme
alternative
de
comunicare
MODULUL
III
Psihomotrici
tatea şi
factorii
dezvoltării
psihomotor
MODULUL
IVAdaptarea
curriculară,
proiectarea
conținuturil
or didactice
în sistem
digital și
utilizarea
platformelo
r, uneltelor
și

sincron
/face-toface

asincron

sincron
/faceto-face

asincron

6

2

-

2

2

4

1

-

1

2

4

1

-

1

2

4

1

-

1

2
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

instrumente
lor digitale
în procesul
instructiveducative al
copilului cu
C.E.S. în
sistem
online și
față în față
MODULUL V
4
1
Intervenția
– pașaportul
personal și
Planul de
intervenție
personalizat
Evaluare
2
Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

-

1

2

-

-

-

2

Evaluare
inițială:
chestionar
din
tematica
abordată
Evaluare formativă: activități practice online sincron/face-to-face/Google
Classroom
Evaluare sumativă: realizarea unui Plan de intervenție personalizat
(proiect)
Raluca Monica DOBRE– învățător-educator – Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, Universitatea ”Spiru Haret”
București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației ”Spiru Haret”
Brașov – Specializarea Psihologie – formator județean
Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA

STRATEGII DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A ABANDONULUI ȘCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi, implicit, pentru
(necesitate,
viitorul societății. Ea are, în acelaşi timp, un rol formator, de educare, un
utilitate):
rol integrator şi de socializare. Ca orice instituție, şi şcoala prezintă o
serie de dificultăți, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul
şcolar are consecințe negative atât asupra tânărului care abandonează,
cât şi asupra societății. Activitățile din proiect îşi propun să crească
motivația elevilor pentru studiu şi să scadă rata absenteismului şi
abandonului şcolar. Partenerii din proiect îşi propun să dezvolte la elevi
sentimentul apartenenței la un grup, să creeze un spațiu în care se
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stimulează creativitatea şi inițiativa elevilor.
Abandonul şcolar este o realitate socială complexă, cu o multitudine de
cauze şi având nevoie de răspunsuri diversificate. Convingerea că trebuie
promovate şi aplicate, în cel mai scurt timp posibil, acțiuni de prevenire a
abandonului şcolar, voința de a susține eforturile de diversificare ale
metodelor de predare-învățare, preocuparea pentru orientarea şcolară şi
profesională a elevilor, toate acestea reprezintă principalele motivații
pentru elevi de a evita abandonul şcolar, dându-le, în acelaşi timp,
posibilitatea de a se implica în proiecte diverse şi de a lucra în echipă.
24 de ore

Durata (număr
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: identificarea unor concluzii/informații esențiale privind fenomenul de
abandon școlar și prevenirea acestuia;
C2: aplicarea la clasă a metodelor și mijloacelor necesare prevenirii
abandonului școlar;
C3: realizarea de proiecte diverse pe tema soluționării unor situații școlare
de abandon;
C4: dezvoltarea competențelor digitale, prin folosirea mijloacelor TIC în
expunerea unor situații de abandon școlar și găsirea de soluții pentru
ameliorarea acestora.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODULUL I
Noțiuni
introductive
Cauzele
abandonului
școlar
MODULUL II
Activități
educative
care
combat
abandonul
școlar
MODULUL
III
Strategii de
prevenire și
reducere a
abandonului
școlar
Evaluare

sincron
/faceto-face

asincron

sincron
/faceto-face

asincron

7

2

-

3

2

7

2

1

2

2

8

2

1

2

3

2

-

-

-

-
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului 2022
Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: se va realiza pe parcursul derulării programului prin
observarea continuă, teme/aplicații practice;
Evaluare finală: prezentarea unei teme/aplicații practice privind
problematica abandonului școlar, completarea unui chestionar Google
Forms.
Irina Simona PETRE - profesor învățământ primar, absolventă a Facultății
de Litere Craiova, master ”Receptarea antichității greco-romane ân
cultura română”, formator național
Carmen Veronica POPESCU - profesor învățământ primar, absolventă a
Facultății de Sociologie – Psihologie București, Universitatea Spiru Haret
București, master ”Management organizațional și al resurselor umane”,
formator județean
Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR EMOȚIONALE ȘI SOCIALE ALE ELEVILOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
Activitățile propuse sunt concepute ca situații de valorizare a
(necesitate,
aptitudinilor elevilor, de recunoaştere şi apreciere a înclinațiilor acestora,
utilitate):
de afirmare a lor, pentru educarea stimei de sine în acord cu potențialul
propriu, diminuându-se dificultățile de învățare și crescând motivația pentru
a frecventa cursurile școlare.
Principiile metodologice pe care se bazează acest program sunt cele ale
flexibilității, învățării active și individualizării demersului educațional.
Metodele didactice care susțin realizarea activităților ajută elevii să-şi
conştientizeze, să-şi exprime şi să-şi gestioneze emoțiile. Sărăcia, climatul
familial dominat deseori de certuri, de violență determină trăiri emoționale
puternice, cu conotații negative. Aceste emoții îi împiedică pe copii să
comunice, să-şi îndeplinească responsabilitățile școlare, să aibă o imagine de
sine corectă.
Modul în care abordăm activitățile de învățare, adresate nu numai
copiilor, ci și părinților acestora, în clasă sau în afara ei reprezintă o
demonstrație a faptului că educația elevului este mult mai mult decât
pregătirea şcolară.
Munca profesorilor are ca scop sprijinirea în mod real a persoanelor
aflate în situație de risc de părăsire a școlii.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
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desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: planificare eficientă a activităților cu elevii;
vizate:
C2: cultivarea valorilor prieteniei prin jocuri simple care favorizează
învățarea prin descoperire;
C3: consiliere a familiilor elevilor în scopul promovării educației;
C4: diseminare a drepturilor copilului în familie, şcoală şi comunitate;
C5: apreciere pozitivă a diferențelor dintre oameni, diversitatea;
C6: prevenire a abandonului şcolar și totodată schimbarea practicilor
didactice folosite.
Planificarea
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
online
tematice:
online
online online
online asincron
sincron asincron sincron asincron
/face/faceto-face
to-face
MODULUL I
7
1
2
2
2
Autocunoaște
re,
intercunoaște
re. Emoțiile și
comunicarea

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

MODULUL II
9
2
Abilități de
viață ale
elevilor
MODULUL III
6
1
Bune
practici
în
activitatea
școlară
Evaluare
2
trimestrul al IV-lea 2021
trimestrele I, al II-lea, al III-lea 2022

1

4

2

1

2

2

2

Evaluare inițială - prin chestionare;
Evaluare formativă - pe parcursul derulării programului prin aplicații
practice;
Evaluare finală – realizarea unui portofoliu final individual.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul Prof. înv. primar GHERGHINESCU Cristina Marilena, Colegiul Național „Frații
de pregătire):
Buzeşti”, Craiova, studii superioare
Prof. înv. primar MITRICĂ Veronica Lavinia, Colegiul Național „Frații
Buzeşti”, Craiova, studii superioare
Coordonatorul
Profesor metodist Camelia BĂLAN
programului
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DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ A ELEVILOR DE LA CICLUL PRIMAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadrele didactice din învățământul primar
Justificare
Dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ale elevilor (obiectiv
(necesitate,
educațional) ocupă un rol determinant în procesul de adaptare continuă a
utilitate):
acestora la societatea în permanentă schimbare, pentru a deveni - pe cale
de consecință – o persoană de succes în plan profesional și personal.
Astfel, abilitățile sociale sunt importante întrucât acestea îl ajută pe
actualul elev/viitor adult să facă progrese în școală/la locul de muncă, să
coopereze cu persoanele din jur, să interacționeze cu colegii și să își
formeze un grup de prieteni bazat pe încredere reciprocă.
Apoi, abilitățile emoționale au un rol și mai pregnant în formarea
individului, constituind fundamentul pe care acesta își întemeiază atât
lumea sa interioară (gânduri, aspirații, sentimente), cât și exterioară
(socială, profesională, familială).
În acest sens, cursul de dezvoltare socio-emoțională a elevilor de la ciclul
primar își propune să evidențieze importanța dimensiunii afective în ceea
ce privește dezvoltarea școlarului, fără a submina componenta cognitivă și
să sprijine învățătorii în aplicarea unor tehnici de lucru referitoare la
abordarea de situații socio-emoționale diverse.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Aplicarea celor mai eficiente strategii de lucru pentru identificarea
nivelului abilităților sociale și emoționale ale elevilor, în vederea
dezvoltării corespunzătoare a acestora;
C2: Identificarea și perfecționarea tehnicilor de lucru referitoare la
abordarea de situații socio-emoționale diverse și adaptarea nivelului de
dezvoltare socio-emoțional al elevilor la specificul acestora;
C3: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de prezentare a
modalităților de interacțiune adecvate unor situații și contexte sociale și
culturale, cum ar fi: educație și instruire, instituții de învățământ, timp
liber, etc.;
C4: Utilizarea cu ușurință a mijloacelor de comunicare și informare online.
Planificarea
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor tematice:
tematic
online
asincron
online online
online online
sincron asincron sincron asincron
/face/facetotoface
face
MODULUL I
8
2
1
2
3
Interacțiuni
sociale
reușite
MODULUL al
6
1
1
2
2
II- lea
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Educația
socioemoțională a
elevilor de la
ciclul primar
în condițiile
activității
online
MODULUL al
8
2
III- lea
Strategii de
dezvoltare a
competențel
or socio –
emoționale
în relația
educator –
copil –
părinte
Evaluare
2
trimestrul al IV-lea 2021
trimestrele I, al II-lea, al III-lea 2022

1

2

3

2
Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Evaluare inițială: formular Google Forms din tematica abordată.
evaluare a
Evaluare formativă: se va face pe parcursul derulării cursului, prin
cursanților:
observarea curentă a comportamentelor cursanților, completarea de
chestionare, analiza lucrărilor și activități practice în Google Classroom;
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin analiza portofoliului personal
și completarea unui chestionar.
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
GRUJDIN Simona
de pregătire):
- profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I;
- formator, Certificat de absolvire, seria G, nr. 00353546, Universitatea
Valahia, Târgoviște, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic;
- adeverință absolvire Programul de formare continuă „CRED-Curriculum
relevant, educație deschisă pentru toți”;
- Formare nivel II – învățământ primar”/2020;
- Atestat de formare continuă a personalului didactic „Instruire
diferențiată”, seria E, nr. 0070664;
- Atestat de formare continuă a personalului didactic „Proiectarea
curriculumului centrat pe competențe”, seria
F, nr. 0104850,
Universitatea din Craiova, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
PETCU Simona Adriana
- profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I;
- adeverință absolvire Programul de formare continuă „CRED-Curriculum
relevant, educație deschisă pentru toți.
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- Formare nivel II – învățământ primar”/2020;
- formator, Certificat de absolvire, seria D, nr. 0080549, Grupul Școlar
„Spiru Haret” Craiova.
Coordonatorul
programului

Prof. metodist Camelia BĂLAN
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VII.

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ

IMPLEMENTAREA COMPETENȚELOR ANTEPRENORIALE DE PE PIAȚA INTERNĂ ȘI
INTERNAȚIONALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Justificare
Evoluția, schimbările și interacțiunea domeniilor de activitate din
(necesitate,
societatea actuală au evidențiat necesitatea cunoașterii și dezvoltării
utilitate):
competențelor antreprenoriale pe întreg parcursul procesului educațional.
Plecând de la această motivație și adăugând actuala reformă a planurilorcadru, de la un model generic la variante multiple bazat pe solicitările
pieței forței de muncă, opțiunile elevilor, caracteristicile zonale și alinierea
normele europene, se impune ca o nevoie o formare profesională
antreprenorială utilă și benefică pentru cadrele didactice din întreg
sistemul de învățământ preuniversitar, dar și pentru cadrele didactice cu
atribuții de diriginte care, în cadrul orelor de consiliere și orientare parcurg
modulele de educație antreprenorială și orientare a carierei, acest curs
venind astfel ca un instrument pentru formarea și fixarea abilităților și
competențelor cadrelor didactice în domeniul antreprenorial.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj
Curriculumul programului
Competențe
C1: Dezvoltarea aptitudinilor, competențelor și calităților anteprenoriale
vizate:
C2: Identificare și însușire elementelor de etică și legislație în afaceri
C3:Cunoașterea instrumentelor și a resurselor firmei în activitatea
anteprenorială.
C4: Elaborarea de modalități de promovare a produselor de anteprenoriat.
C5: Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare profesională și îmbunătățire
capacității de comunicare prin metode informatice și elemente de
specialitate în limbă străină.
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODULUL I
Noțiuni de
anteprenoriat;
competențe și
calități ale
anteprenorului
MODULUL II
Etica în
afaceri și
legislație în

sincron
/faceto-face

asincron

sincron
/faceto-face

asincron

4

1

1

1

1

6

1

1

2

1
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

activități de
anteprenoriat.
Piața și
resursele
firmei.
MODULUL III
6
Instrumente în
activitatea
anteprenorială
analiza SWOT
și planul de
afaceri.
Modalități de
promovare a
produselor de
către firmă.
MODULUL IV
6
Comunicarea
profesională în
organizații –
forme,
metode
informatice și
elemente de
specialitate în
limbă străină.
2
Evaluare
trimestrul II, III 2022

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Evaluare inițială privind cunoașterea , aplicarea conceptelor de
specialitate specifice privind chestionare.
Evaluare formativă prin activități interactive,aplicații practice și observații
sistematice ale cursanților.
Evaluarea finală : portofoliu.
Prof. dr. Oana Lavinia ZAHARIE, licență în limba engleză, masterat în limba
engleză, studii doctorale în filologie, evaluator de competențe
profesionale, Universitatea din Craiova, certificat formator.
Prof. Nirvana Augustina MÂNDRULEANU, în licență profil economic A.S.E.
București- Facultatea de Management; master Facultatea de Drept
București; certificat formator
Prof. metodist Rodica CODOBAN
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ANTREPRENORIATUL- METACOMPETENȚĂ ÎN SECOLUL XXI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățămâtul preuniversitar
Justificare
Conform DEX, cuvântul ”antreprenor” este de proveniență franceză și
(necesitate,
pune accent pe funcția primară a antreprenorului: ”antreprenor, -oare,
utilitate):
antreprenori, -oare, s.m. și s.f. Persoană care conduce o antrepriză – Din fr.
entrepreneur”. Potrivit Wikipedia, antreprenoriatul a început să fie
recunoscut în timpul monarhului francez Ludovic al XIV-lea, care obișnuia să
afirme că „burghezii și meșteșugarii vor deveni artizanii bogăției”.
Antreprenoriatul reprezintă un proces care constă în identificarea și
urmărirea unei oportunități de afaceri, în scopul valorificării acesteia. Mai
mult, este văzut ca metacompetență care îi va ajuta pe oamenii cu
mentalitate antreprenorială ca, peste 20 - 30 de ani, trăind într-un viitor
impredictibil, destul de volatil, să își construiască nișa în care să
performeze, să se angajeze pe sine și să angajeze pe alții, pentru a
valorifica oportunitățile descoperite.
Schimbările din societatea actuală au evidențiat nevoia dezvoltării
competențelor antreprenoriale de la vârste cât mai mici. În aceste condiții,
pentru a putea valorifica cunoștințele pe care le au elevii, în sensul de a-i
ajuta să descopere oportunități, trebuie să le dezvoltăm profesorilor
mentalitatea antreprenorială.
Astfel, formarea continuă în domeniul antreprenoriatului devine necesară
şi utilă pentru cadrele didactice, indiferent de disciplina predată și inclusiv
pentru profesorii cu atribuții de diriginte, care în cadrul orelor de Consiliere
şi orientare, trebuie să asigure parcurgerea modulelor ”Proiectarea
carierei” şi ”Educație antreprenorială”.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):
Locația
Platforma Google Suite/Casa Corpului Didatic Dolj
Curriculumul programului
Competențe vizate: Competențe profesional-științifice:
C1: cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice antreprenoriatului;
C2: analizarea critică și constructivă a unor circumstanțe și cazuri
prezentate
în
vedrea
conștientizării
unor
concepte
specifice
antreprenoriatului;
C3: proiectarea sintetică a unui plan de afaceri.
Competențe psiho-pedagogice:
C4: aprecierea calităților personale în vederea autocunoașterii și orientării
profesionale;
C5: dezvoltarea mentalității antreprenoriale, care să permită valorificarea
eficientă a propriului potențial;
Competențe digitale:
C6: experimentarea unor instrumente web2.0 și a unor metode în vederea
dezvoltării inițiativei, creativității și inovării;
C7: dezvoltarea creativității cu ajutorul instrumentelor web 2.0.
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Planificarea
modulelor
tematice:

Modul tematic

MODULUL I
Competențe
antreprenoriale.
Formele și
tipologia
antreprenoriatului
MODULUL al IIlea
Rolul
antreprenorului.
Exemple de bune
practici
antreprenoriale
MODULUL al IIIlea
Creativitate și
inovare în
antreprenoriat.
Instrumente
digitale în
dezvoltarea
competențelor
antreprenporiale
MODULUL al IVlea
Elaborarea
planului de afaceri
Evaluare
Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Total
ore

Teorie

Aplicații

Evaluare
online
asincron
online
online
online online
sincron asincron sincron asincron

5

1

1

2

1

6

1

1

2

2

6

1

1

2

2

5

1

1

2

1

2

2

trimestrul al IV- lea – anul bugetar 2021
trimestrele I, al II-lea, al III-lea – anul bugetar 2022
Evaluare inițială: Brainstorming - ”Ce este antreprenoriatul?”
Evaluare curentă: observarea sistematică a cursanților prin acordarea de
feedback aplicațiilor practice încărcate pe Google Classroom
Evaluare finală: temă de portofoliu
Aurelia-Camelia BĂLAN - profesor metodist la Casa Corpului Didactic Dolj,
gradul didactic I, formator național, absolventă Școala Normală ”Ștefan
Velovan”(1998), specializarea Învățător – Educator; Universitatea din
Craiova, Facultatea de Litere, promoția 2003, specializarea Limba și
literatura română – Limba și literatura franceză; Facultatea de Economie
și Administrarea Afacerilor, 2009, Masterat în domeniul ”Managementul
proiectelor europene”; absolventă program de specializare ”Competențe
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Coordonatorul
programului

antreprenoriale”, august 2014;
Claudia-Lucia VIDA, profesor gradul I, specializarea Limba şi literatura
română-Limba şi literatura latină, absolventă Master "Structura şi dinamica
limbii române" și cursuri postuniversitare "Managementul unităților de
învățământ", "Abordări moderne în psihopedagogia specială", formator
național.
Profesor metodist VIDA Claudia-Lucia
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VIII. EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
PRIMUL AJUTOR ÎN ȘCOALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public –
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
țintăvizat:
Justificare
Cursul este util pentru a dobândi cunoștințele necesare acordării primului
(necesitate,
ajutor de bază în cazul producerii unor accidente în școală.
utilitate):
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: cunoaşterea principiilor de bază în acordarea primului ajutor;
vizate:
C2: cunoaşterea tehnicilor de suport vital de bază la adult și copil;
C3: formarea de aptitudini necesare pentru a acorda primul ajutor în cazul
diferitelor traumatisme.
Planificarea
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
tematic
ore
online
tematice:
asincron
online
online
online
online
sincron/ asincron sincron/ asincron
face-toface-toface
face
MODULUL I
Prim ajutor
22
7
5
10
de bază.
EVALUARE
2
2
Calendarul
Trimestrele II, III ale anului 2022
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
Evaluare inițială printr-un test specific pentru a afla nivelul fiecărui
evaluare a
cursant;
cursanților:
Evaluare formativă pe parcursul derulării cursului prin: observare curentă,
Evaluare finală portofoliul personal al cursantului
II. RESURSE UMANE
Formatori
Prof. Ionuț PROHASCA – Facultatea de Educație fizică și sport, formator
(nivelul de
prim ajutor.
pregătire):
Coordonatorul
Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA
programului
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IX.

ALTE PROGRAME

IX.1. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
EDUCAȚIA NON-FORMALĂ A ADULȚILOR - CONCEPTUL DE EMPOWERMRNT,
CREAREA DE RETELE COMUNITARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
Educația non-formală nu urmăreşte ca participanții să dea un test, să fie
(necesitate,
evaluați sau să treacă un examen. Învățarea non-formală are ca principiu
utilitate):
de bază conceptul de empowerment. Ea urmăreşte să îi facă mai
puternici, să le ofere noi competențe de învățare, să le satisfacă interesul,
să le permită să aibă o experiență de învățare nouă şi diferită.
Să redai oamenilor încrederea în sine.
Poate această experiență nouă de învățare îi va încuraja pe unii adulți să
urmeze, mai târziu, cursuri în educația formală sau să aplice pentru un loc
de muncă mai bun. Se poate ca multor adulți să le facă plăcere învățarea
în sine. Este foarte posibil, având în vedere faptul că obiectivul principal
al activităților non-formale de învățare este să ajute oamenii să aibă vieți
mai împlinite. Si să ajute adulții pentru ca ei să susțină educația copiilor
lor...
Activitățile non-formale pot fi privite ca o punte de legătură cu educația
formală ulterioară sau cu piața muncii. De cele mai multe ori aşa este, dar
nu este necesar.Deci, aceste activități deschise de învățare ar trebui să fie
diferite de activitățile educaționale formale. Ar trebui să fie elaborate pe
baza intereselor şi nevoilor adultilor care iau parte la ele.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C.1. Valorificarea resurselor educationale implicate (materiale, umane) în
vizate:
eficientizarea activitatilor educative
C.2. Dobândirea deprinderilor de lucru în grup
C.3. Crearea unor strategii eficiente de relationare pe axa scoala-familiecomunitate.
C.4. Valorizarea contextelor sociale de învatare
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODULUL I
Integrarea

7

sincron
/faceto-face

asincron

sincron
/faceto-face

asincron

2

1

2

2
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Calendarul

activităților
de învățare
non-formală
în
contextul
mediilor
deja
existente de
învățare
formală şi
stabilirea
de
noi
comunități
de învățare
a adulților
în situațiile
în care ele
nu există
MODULUL II
8
2
1
3
Dezvoltarea
de abordări
ale învățării
bazate pe
conceptul
de
empowerme
nt şi pe
competențe
le
cheie
elaborate
de
Comisia
Europeană,
în educația
non-formală
a adulților
MODULUL
7
2
1
2
III
Furnizarea
de sprijin în
crearea de
rețele
în
comunitățil
e locale
şi
în
finanțarea
activităților
non-formale
de învatare
Evaluare
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

2

3
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programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
Realizarea şi prezentarea portofoliului, completarea de chestionare;
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul Prof. BRUMAR Mihaela, prof. Limba și literatura română, formator
de pregătire):
Prof. înv. preşcolar NEAGOE Rusu Mihaela, prof. învățământ prescolar,
formator
Coordonatorul
Prof. metodist Ștefan VASILE
programului

MENTOR@ START - TRUSA PROFESIONISTULUI ÎN MENTORATUL DE PRACTICĂ
PEDAGOGICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
Oamenii au nevoie de ajutor în munca de zi cu zi şi în dezvoltarea
(necesitate,
lor personală şi profesională. Nici o şcoală, oricât de bună ar fi ea, nu
utilitate):
poate oferi pregătirea pentru întreaga viață şi pentru a fi bun sau cel mai
bun la locul de muncă.
Tocmai de aceea e nevoie de ajutor, de cineva care să ne facă să
vedem acolo unde singuri nu putem vedea, să vedem ceea ce singuri nu
putem vedea. Acest rol revine unei persoane care a acumulat suficientă
experiență în domeniu, dornică să împărtăşească din experiența
personală, în beneficiul altuia, printr-o relație bazată pe încredere,
respect şi independență. Această persoană este mentorul iar relația
construită se numeşte mentorat.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C.1. Identificarea caracteristicilor sistemului de învățământ preuniversitar
vizate:
şi universitar prin analiza documentelor curriculare, a reglementărilor
referitoare la structurile organizatorice, la modalitățile de funcționare şi
la managementul instituțional;
C.2. Operarea cu informațiile de la disciplinele de specialitate şi
integrarea lor în analiza şi interpretarea situațiilor educative specifice
învățământului secundar superior, terțiar şi universitar;
C.3. Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităților didactice realizate
cu elevii din învățământului secundar superior, terțiar şi universitar;
C.4. Analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calității proiectelor
didactice şi a lecțiilor realizate;
C.5. Aplicarea unor metode, tehnici şi instrumente adecvate de
cunoaştere a elevilor şi studenților în vederea tratării diferențiate şi a
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consilierii acestora;
C.6. Participarea la activitățile de dezvoltare instituțională şi la
activitățile metodicoştiințifice derulate în şcoală;
C.7. Colaborarea cu membrii comunității şcolare şi cu familiile elevilor;
C.8. Interpretarea şcolii ca organizație socială;
C.9. Evaluarea calității ofertei educaționale a unei unități de învățământ
prin intermediul criteriilor şi indicatorilor de performanță din Standardele
de autorizare/acreditare elaborate de ARACIP.
Planificarea
modulelor
tematice:

Modul tematic

Total ore

Teorie

Aplicații

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

MODULUL I
Comunicarea
mentor student
practicant

7

2

1

2

2

MODULUL II
Dezvoltarea
capacităților de
predare
a
cunoştințelor şi
de formare a
deprinderilor;
îndrumarea
observării
de
către studentul
practicant
a
procesului
de
predare
–
învățare
MODULUL III
Kit ul
mentorului de
practica
pedagogică
Evaluare
Trimestrul IV 2021 și

7

2

1

2

2

8

1

1

3

3

Eval
uare
onlin
e
asinc
ron

2

2

Calendarul
trimestrele I, II, III 2022
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
realizarea şi prezentarea portofoliului, completarea de chestionare;
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul Prof. BRUMAR Mihaela, prof. Limba și literatura română, formator
de pregătire):
Prof. Înv. Preşcolar NEAGOE Rusu Mihaela, prof. Învățământ prescolar,
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Coordonatorul
programului

formator
Prof. metodist Ștefan VASILE

PEER MEDIATION - CONCEPT, TEHNICI, RESURSE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
De obicei, diferențele dintre indivizi duc la conflicte personale.
(necesitate,
Cand suntem judecați, sau ii judecăm pe alții din cauza varstei, rasei,
utilitate):
genului, abilitățităților, clasei sociale, religiei, sau orientării sexuale, este
vorba despre prejudecată sau preferință (părtinire).
Atunci cand acționăm in funcție de prejudecăți facem discriminări, care le
sunt dăunătoare celorlalți şi care ii impedică pe aceştia să işi satisfacă
nevoile primare.
Medierea este un proces ce dispune de o eficiență deosebită, dar
care presupune un număr ridicat de abilități pentru a fi folosită ca atare.
De asemenea, medierea se constituie ca un proces care presupune o
adapatare individuală la propria personalitate. Pregătirea se compune sub
forma unui demers practic, ceea ce inseamnă că se invață şi se exersează
în acelaşi timp.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C.1. Asigurarea condițiilor necesare desfăşurării activității de mediere;
vizate:
C.2. Facilitarea comunicării între părți şi operarea cu documente;
C.3. Analizarea conflictului şi a informațiilor;
C.4. Planificarea activității de rezolvare a conflictului;
C.5. Culegerea de informații şi facilitarea acordurilor;
C.6. Încheierea de contracte pentru rezolvarea de conflicte;
C.7. Dezvoltarea parteneriatului şcoală – comunitate, consilierea familiilor
/ categoriilor sociale dezavantajate privind rolul şi importanța şcolarizării
copiilor, aplicarea practicilor incluzive, depășirea dificultăților emoționale
şi comportamentale ale copiilor cu nevoi speciale, asigurarea respectării
drepturilor copilului, promovarea drepturilor copilului, promovarea limbii,
tradițiilor și obiceiurilor comunității în școală.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODULUL I
Conceptul
de mediere:

8

sincron
/faceto-face

asincron

sincron
/faceto-face

asincron

2

1

3

2

Casa Corpului Didactic Dolj, 2021 - 2022 |

82

Definiție,
principii,
reacții
la
conflict
MODULUL II
7
1
1
3
Abilități de
comunicarerezumat al
procesului
de mediere
MODULUL
7
2
1
2
III
Sfaturi
pentru
medierea
şcolară
şi
mediatorii
şcolari
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

2

2

2

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
Realizarea şi prezentarea portofoliului, completarea de chestionare;
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul Prof. BRUMAR Mihaela, prof. Limba și literatura română, formator
de pregătire):
Prof. Înv. Preşcolar NEAGOE Rusu Mihaela, prof. Învățământ prescolar,
formator
Coordonatorul
Prof. metodist Ștefan VASILE
programului

METODE ȘI INTRUMENTE DE AMELIORARE A CALITĂȚII VIEȚII COPIILOR CU CES
PRIN DANS
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, kinetoterapeuți,
vizat:
profesori de educație fizică și sport, antrenori, personal didiactic auxiliarinstructori pentru educație extrașcolară
Justificare
Ca formă de exprimare nonverbală, dansul are un rol important în
(necesitate,
educația copiilor cu cerințe educative speciale. Datorită dansului, copiii cu
utilitate):
cerințe educative speciale au posibilitatea să-și exprime emoțiile,
supărările și, chiar frustrările pe care le au datorită dizabilităților lor, și,
chiar pot câștiga beneficii adiționale.
Prin dans, își pot dezvolta capacitatea de cunoaștere a spațiului și a
poziției corporale în spațiu.
Dansul și mișcarea la copiii cu nevoi speciale implică conștientizarea
senzorială, conștientizarea părților corpului, dinamica mișcării, și,
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Durata (număr
total de ore de
formare)*:
Locul de
desfășurare:

eventual, mișcări mai expresive. Promovarea și susținerea copiilor cu CES
este o experiență unică, o luptă împotriva refuzului și a respingerii, fapt
ce m-a determinat să propun acest curs.
24 de ore

Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf.
Vasile” Craiova
Curriculumul programului
Competențe
C1: Dezvoltarea abilităților de recunoaștere a copiilor cu cerințe educative
vizate:
speciale;
C2: Îmbunătățirea calității vieții copiilor cu cerințe educative speciale prin
mijloacele dansului;
C3: Dezvoltarea conceptului de calitatea vieții și elaborarea structurilor
de lucru.
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
ore
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:
sincron
/face-toface

MODULUL I
Metode şi
instrumente
de
cunoaştere
a
personalităț
ii elevilor cu
CES
MODULUL II
Conceptul
de
„Calitatea
vieții”
MODULUL
III
Efectele
dansului
asupra
calității
vieții
copiilor
Modulul IV
Sistemele
de
acționare
utilizate
Evaluare

asincron

sincron
/faceto-face

asincron

6

1

1

2

2

6

1

1

2

2

6

1

1

2

2

4

1

1

1

1

2

2
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

Trimestrele I, II și III ale anului 2022

Evaluare inițială: formular Google Forms din tematica abordată
Evaluare formativă: activități practice
Evaluare sumativă: conceperea unui program care să conțină elemente de
dans pe care îl puteți aplica elevilor cu CES în vederea ameliorării calității
vieții (proiect)

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul Profesor dr. Kinetoterapie BUDEANCĂ-BABOLEA Oana Bianca – formator
de pregătire):
județean
Specializare licență : Kinetoterapie și motricitate specială
Specializare master: Kinetoterapia în reeducarea neuro-motorie
Specializare doctorat: Științele motricității umane (titlul lucării de
doctorat: „Ameliorarea calității vieții copiilor cu CES prin dans”)
Coordonatorul
Prof. metodist Ionuț PROHASCA
programului

CENTRAREA PE FORMAREA DE COMPETENȚE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice învățământ preuniversitar
vizat:
Justificare
Schimbările actuale din învățământul românesc determină necesitatea
(necesitate,
formării cadrelor didactice, cadrelor debutante conform noului curriculum
utilitate):
de educație timpurie.
Implementarea eficientă a curriculumului impune respectarea coerenței
componentelor lui, utilizarea flexibilă a conținuturilor și acordarea
priorității metodelor interactive de predare și metodelor activeparticipative de învățare, valorificarea creativității elevilor și cadrelor
didactice în cadrul activităților didactice
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Școala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” Craiova
Curriculumul programului
Competențe
C1: Dobândirea de cunoștințe pentru creare de conținuturi digitale
vizate:
C2: Dezvoltarea aptitudinilor de alfabetizare media
C3: Formarea capacității de a centra pe elev activitatea educațională;
C4: Conceperea şi realizarea unei activități didactice novatoare care să
dezvolte valorile morale şi spirituale ale elevilor;
C5: Realizarea activităților specifice disciplinei cu ajutorul metodelor
moderne;
C6: Utilizarea diferitelor concepte şi metodologii specifice metodelor
moderne;
C7: Formarea capacității de utilizare la clasă a metodelor moderne
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necesare formării şi dezvoltării profilului spiritual al elevilor;
C8: Proiectarea şi implementarea metodelor moderne necesare în lucru
cu elevii şi care să-i ajute la dezvoltarea personalității individuale, dar şi
de colectiv;
C9: Realizarea unor modele de bune practici utilizate în vederea formării
valorilor morale şi spirituale ale elevilor în contextul unui învățământ
modern şi atractiv
Planificarea
modulelor
tematice:

Modul
tematic

Total
ore

Teorie
online
sincron
/faceto-face

online
asincron

MODULUL I
6
2
Strategii de
învățare
prin
colaborare
MODULUL II
6
2
Proiectarea
activităților
integrate.
Variante de
proiectare
MODULUL
6
2
III
Sugestii
metodologic
e
MODULUL
4
1
IV
Instrumente
pentru
culegerea
feedbackului
Evaluare
2
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

Aplicații
online
sincron
/faceto-face

online
asincron

2

2

2

2

2

2

1

2

Evaluare
online
asincron

2
Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
Portofoliul
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul Prof. ATIA Mihaela Fodor, Specializarea biologie. Nivel de pregătire
de pregătire):
superior. Certificat formator, formator C.R.E.D., adeverințe formator CCD
Dolj
Coordonatorul
Prof. metodist Ionuț PROHASCA
programului
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CREATIVITATEA, UN CONCEPT FUNDAMENTAL PENTRU PROGRESUL ELEVILOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice de toate specialitățile din învățământul preuniversitar
Justificare
Oamenii se nasc cu înzestrări diferite, mai generoase ori mai sărace.
(necesitate,
Zestrea ereditară poate prescrie limita superioară până la care poate
utilitate):
ajunge individul în cursul vieții sale, dar nu asigură şi atingerea acestui
vârf.
Unele cercetări de dată mai recentă susțin că problema educabilității
creativității nu trebuie abordată global, ci diferențiat, în funcție de natura
factorilor ei specifici.
Totuşi, şi aceşti factori ai creativității sunt educabili, dar cu răbdare, cu
pricepere şi tact pedagogic.
Ca o concluzie la problema educabilității creativității, ar fi mai nimerit
să spunem că ea descătuşează sau se dezvoltă la elevi, cu ajutorul
educabilului.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1:
C2:
C3:
C4:
Planificarea
modulelor tematice:

Calendarul

Formare creativă a educatorului
Dezvoltarea de aptitudini profesorului de educare a creativității
Cunoaşterea şi utilizarea elementelor creativității
Cultivarea sensibilității, a imaginației şi a creativității elevilor

Modul tematic

Total
ore

MODULUL I
Creativitatea în
școală
MODULUL II
Nevoia de
creativitate în
educație
MODULUL III
Creativitateapremisa
performanței
școlare
Evaluare
Trimestrele I, II și III

Teorie

8

online
sincro
n
/facetoface
1

6

8

online
asincro
n

Aplicații

2

online
sincro
n
/facetoface
3

online
asincro
n

2

-

1

2

3

1

2

3

2

2
ale anului 2022
Casa Corpului Didactic Dolj, 2021 - 2022 |

Evaluar
e
online
asincro
n

2

87

programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

Chestionare, portofoliu, susținerea publică a unei teme din portofoliu

TĂNASIE Monica Petronela, profesor gradul didactic I, metodist al ISJ
Dolj, formator
Prof. metodist Ionuț PROHASCA

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – STANDARD EUROPEAN ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Inteligența emoțională este unul din cei mai importanți parametri
(necesitate,
definitorii pentru succesul profesional.
utilitate):
Oamenii definesc succesul în moduri destul de diferite, astfel încît
pentru unii succesul înseamnă atingerea unor obiective financiare şi
profesionale sigure, pe cînd alții tratează succesul din punctul de vedere
al impactului avut asupra celor din jur fie ei asociații, familie, sau
discipoli. Ceea ce îi aduce la acelaşi numitor comun deopotrivă pe cei din
prima categorie cît şi pe ceilalți este însă o serie de trăsături definitorii
specifice persoanelor care nu concep sa renunțe în vreun fel la nişte
standarde fixate anterior.
Programul vizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin
dobândirea de competențe complementare pentru actul educațional,
răspunzând nevoilor de profesionalizare a cadrelor didactice în raport cu
cerințele învățământului centrat pe elev.
Durata (număr total 24 ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C.1.Gestionarea relațiilor de comunicare în cadrul grupurilor
şcolare/extraşcolare prin utilizarea adecvată a conceptelor inteligenței
emoționale;
C2.Utilizarea /operarea conceptelor şi teoriilor inteligenței emoționale în
actul didactic;
C.3.Adoptarea de strategii eficiente care să permită realizarea unui actul
educațional la standard european .
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
ore
online
modulelor tematice:

MODULUL I
Conceptul de

7

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

2

1

2

2
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„inteligență
emoțională” în
educație
MODULUL II
Rolul
inteligenței
emoționale în
actul
educațional
MODULUL III
Inteligența
emoționala –
exemple de
bune practici
Evaluare

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

7

2

1

2

2

8

2

2

2

2

2

2

Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

Chestionare, portofoliu.

Formator județean - prof. dr. COCOȘ Elena, grad didactic I, doctor in sociologie,
Univ.din Craiova, formator, certificat M.E.E, certificat formator seria F, nr.
0031711, eliberat de USH-MFC Craiova
Formator național - prof. FIRESCU Georgiana – profesor C.J.R.A.E. Dolj,
Facultarea de Psihologie, gradul didactic I, certificat formator seria B, nr.
0020882, eliberat de Grupul Școlar ”Spiru Haret” Craiova
Formator județean - prof. CIOBANU Daniela – profesor C.J.R.A.E. Dolj
Facultarea de Psihologie, gradul didactic I, certificat formator
Formator județean - prof. PASCU Cristina Florentina– profesor,
Facultatea de Litere, Științele educației, gradul didactic I, certificat
formator seria G, nr. 00110645, eliberat de Asociația Dominou Craiova
Prof. metodist Ștefan VASILE

MANAGEMENT ȘI CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public –
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
țintăvizat:
Justificare
Programul vizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin
(necesitate,
dobândirea de competențe complementare în domeniul consilierii
utilitate):
educaționale, răspunzând nevoilor de profesionalizare a cadrelor didactice în
raport cu cerințele învățământului centrat pe elev. Programul îşi propune o
abordare sintetică a problematicii consilierii educaționale în vederea
optimizării activităților educaționale din învățământul preuniversitar.
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Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C.1. Utilizarea /operarea conceptelor şi teoriilor psihopedagogice din
vizate:
domeniul consilierii educaționale;
C.2.Gestionarea relațiilor de comunicare în cadrul grupurilor
şcolare/extraşcolare prin utilizarea adecvată a strategiilor de consiliere;
C.3.Utilizarea /operarea tehnicilor și instrumentelor utilizate în consilierea
educațională.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:
sincron asincron meeting
/faceto-face

MODULUL I
7
2
Consiliere
educațională
în mediul
educațional
românesc
MODULUL II
7
2
Atitudini și
abilități în
consilierea
educațională
MODULUL III
8
2
Metode,
tehnici și
instrumente
utilizate în
consilierea
educațională
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I,

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

Calendarul
II, III 2022
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
- Chestionar on-line
evaluare a
- Proiect individual la alegerea cursantului.
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori
Formator national - prof. FIRESCU Georgiana – profesor C.J.R.A.E. Dolj,
(nivelul de
Facultarea de Psihologie, gradul didactic I, certificat formator seria B, nr.
pregătire):
0020882, eliberat de Grupul Școlar ”Spiru Haret” Craiova
Formator județean - prof. ȘOȘEA Luciana Alexandra, profesor, Facultatea
de Litere, master Psihologie, gradul didactic I, certificat de formator, seria
H, nr.00198091 , eliberat de Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă Craiova
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Coordonatorul
programului

Formator județean - prof. PASCU Cristina Florentina– profesor, Facultatea
de Litere, Științele educației, gradul didactic I, certificat formator seria G,
nr. 00110645
Formator județean - Prof. ENACHE Melania – profesor, Facultatea de Drept
și Științe Administrative ”N. Titulescu” Craiova,gradul didactic I, certificat de
formator, seria F, nr. 0169255, eliberat de Zece Plus Onești
Formator județean – COTOI Nicoleta, profesor, Facultatea de Litere, Master
Managementul organizațiilor publice, certificat formator, seria G, nr.
00353640, eliberat de asoiciația Dominou
Prof. metodist Ștefan VASILE

FORMAREA PRIN PROIECTE INTERDISCIPLINARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic
auxiliar.
Justificare
Cursul de formare vizează dezvoltarea competențelor cadrelor didactice
(necesitate,
necesare derulării unor activități prin îmbinarea dintre tehnologie,
utilitate):
rezolvarea de probleme, lucrul în echipă, dezvoltarea unor cunoştințe și
abilități .
Acest curs reprezintă o oportunitate a cadrelor didactice de a găsi
soluții inovatoare și creative în educație, astfel încât școala să devină o
autentică organizație care învață.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări
didactice necesare ridicării standardelor calității procesului educational;
C2: dezvoltarea, consolidarea şi perfecționarea deprinderilor practice, a
capacităților cognitive ;
C3: selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice, a
tehnicilor de transfer în activitățile extraşcolare;
C3:dezvoltarea deprinderilor de a utiliza în procesul de predare – învățare
- evaluare noi metode folosind tehnologia informației;
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
ore
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODULUL I
Abordări
interdiscipli
nare.
MODULUL II

sincron
/faceto-face

asincron

sincron
/faceto-face

asincron

6

1

1

3

1

8

1

1

4

2
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

Instrumente
utile în
educație.
MODULUL
8
III
Modele
mentale.
Proiecte :
”Oraşe
poluate
până când?”
”Eroi”
Evaluare
2
trimestrul II, III 2022

1

1

2

4

2

Evaluarea continuă a activității, a participării active la dezbateri;
Evaluarea finală: realizare portofoliu.
Prof. Rodica CODOBAN – profesor fizică, gradul I, Universitatea Timișoara,
studii postuniversitare, certificat formator
Prof. Simona DINU, profesor învățământ primar, Universitatea Craiova,
gradul I, master, certificat formator .
Prof. Alina Hoancă, profesor învățământ preșcolar,
Facultatea de
Psihologie, gradul I, certificat formator
Prof.metodist Rodica CODOBAN

ABORDĂRI CROSS-CURRICULARE ÎN STEM
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul primar , gimnazial şi liceal.
Justificare
Cursul de formare facilitează atât transmiterea de cunoștințe, teoretice
(necesitate,
dar mai ales practice cât şi interacțiunea directă a participanților, prin
utilitate):
schimbul de experiență şi prin exemplele de bune practici prezentate
contribuind la dezvoltarea profesională a profesorilor. trebuie sa luam
măsuri pentru a motiva elevii şi a le creşte interesul pentru studiul
matematicii şi ştiințelor, ajutându-i să vadă şi să înțeleagă aplicațiile
conceptelor ştiințifice şi rolul acestora în viața reală.
Acest curs de formare este pilotat în cadrul Proiectului de parteneriat
strategic “Social Values STEM from European Heritage”, 2019-1-RO01KA229-063117_1. Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ şi
implementat de către Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova în calitate
de coordonator în colaborare cu instituții de învățământ preuniversitar din
alte cinci țări: Portugalia, Polonia, Ungaria, Italia şi Turcia.
Cumulând experiența a şase instituții de învățământ ce ofera servicii
educaționale de înaltă calitate, suportul de curs a fost elaborat în echipă
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multinatională şi cuprinde două volume ce totalizează 8 unități de
învățare abordate din perspectivă cross-curriculară cu accent pe STEM-ul
din spatele realizărilor din patrimoniul tangibil.
24 de ore

Durata (număr total
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi”
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1 :Dobândirea de achiziții metodico-ştiințifice în ceea ce priveşte:
planificarea, desfăşurarea şi evaluarea unei lecții STEM din perspectivă
cross-curriculară;
C2 : Dezvoltarea de aptitudini şi competențe specifice planificării şi
predării colaborative, în echipă;
C3:Capacitatea de a recunoaşte/identifica aplicațiile practice din viața de
zi cu zi ale diferitelor concepte/teorii ştiințifice şi de a le integra în
lecție;
C4 :Dezvoltarea creativității profesorului.
Planificarea
modulelor tematice:

Modul tematic

Total
ore

MODUL I
10
Abordări crosscurriculare
în
STEM – aspecte
metodice,
studii de caz
MODULUL II
8
Proiectarea
unei unități de
învățare
din
perspectivă
crosscurriculară
MODULUL III
4
Strategii
de
implementarea
unei unități de
învățare crosscurriculară
Studii de caz
2
Evaluare
trimestrul II, III 2022

Teorie

Aplicații

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

2

1

3

4

1

1

3

3

2

1

1

Evaluare
online
asincron

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Fişe de lucru, Chestionare.
evaluare a
Observarea sistematică a activității şi a comportamentului cursanților
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cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

Realizarea unui portofoliu educațional, care presupune valorificarea
achizițiilor dobândite în stagiul de instruire şi contribuțiile personale.
• Prof. Anca BĂRBULESCU,profesor de fizică, gradul I, Universitatea din
Craiova, Facultatea de Ştiințe ale Naturii,Master SNSPA Bucureşti
“Managementul proiectelor”, certificat formator
• Prof. Maria Cristina ROTARU
-profesor de limba engleza,
gradul I, Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, specializarea Istorie - Limba engleza, certificat
formator
Prof. metodist Rodica CODOBAN

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROGRESULUI ȘCOLAR PENTRU O EDUCAȚIE DE
CALITATE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar .
Justificare
Fiecare elev are dreptul la succes școlar și la atingerea propriilor
(necesitate,
standarde și performanțe. Pentru aceasta, cadrele didactice trebuie să
utilitate):
cunoască, pe de-o parte, o serie de aspecte care manifestă un rol
important în realizarea progresului școlar în rândul elevilor și, pe de altă
parte, unele modalități concrete de obținere, de monitorizare și de
evaluare a progresului școlar. Evaluarea nefiind un scop în sine, ci doar un
instrument pentru luarea deciziilor, criteriile și standardele trebuie
stabilite astfel încât evaluarea să fie validă și corectă. Temele abordate
urmăresc abordarea evaluării pornind de la scopurile evaluării și de la
nevoia de noi alternative în evaluare. Formarea competențelor cadrelor
didactice de a proiecta demersul didactic în funcție de rezultatele
așteptate, de a elabora instrumente care să susțină realizarea și evaluarea
progresului școlar reprezintă o cerință a asigurării calității și o premisă de
folosire a acestora ca predictori în determinarea cu mai multă ușurință a
progreselor elevilor și, de ce nu, pentru construirea unui curriculum
individualizat, creând astfel premise majore pentru atingerea succesului
școlar.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: proiectarea strategiilor de obținere și monitorizare a progresului
școlar;
C2: elaborarea instrumentelor de evaluare a progresului școlar;
C3: valorificarea în practica didactică a strategiilor de evaluare a
progresului școlar;
C4: implementarea modalităților moderne de prezentare a informației;
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
online
modulelor tematice:
online

online

online

online
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sincron
/faceto-face

asincron

sincron
/faceto-face

asincron

8

2

1

2

3

8

1

2

3

2

MODULUL III
6
Strategii
de
monitorizare
și evaluare a
progresului
școlar
Evaluare
2
trimestrul II, III 2022

1

1

3

1

MODULUL I
Factori
implicați în
obținerea
progresului
școlar
MODULUL II
Proiectarea/
elaborarea
unor
instrumente
de obținere a
progresului
școlar

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

2

Evaluare inițială prin chestionare.
Evaluare formativă prin aplicații practice.
Evaluare finală se realizează prin portofoliul personal al cursantului.
prof. Maria Magdalena NUȚĂ, profesor pedagogia artei, gradul didactic I,
certificat formator.
Prof. metodist Rodica CODOBAN

PROIECTE EUROPENE PRIN ERASMUS+ - DIMENSIUNE EUROPEANĂ PENTRU ȘCOALA
TA!
I. CRITERII CURRICULARE
Public –
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
țintăvizat:
Justificare
O dată cu începerea noului program Erasmus+ pentru educabili de-a lungul
(necesitate,
Europei, apare necesitatea formării cadrelor didactice însărcinate cu proiectele
utilitate):
europene la nivelul unităților şcolare, dar şi a cadrelor didactice dornice de
perfecționare la nivel european. Modificările apărute sunt de suficientă
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amploare pentru a justifica timpul alocat. În funcție de componența grupei se
va adapta nivelul de competență.
De asemenea, proiectele educaționale abordate de programul Erasmus+
necesită din partea cadrelor didactice instrumente specializate de lucru
(European Skills Passport, Planul European de Dezvoltare) şi un minim de
competență în managementul de proiect.
Cursul de formare dezvoltă și nuanțează competentele de bază formate prin
participarea la cursurile de scriere proiecte europene anterior desfasurate si
introduce competente cu privire la acreditarea Erasmus+.
24 de ore

Durata (număr
total de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Utilizarea instrumentelor specializate de lucru, specifice programului
vizate:
Erasmus+ (proiecte de mobilitate, proiecte de parteneriat strategic, acreditari
Erasmus), mobilității în spațiul european (European Skills Passport) şi
planificării proiectelor educaționale la nivel local
C2: Proiectarea şi implementarea proiectelor europene
C3: Utilizarea instrumentelor digitale de proiectare necesare proiectelor
Erasmus+ (formulare de aplicație, completare diagrame GANTT etc.)
C4: Capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei echipe.
Evaluare
Planificarea
Modul
Total
Teorie
Aplicații
online
modulelor
tematic
ore
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODULUL I
Erasmus+ prezentare
generală;
noutati in noul
program.
Utilizarea
European
Skills Passport
MODULUL II
Acreditarea
Erasmus+.
MODULUL III
Scrierea
propunerilor
de finanțare și
managementul
proiectelor în
context
Erasmus+.
Proiecte de
mobilitate –

sincron asincron
/faceto-face

sincron
/faceto-face

asincron

7

2

1

2

2

7

2

1

2

2

8

2

2

2

2
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formularele
KA1 și KA2
Evaluare
2
trimestrul II, III 2022

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
-

2

Chestionar on-line
Proiect de grup – schita acreditare Erasmus+
Proiect individual la alegerea cursantului

II. RESURSE UMANE
Formatori
Formator național - Prof. DRĂGHICI Ani –Facultatea de Matematică, gradul I,
(nivelul de
inspector școlar, certificat formator seria B, nr. 0020736, eliberat de Grupul
pregătire):
Școlar ”Spiru Haret” Craiova
Formator național - Prof. PĂTRU Silvia Ana Maria – Facultatea de Automatică,
Calculatoare şi Electronică, specializarea Calculatoare - Română, certificat
formator,seria F, nr. 0306358, eliberat de Centrul Zonal de Educația Adulților
Craiova, Compartiment Proiecte Educaționale, trainer, bursa Grundtvig
Educație non-formala, Portugalia
Formator național - Prof. ȘERBAN Ana – Facultatea de Economie si
Administrarea Afacerilor- specializarea Management financiar Bancar, certificat
formator, seria G, nr. 0013692, eliberat de Centrul Zonal de Educația Adulților
Craiova profesor metodist compartimentul de Proiecte educationale.
Coordonatorul
Prof. metodist Rodica CODOBAN
programului
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IX.2. DEZVOLTARE PERSONALĂ

IMPORTANȚA FAMILIEI, ȘCOLII ŞI COMUNITĂȚII, ÎN CONTEXTUL PANDEMIC
I. CRITERII CURRICULARE
Public –
Cadre didactice din învățământul preuniversitar.
țintăvizat:
Justificare
Cursul de formare este conceput spre a veni în sprijinul cadrelor didactice care
(necesitate,
se confruntă cu numeroase schimbări cum ar fi şcoala online.E o adaptare rapidă
utilitate):
la un ritm incert pentru părinți, elevi și profesori, privind cu îngrijorare anul
școlar.
Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece
online, iar angajații sunt încurajați să lucreze de acasă.
E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și profesori, privind
cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică
rolurile familiei și ale școlii, în educația copiilor?
Modul în care se schimbă școala și educația în România este un subiect
important , așa că, împreună prin acest curs venim în sprijinul tuturor cadrelor
didactice cu câteva resurse care vă pot ajuta să faceți tranziția mai ușoară la
educația acasă.
Vom discuta despre cum arată parteneriatul familie-școală, cum pot fi copiii
susținuți în dezvoltarea lor educațională, afectată de pandemie și ce pot face
părinții cu ajutorul cadrelor didactice pentru a gestiona cu bine perioada.
Beneficiarii acestui curs vor vedea cât de importantă este păstrarea legăturii
cu familia şi totodată ce bine este să faci parte din diferite comunități de
profesori ,să te ajuți reciproc, pentru o educație online de calitate.
Durata
24 de ore
(număr total
de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competenț C1:Dezvoltarea capacităților şi a titudinilor de relaționare şi comunicare cu
e vizate:
cadrele didactice şi familia elevilor.
C2:Îmbunătățirea capacității de a soluționa problemele specific contextului
pandemic.
C3: Dezvoltarea competențelor de comunicare şi relaționare în cadrul
comunităților de profesori.
C4: Dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor digitale la disciplinele
predate, pentru a aveaeducație online de calitate.
Planificare
a
modulelor
tematice:

Modul tematic

Total
ore

Teorie
online
sincron
/face to
face

Online
asincro
n

Aplicații
online
sincron/fac
e to face

Online
asincro
n

Evaluare
online
asincron

MODULUL I
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Calendarul
programulu
i (trimestre
ale anului
bugetar):
Modalități
de
evaluare a
cursanților:

Problemece
aparodată cu
trecerea la școala
6
2
online
MODULUL II
Parteneriat
familie-școalăcomunitate o
4
1
necessitate în
pandemie
MODULUL III
Moduriprin care
părinții pot
susțineîncontinuar
e educația
copiilorși o relație
6
1
productivă cu
cadrele
didactice,înşcoala
online
MODULUL IV
Comunitățile de
profesorișiintenții
le cu care sunt
6
2
create, în context
pandemic
Evaluare
2
Trimestrele I,II,III și IV ale anului 2021

2

2

3

1

2

2

1
3
2

Evaluareinițială: chestionar
Evaluareformativă se va face peparcursulderulăriicursului, prin
observareacurentă a comportamentelorcursanților, completarea de chestionare,
analizalucrărilor.
Evaluareafinală a cursului se va realizaprinanalizaportofoliului si
completareachestionarului.
II. RESURSE UMANE
Formatori
Prof.CRISTOFIR Carla-Raluca, gradul didactic I, specializarea Matematică,
(nivelul de
formator județean;
pregătire):
Prof. ACHIM Gabriela, profesor gradul I,absolventă a Universătății din Craiova,
facultatea de electromecanică, specializarea inginer electromecanic, formator
județean.
Coordonatoru Profesor metodist TIȚOIU Irina Elena
l programului
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INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ PENTRU PROFESORI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personal didactic din învățământul preuniversitar
Justificare
Ne pasă! De ceea ce simt și cum simt oamenii din jur! Emoțiile noastre și
(necesitate,
ale celor din jur ne definesc și ne orientează comportamentul și acțiunile
utilitate):
sau nonacțiunile.
Ne dorim ca oamenii să fie prezenți și conștienți de emoțiile lor și de ceea
ce aduc ele în viață. Astfel, cursul ,,Inteligența emoțională la profesori“ se
concentrează pe importanța stării de bine a profesorilor, a sănătății
emoționale și fizice.
Ideea a apărut în urma participării la activitățile desfăşurate în cadrul
Proiectului Erasmus Plus LET'S GO EMOTIONAL - Proiect Erasmus+, Acțiunea
Cheie 1 - Proiecte de mobilitate în domeniul educației adulților pentru
termenul limită 5/12 februarie 2019, număr de referință proiect 2019-1RO01-KA104-062662.
Ne propunem, aşadar, să stimulăm motivația și dezvoltarea abilităților
personale și sociale şi să contribuim la creşterea stării de bine a
profesorilor care își doresc să afle mai multe despre cum pot să aibă grijă
de ei înșiși, într-un sistem de învățământ plin de provocări şi schimbări
permanente.
În cadrul activităților propuse, profesorii vor fi invitați să își acorde timp,
să descopere tehnici care le pot fi de ajutor acasă ori la școală și să
participe la jocuri de echipă, care vor fi un prilej de reflecție.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: creşterea stării de bine a profesorilor prin practici de reflecție;
C2: dezvoltarea abilităților sociale, de comunicare, de gestionare a
emoțiilor;
C3: dezvoltarea competențelor de autodeterminare;
C4: identificarea unor tehnici și metode de diminuare a stresului la
profesori.
Planificarea
modulelor tematice:

Modul
tematic

MODULUL I
Abordarea
științifică
referitoare la
inteligența
socioemoțională și
starea de

Total ore

7

Teorie

Aplicații

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

1

1

3

1
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bine a
oamenilor
MODULUL al
8
1
II- lea
Tehnici,
metode, idei
practice prin
care putem
găsi
echilibrul
interior.
Creșterea
potențialului
individual
pentru
regăsirea
motivației
MODULUL al
7
1
III- lea
Construirea
rezilienței
emoționale.
Strategii de
reducere a
stresului
zilnic
Evaluare
2
trimestrul al IV-lea 2021
trimestrele I, al II-lea, al III-lea 2022

2

3

2

2

3

2

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Elaborarea unui plan de dezvoltare personală
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
BRĂTUCU Diana, profesor învățământ primar, gradul didactic I,
de pregătire):
formator/facilitator online, facilitator Mentalitate deschisă în educație
Superteach,
Facultatea
de
Matematică–Informatică,
specializarea
Informatică,Master ,,Management educațional şi comunicare instituțională;
DUCU Oana-Loredana, profesor învățământ primar, gradul didactic I,
formator, absolvent curs ,,Mentalitate deschisă în educație Superteach”
Facultatea de Litere, specializarea limba şi literatura franceză – limba şi
literatura română; Master ,,Management educațional şi comunicare
instituțională
PĂSTAE Andreea-Monica, profesor învățământ preşcolar, gradul didactic I
Universitatea „Spiru Haret” – Master „Management organizațional și resurse
umane”, Facultatea de sociologie-Psihologie, Universitatea din Craiova –
Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, Craiova
VLAD Ana-Maria, profesor limba engleză Universitatea din Craiova,
Facultatea de Istorie-Filozofie-Geografie, specializarea Istorie/ Limba și
literatura engleză, Master „Unitate și diversitate în studierea limbii și
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Coordonatorul
programului

literaturii engleze”
Profesor metodist Camelia BĂLAN

IX.3. PERFECȚIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII IN INSTITUȚIILE DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Administratori financiari, personal didactic auxiliar.
Justificare
Cursul îşi propune formarea continuă a administratorilor financiari,
(necesitate,
administratorilor de patrimoniu si casieri din perspectiva descentralizării
utilitate):
financiare a învățământului preuniversitar, în condițiile în care educația
din Romania a fost circumscrisă Legii Calității;
Necesitatea cunoașterii noului cadru legal, instituțional și financiar
și a impactului schimbărilor generate de inovațiile promovate în sistem
impun actualizarea formării continue a administratorilor financiari,
administratorilor de patrimoniu,casierilor şi îmbunătățirea competențelor
şi a cunoştințelor acestora
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Cunoaşterea şi respectarea legislației in domeniul financiar-contabil,
C2: Organizarea, desfășurarea și evaluarea activității din punct de vedere
al managementului financiar și al contabilității de angajament.
C3: Formarea şi dezvoltarea competențelor de a folosi rezultatele
evaluării complexe în elaborarea, aplicarea şi evaluarea unor proiectări
bugetare eficiente.
C4: Organizarea managementului economico-financiar şi administrative.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
online
modulelor tematice:

MODULUL I
Management
ul financiar
contabil.
MODULUL II
Structura
bugetului.
Continutul
secțiunii de
funcționare:
venituri si

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

6

1

1

3

1

8

1

1

4

2
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Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

cheltuieli
MODULUL III
8
Raportare
FOREXEBUG.
Raportare,
monitorizare
și executia
bugetara.
2
Evaluare
trimestrul II, III 2022

2

1

1

4

2

Evaluare inițială: chestionare
Evaluare formativă: aplicații practice.
Evaluarea finală: portofoliu.
Daniela SURUGIU- Administrator financiar CCDD Dolj
Prof. metodist Rodica CODOBAN

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DE SECRETARIAT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personal didactic auxiliar
Justificare
Cursul de formare continuă a fost elaborat cu scopul de a răspunde
(necesitate,
modificărilor permanente în ceea ce priveşte legislația muncii şi
utilitate):
salarizarea personalului din unitățile de învățământ.
Cursul vizează cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea modificărilor
legislative a informațiilor și tehnicilor nou apărute în domeniu privind
activitatea de secretariat din unitățile de învățământ.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Dezvoltarea competențelor de comunicare şi relații publice în
activitățile de secretariat;
C2: Abilitarea personalului în vederea completării corecte a actelor de
studii şi a documentelor şcolare;
C3: Actualizarea cunoştințelor în domeniu şi aplicarea legislației privind
încadrarea şi salarizarea personalului din învățământul preuniversitar.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
online
modulelor tematice:
online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron
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Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

MODULUL I
6
Comunicare
şi relații
publice în
activitățile
de
secretariat.
MODULUL II
8
Completarea
actelor de
studii şi a
documentelo
r şcolare
MODULUL III
8
Cunoaşterea
şi aplicarea
legislației
privind
încadrarea,
salarizarea
personalului
din
învățământ.
Discuții şi
studii de caz
pe marginea
legislației.
2
Evaluare
trimestrul II, III 2022

1

1

3

1

1

1

4

2

2

1

1

4

2

Evaluare inițială: chestionare
Evaluare formativă: activități interactive.
Evaluarea finală: portofoliu
Ec. Aurelia ILIUȚĂ- Economist I.S.J.Dolj
Prof. metodist Rodica CODOBAN
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IX.4. EDUCAȚIE NONFORMALĂ
EDUCAȚIA COMPLEMENTARĂ ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintăvizat:
Personalul din învățământul preuniversitar
Justificare
Educația complementară, reprezentată de noile educații,vizează
(necesitate,
conținuturi generate de „problematica lumii contemporane" prin care se
utilitate):
încearcă formarea abilităților de viață ale elevilor. Ele corespund unor
trebuințe de ordin sociopedagogic, fiind integrative si cumulative și
generând o învățare interactive ce conduce la formarea de atitudini și
comportamente, contribuind astfel la formarea și dezvoltarea
personalității elevilor.Astfel, într-o societate aflată mereu în schimbare,
individual trebuie să facă față schimbărilor, să învețe să se adapteze
fiecărui mediu și să își formeze cele opt competențe cheie.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic/Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, Craiova
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1:Introducerea și adaptarea conținutului noilor educații în cadrul
disciplinelor şcolare predate;
C2: Dezvoltarea abilității de predare interdisciplinară învederea
dobândirii de către elevi a competențelor cheie prevăzute de
curriculum actual;
C3: Formarea deprinderilor de proiectare a unor activități specifice
noilor educații;
C4: Dezvoltarea abilității de adaptare la situații educaționale diverse;
C5: Stimularea creativității în vederea creșterii capacității de inovare în
actul didactic.
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
ore
online
modulelor tematice:

Educația –
repere
conceptuale
Formele
educației
Noile
educații
Proiecte
interdiscipli
nare:
Exemple de
bune
practici

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

Online
asincron

asincron

4

1

-

1

2

-

4

1

-

1

2

-

6

1

1

2

2

-

8

3

-

2

3

-
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Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

-

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Evaluare inițială: chestionar google.forms
evaluare a
Evaluare formativă: activitatea din timpul întâlnirilor sincron, aplicații
cursanților:
pe platformă
Evaluare finală: prezentare portofoliu
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
Prof. STOICA-FETEA Didona-Mădălina – Liceul Tehnologic „Constantin
de pregătire):
Brâncuşi”, Craiova, gradul I, formator național
Coordonatorul
Profesor metodist VÎNTURIȘ Irina
programului

EDUCAȚIA NON-FORMALĂ PRIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ȘI
EXTRACURRICULARE LA DISCIPLINELE ARTISTICE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintăvizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Cursul se adresează cadrelor didactice care doresc, să proiecteze şi să
(necesitate,
desfăşoare activități artistice extraşcolare şi extracurriculare Acestea
utilitate):
reprezintă o componentă educațională valoroasă şi eficientă, căreia orice
cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând
o atitudine
creatoare, atât în modul de realizare al activității, cât şi în relațiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea
creativă a acestora.
Sistemul de educație trebuie să acorde mai multă atenție formării şi
dezvoltării laturii estetice a copiilor, prin intermediul activităților
extraşcolare, deoarece personalitatea umană trebuie să fie nu numai
bine informată, ci şi frumos construită.
Participarea mai mult artificială la activitățile şcolare, creşterea ponderii
televiziunii şi internetului ca instrument de manipulare, generează
necesitatea educării tinerilor nu doar în plan intelectual, moral şi
religios, ci şi în plan estetic în vederea formării unei personalități
complete.
Programul oferă instrumente utile și exemple de bună practică, ce vor
putea fi utilizate de către cadrele didactice în proiectarea și
desfășurarea activităților artisitce extraşcolare şi extracurriculare, având
drept scop dezvoltarea personală, educațională şi socială a elevilor.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic/Unitatea de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Cunoaşterea formelor şi modurilor de organizare a activităților
extraşcolare şi extracurriculare la disciplinele artistice;
C2: Dezvoltarea competențelor de comunicare cu elevii și de lucru în
echipă;
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C3: Dezvoltarea abilităților de utilizare a tehnicilor de lucru cu elevii în
afara curriculumului şcolar obligatoriu;
C4: Valorificarea particularităților de vârstă ale elevilor în proiectarea şi
realizarea de activități extraşcolare.
Planificarea
modulelor tematice:

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Modul tematic

Total
ore

Teorie

Aplicații

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

MODULUL I
Activitățile
extraşcolare
şi extracurriculare –
delimitări
conceptuale

8

2

-

2

4

MODULUL II
Forme de
organizare
aactivităților
Artistice
extraşcolare şi
extracurriculare

8

2

-

2

4

MODULUL III
Locul şi rolul
activităților
artistice
extraşcolare şi
extracurriculare
în educația nonformală

6

3

1

Evaluar
e
online
asincro
n

2

Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

2

Evaluare inițială privind cunoașterea, înțelegerea și aplicarea
conceptelor specifice, prin chestionare.
Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin aplicații
practice.
Evaluare sumativă, finală, se realizează prin portofoliul personal al
cursantului.
prof. Monica TĂNASIE, Inspector școlar ISJ Dolj, formator, profesor
titular, gradul didactic I
prof.ȚÎRLOAICA Ramona, formator, profesor titular, gradul didactic I
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Coordonatorul
programului

Profesor metodist VÎNTURIȘ Irina

PROGRAME DE TIP «ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ» PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI
ȘCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic
auxiliar.
Justificare
Cursul de formare dorește să vină în sprijinul cadrelor didactice care
(necesitate,
intenționează să organizeze programe de acest tip în comunitățile în care
utilitate):
își desfășoară activitatea, utilizând metode și instrumente pentru a oferi
un spațiu de educație interactiv și creativ în care elevii își pot dezvolta
abilități și competențe în armonie cu nevoile lor de dezvoltare.
Cursul de formare își propune abilitarea cadrelor didactice în crearea
unui ethos şcolar personalizat prin dezvoltarea competențelor care să
creeze o dimensiune europeană a comportamentului elevului.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Însuşirea conceptelor şi principiilor programului „Școală după școală”;
conform Metodologiei de organizare a acestuia”;
C2: Formarea și dezvoltarea abilităților de proiectare a unui program
„Școală după școală”;
C3: Analizarea principalelor direcții de intervenție educațională în scopul
prevenirii abandonului școlar și al părăsirii timpurii a școlii, al creșterii
performanțelor școlare şi al învățării remediale;
C4: Dezvoltarea capacității de analiză şi selectare a strategiilor,
metodelor şi mijloacelor pentru realizarea unui program flexibil de tip
„Școală după școală”;
C5: Demonstrarea abilității de a lucra eficient în echipe diverse în vederea
realizării unor exemple de bună practică;
C6: Identificarea avantajelor şi a limitelor valorificării conceptelor
specifice educației nonformale;
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
online
modulelor tematice:

MODULUL I
Curriculum –
ul
programului
„Școală
după
școală”.
Activități

6

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

1

1

3

1
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Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

practice.
MODULUL II
8
Metode
active si
interactive.
Activități
conexe –
lucrul cu
părinții.
MODULUL
8
III
Elaborarea
unui proiect
program
„Școală
după
școală”.
Implicarea
comunității
locale.
Evaluare
2
trimestrul II, III 2022

1

1

4

2

2

1

1

4

2

Evaluarea continuă a activității, a participării active la dezbateri;
Întocmirea unui program de tip „Școală după școală”.
Evaluarea finală: realizare portofoliu.
Prof. Rodica CODOBAN – profesor fizică, gradul I, Universitatea Timișoara,
studii postuniversitare, certificat formator
Prof. Maria SÎRBU, profesor fizică, Universitatea Craiova, gradul I, master,
certificat formator .
Prof. Alina ROINIȚĂ, profesor învățământ primar, Facultatea de
Psihologie, gradul I, certificat formator
Prof. Adriana RADU, profesor învățământ primar, studii universitare,
master, certificat formator
Prof. metodist Rodica CODOBAN
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IX.5. CURSURI PRIN PROIECTE
MANAGEMENTUL IMPLEMENTARII PROGRAMULUI „A DOUA ȘANSĂ” PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR INFERIOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Personal didactic din învățământul preuniversitar doljean implicat/care se va
vizat:
implica în organizarea și monitorizarea programului ”A doua șansă”
Justificare
În prezent, multe țări din Uniunea Europeană se confruntă cu o rată tot mai
(necesitate,
mare a abandonului școlar timpuriu. În țara noastră, conform datelor
utilitate):
Institutului Național de Statistică, în anul 2020, rata abandonului școlar era de
1,4%. Acesta generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de
sănătate. Sunt multe motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea
devreme la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau
o situație socio-economică precară, potrivit Comisiei Europene.
Efectele abandonului şcolar se resimt pe termen lung asupra evoluției
societății şi creşterii economice. Cei care au părăsit timpuriu şcoala au
tendința să participe mai puțin la procesul democratic şi sunt cetățeni mai
puțin activi. Abandonul şcolar afectează şi procesul de inovare şi creştere,
pentru că aceasta se bazează pe forța de muncă competentă în întreaga
economie, nu doar pe cea din sectoarele de înaltă tehnologie. Potrivit Comisiei
Europene, „reducerea cu numai un punct procentual a ratei europene medii de
părăsire timpurie a şcolii ar permite economiei europene să dispună în fiecare
an de aproape o jumătate de milion de tineri lucrători calificați”.
Programul de tip “A doua șansă” a fost dezvoltat ca o metodă de a reintegra
copiii și tinerii în sistemul de educație, pentru ca aceștia să obțină măcar un
minim de calificări educaționale și profesionale.
Cursul propus are ca scop familiarizarea cadrelor didactice, care vor fi
implicate în organizarea și monitorizarea programului „A doua şansă“(ADȘ) cu
legislația în vigoare, bazându-se pe următoarele documente: metodologie,
ordine MECT/MEN, ghiduri, planul-cadru și programele școlare pe discipline.
Acest program (ADȘ) este diferit de cel şcolar, atât în ceea ce priveşte
abordările organizaționale, cât şi cele pedagogice şi, de aceea, considerăm
oportună existența unui astfel de curs în oferta CCD Dolj.
Durata (număr
32 ore (10 online meeting + 20 online + 2 evaluare)
total de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Curriculumul programului
Competențe
C1: dezvoltarea competențelor privind implementarea programului ”A doua
vizate:
șansă” în unitatea de învățământ, respectând legislația în vigoare;
C2: cunoașterea și aplicarea curriculumului specific programului „A doua şansă”
pentru învățământul secundar inferior;
C3: conștientizarea importanței implementării prevederilor și cerințelor
metodologiei ADȘ;
C4: dezvoltarea unei atitudini pozitive și a motivației pentru organizarea și
monitorizarea programului „A doua șansă”;
C5: elaborarea de proceduri necesare monitorizării programului ”A doua
Casa Corpului Didactic Dolj, 2021 - 2022 |

110

Planificarea
modulelor
tematice:

șansă”.
Modul tematic
MODULUL I
Programul ADȘ –
necesitate,
oportunitate,
utilitate
- Metodologia
privind
organizarea
programului
”A
doua șansă” pentru
învățământul
secundar inferior.
Înscrierea
în
programul „A doua
şansă”
pentru
învățământul
secundar
inferior.
Încheierea situației
şcolare și absolvirea
programului „A doua
şansă”
pentru
învățământul
secundar inferior
MODULUL II
Derularea procesului
de învățământ și
evaluarea în cadrul
programului „A doua
şansă” pentru
învățământul
secundar inferior
MODULUL III
Planuri – cadru ADȘ
Programe școlare în
vigoare. Standarde
de performanță și
de pregătire
profesională.
Schema orară.
Structura
curriculară. Ghiduri
pentru cadrele
didactice
MODULUL IV
Monitorizarea
programului „A
doua şansă” pentru

Total
ore

Teorie
Aplicații
Evaluare
online online online online (online
meeting)
meeting
meeting

8

3

-

-

5

8

2

-

-

4

6

2

-

-

6

-

8

3

-

-

5

-
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învățământul
secundar inferior
Elaborare procedură
de monitorizare
EVALUARE
2
Trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021

-

-

-

2

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
Evaluare inițială: chestionar Google Forms – ADȘ
evaluare a
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online meeting
cursanților:
Evaluare finală: elaborarea unei proceduri de monitorizare a programului ADȘ
II. RESURSE UMANE
Formatori
Aurelia-Camelia BĂLAN - profesor metodist la Casa Corpului Didactic Dolj,
(nivelul de
gradul didactic I, formator național, absolventă a Universității din Craiova,
pregătire):
Facultatea de Litere, promoția 2003, specializarea Limba română – Limba
franceză și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 2009, Masterat
în domeniul ”Managementul proiectelor europene”;
Mihaela-Alina CIUCĂ - profesor de Informatică și Matematică, grad didactic I,
formator național;
Rodica-Ileana CODOBAN - profesor metodist Casa Corpului Didactic Dolj, gradul
didactic I, formator național, absolventă a Universității din Timișoara,
Facultatea de Științe ale Naturii, promoția 1986, specializarea: Fizică;
Adriana-Laura RADU - profesor, gradul didactic I, formator, absolventă a
Universității din Brașov, Facultatea de Psihologie-Pedagogie, specializarea
Psihologie;
Claudia-Lucia VIDA - profesor gradul I, specializarea Limba şi literatura
română-Limba şi literatura latină, formator, absolventă Master "Structura şi
dinamica limbii române" și cursuri postuniversitare "Managementul unităților de
învățământ", "Abordări moderne în psihopedagogia specială", formator național;
Nicoleta-Cristina SÂMCEA - profesor gradul I, licențiată în Filologie în cadrul
Facultății de Litere, Universitatea din Craiova, formator județean, specialitatea
Limba română – Limba franceză;
Liana CRĂCIUNOIU-DUȚĂ - profesor, gradul didactic I, formator, absolventă a
Universității din Craiova, Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea
Educație Fizică și Sport;
Mihaela GHINEA - profesor pentru învățământ primar, gradul didactic I,
formator;
Delia GÎDĂR - profesor, gradul didactic I, absolventă a Universității din Craiova,
Facultatea de Litere și Istorie, specializarea Istorie-Limba latină, formator
național;
Carla-Raluca CRISTOFIR - profesor, gradul didactic I, specializarea Matematică,
formator județean;
Ana-Cristina MANEA - profesor, gradul didactic I, specializarea Tehnologia
tricoturilor și confecțiilor, formator județean.
Coordonatorul
Profesor metodist Claudia-Lucia VIDA
programului
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CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A TINERILOR ȘI ADULȚILOR CARE AU
PĂRĂSIT TIMPURIU ŞCOALA
I. CRITERII CURRICULARE
Public-țintă vizat:
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar implicate în furnizarea
de servicii de consiliere și orientare a carierei pentru tinerii și adulții
care nu și-au finalizat educația obligatorie
Justificare
Reușita în viață înseamnă adaptarea la societate, iar adaptarea la
(necesitate,
societate nu poate fi separată de alegerea corectă a unei cariere.
utilitate):
Consilierea carierei semnifică procesul de compatibilizare maximă între
resursele, cerințele, aspirațiile, valorile şi interesele unui individ şi
oferta reală din domeniul educației, formării şi integrării socioprofesionale.
Realitatea socială, noile dinamici ale pieței forței de muncă, dezvoltarea
economică sau ofertele de educație şi formare fac operațional, dau
conținut şi utilitate conceptului de consiliere de-a lungul întregii vieți.
Cu necesitate, în acest caz, vor fi abordate aspecte ce țin cont de
dezvoltarea individului în timp (pe plan psihologic, al intereselor,
deprinderilor dobândite datorită învățării inițiale, continue şi experienței
muncii) şi de cele intervenite pe plan social, tehnologic, economic,
organizațional etc.
Aceasta presupune o abordare globală a individului, continuă, flexibilă şi
derulată de-a lungul tuturor ciclurilor vieții personale (finalizarea
studiilor, încadrarea în muncă, inserția socială, asumarea de roluri
comunitare, schimbarea slujbei, schimbarea statutului familial,
recalificarea etc.).
Consilierea carierei este un serviciu social care inițiază o abordare
globală a individului, sub toate aspectele semnificative ale vieții şi
rolurilor asumate în şcoală, profesie, viață socială sau comunitară,
familie, timp liber etc. şi se materializează prin toate categoriile de
servicii de informare, consiliere şi orientare oferite solicitanților de către
consilieri.
Procesul consilierii carierei implică, totodată, o raportare permanentă la
realitatea ofertei şcolare, la dinamica dezvoltării socio-economice în
plan local, regional, național şi european, la evoluția cererii pieței forței
de muncă pe termen mediu şi lung, dinamica profesiilor în diferite
ramuri ale economiei sau la rute profesionale speciale, precum şi la
unele categorii de nevoi particulare ale unor grupuri (persoane
defavorizate, marginalizate sau discriminate pe criterii de vârstă, sex,
apartenență etnică, rasă, cultură, valori, poziție socio-economică, statut
marital, stare de handicap etc.).
Educația pentru carieră este o intervenție educațională de dezvoltare a
abilităților şi deprinderilor necesare pentru dezvoltarea propriei cariere.
Consilierea privind cariera vizează activitățile educaționale prin care
sunt dezvoltate abilități, se acordă ajutor, îndrumare, sprijin în
rezolvarea unei anumite probleme legate de carieră sau luarea unei
decizii legate de carieră (indecizie, nelinişte legată de carieră,
insatisfacție academică, elaborarea unui plan de carieră etc.).
Rezultatele cercetărilor arată că pentru tinerii și adulții care sunt
angrenați în programe de consiliere a carierei, există cinci potențiale
beneficii în vederea unei bune adaptări şcolare şi, în viitor, a angajării
pe piața muncii (Schargel & Smink, 2001):
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creşterea motivației şi optimizarea învățării;
dezvoltarea competențelor personale şi sociale;
înțelegerea clară a lumii ocupațiilor;
explorarea şi planificarea carierei;
achiziționarea cunoştințelor şi formarea abilităților, referitoare la
angajare, şi competențele necesare învățării şi muncii în general.
Din acest motiv, serviciile de consiliere a carierei trebuie să
compatibilizeze valorile, abilitățile şi atitudinea celor care îşi caută un
job cu cerințele postului, valorile şi cultura organizațională a locului de
muncă spre care aspiră.
Acest program de formare își propune să familiarizeze cadrele didactice
cu metode și tehnici de consiliere a carierei, astfel încât să faciliteze
integrarea activă în societate a tinerilor și adulților cuprinși în programul
„A doua șansă”.
32 ore (10 online meeting + 20 online + 2 evaluare online)
-

Durata (număr total
de ore de formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Curriculum-ul programului
Competențe vizate:
C1: dezvoltarea competențelor de a forma tinerilor și adulților abilități
de management al stilului de viață pentru creșterea calității vieții socioprofesionale;
C2: dezvoltarea competențelor de a stimula autocunoașterea tinerilor și
adulților ca element de bază în vederea orientării în carieră;
C3: dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare
interpersonală în mediul educațional și profesional;
C4: dezvoltarea competențelor de a sprijini tinerii și adulții cuprinși în
programul „A doua șansă”, pentru realizarea unor planuri de carieră
realiste, în acord cu propriile interese, aptitudini, dar și cu cerințele
pieței muncii.
Planificarea
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicații
Evaluar
modulelor tematice:
ore online
e
online online
online
(online
meeting
meeting
meetin
g)
MODULUL I
Consilierea
carierei tinerilor
5
1
1
1
2
și adulților –
specific, definire,
caracteristici
MODULUL II
Abilități,
atitudini în
5
1
1
1
2
consilierea
carierei, profilul
consilierului
MODULUL III
Metode, tehnici și
10
1
3
2
4
instrumente
utlizate în
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Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar)
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

consilierea
carierei tinerilor
și adulților
MODULUL IV
Procesul de
10
1
3
planificare a
carierei
EVALUARE
2
Trimestrele I, II, III, IV - anul bugetar 2021

2

4

-

-

-

2

Evaluare inițială - tehnici curente de ascultare
Evaluare formativă – aplicații
Evaluare finală - elaborarea unui portofoliu (studiu de caz)
Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică NicoletaAdriana FLOREA, CJRAE-CJAP Dolj, Facultatea de Psihologie și Științe
ale Educației, gradul didactic I, formator
Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică Elena
COCOȘ, CJRAE Dolj, Facultatea de Istorie-Filosofie-Sociologie, doctor în
Sociologie, formator
Profesor metodist Camelia BĂLAN

ABILITAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU ELABORAREA DE MATERIALE DE
PREDARE, ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE PENTRU PROGRAMUL ”A DOUA ȘANSĂ” –
ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar și unitățile conexe din
județul Dolj
Justificare(necesita
Cursul de formare este conceput spre a veni în sprijinul cadrelor
te, utilitate):
didactice care sunt implicate sau vor să se implice în elaborarea de
materiale de predare-învățare-evaluare pentru programul ”A doua
șansă”(ADȘ).
Beneficiarii acestui tip de program (ADȘ) sunt tineri şi adulți din județul
Dolj, care au părăsit timpuriu şcoala și care prin participarea la
programul “A doua şansă” pentru învățământ secundar inferior, pot
finaliza învățământul obligatoriu și astfel, au șanse crescute de ocupare
și integrare durabilă pe piața muncii.
Având la bază metodologia de lucru în programul ”A doua șansă”, cursul
de formare propus încurajează cadrele didactice din învățământul
preuniversitar să participe la acest program, să-l promoveze în școli și în
comunități, contribuind astfel la reducerea analfabetismului și la
reintegrarea socială a persoanelor participante.
Materialele educaționale de predare-învățare-evaluare vor contribui la
facilitarea procesului educațional pentru persoanele care au părăsit
timpuriu școala, în vederea incluziunii sociale pe termen lung.
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Justificarea și necesitatea avizării unui astfel de curs de formare și
introducerea acestuia în oferta de formare continuă a C.C.D. Dolj se
conturează atât în raport cu situația generală a abandonului școlar în
România, cât și cu imposibilitatea obținerii unei calificări/a unui loc de
muncă bine plătit pentru tinerii și adulții care nu au finalizat
învățământul obligatoriu.
Nesoluționarea la timp a acestor probleme identificate ar avea
consecințe grave atât la nivel individual, cât și la nivelul unei generații și
națiuni, creând un cerc vicios în care elevii abandonează sistemul de
învățământ obligatoriu. Ei devin tineri care nu pot beneficia de calificare
în vederea obținerii unor locuri de muncă decent plătite, fiind angajați
pe posturi sub-calificate sau fiind implicați în activități de tip sezonier,
slab remunerate, care uneori nu le satisfac nici nevoile primare. La
rândul lor, aceștia devin adulți și întemeind o familie, există riscul să
contribuie la perpetuarea acestui cerc vicios, formând o nouă generație
care este expusă aceluiași risc de a nu finaliza învățământul obligatoriu și
care va manifesta aceleași nevoi.
Prin urmare, scopul acestui curs de formare continuă, prin modulele sale,
este acela de a răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice care
doresc să predea în programul amintit și urmărește dezvoltarea
competențelor profesionale ale acestora, prin implicarea în elaborarea
materialelor educaționale specifice, pentru adaptarea procesului de
predare, învățare și evaluare la nevoile persoanelor vulnerabile care au
depășit vârsta școlară.
32 ore (10 online meeting + 20 online + 2 evaluare online)

Durata
(număr total de ore
de formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Curriculum-ul programului
Competențe vizate: C1: cunoașterea și aplicarea metodologiei ADȘ, a ghidurilor, planurilor
cadru și a programelor pe discipline ADȘ;
C2: îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul
preuniversitar în vederea promovării unei școli incluzive și a unor servicii
educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor;
C3: dezvoltarea competențelor necesare cadrelor didactice în elaborarea
și proiectarea de materiale educaționale specifice predării-învățăriievaluării în cadrul programului ”A două șansă”;
C4: aplicarea, în lucrul cu tinerii și adulții participanți la programul ADȘ,
a unor strategii de formare specifice educației adulților;
C5: dezvoltarea competențelor cadrelor didactice necesare elaborării de
materiale pentru sesiunile de evaluare a competențelor dobândite
anterior/pe parcursul programului, de către participanții la programul
ADȘ;
C6: dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor TIC (aplicații
digitale) la disciplinele predate în cadrul programului ADȘ, competențe
care permit abordarea interdisciplinară a conținuturilor învățării.
Planificarea
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
ore online
online online
online (online
tematice:
meeting)
meeting
meeting
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MODULUL I
Legislație
specifică
programului ”A
doua șansă”
- Caracteristici
curriculum
elaborat pentru
educația de bază
și pregătirea
profesională
- Metode și
strategii de
formare specifice
educației adulților
MODULUL II
Curriculum
adaptat pentru
programul ADȘ învățământul
secundar inferior
- Elaborarea de
materiale de
predare-învățare
specifice fiecărei
discipline din
programele
școlare pentru
programul ”A doua
șansă”
- Elaborarea de
materiale
educaționale
pentru predarea
disciplinelor
opționale inter- și
transdisciplinare
prevăzute în anul
IV de studiu(CDȘ)
MODULUL III
Evaluarea în
cadrul
Programului "A
doua șansă"
pentru
învățământul
secundar inferior
- Forme de
evaluare utilizate
în ADȘ
- Conceperea

6

2

-

-

4

-

12

1

-

3

8

-

12

1

-

3

8

-
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

probelor de
evaluare de
modul, pe baza
standardelor de
performanță
specifice fiecărei
discipline
EVALUARE
2
Trimestrele I, II, III, IV ale anului bugetar 2021

-

2

Evaluare inițială: Chestionar Google Forms – ADȘ
Evaluare formativă: Aplicații practice – elaborare de materiale
educaționale de predare - învățare – evaluare pentru programul ”A doua
șansă”, învățământ secundar inferior
Evaluare finală: Selectarea unei teme dintre cele două propuse:
Tema 1: Proiectarea unei unități de învățare.
Tema 2: Elaborarea unei activități de învățare.
Aurelia-Camelia BĂLAN - profesor metodist la Casa Corpului Didactic
Dolj, gradul didactic I, formator național, absolventă a Școlii Normale
Ștefan Velovan(1998), specializarea Învățător–Educator și a Universității
din Craiova, Facultatea de Litere, promoția 2003, specializarea Limba
română – Limba franceză și Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, 2009, Masterat în domeniul ”Managementul proiectelor
europene”;
Mihaela-Alina CIUCĂ, profesor, grad didactic I, specializări Informatică
și Matematică, formator național;
Rodica-Ileana CODOBAN, profesor metodist Casa Corpului Didactic
Dolj, gradul didactic I, formator național, absolventă a Universității din
Timișoara, Facultatea de Științe ale Naturii, promoția 1986, specialitatea
Fizică;
Adriana-Laura RADU, profesor, gradul didactic I, formator, absolventă
a Universității din Brașov, Facultatea de Psihologie-Pedagogie,
specialitatea Psihologie;
Claudia-Lucia VIDA, profesor gradul I, specializarea Limba şi literatura
română-Limba şi literatura latină, absolventă Master "Structura şi
dinamica limbii române" și cursuri postuniversitare "Managementul
unităților de învățământ", "Abordări moderne în psihopedagogia specială",
formator național;
Nicoleta-Cristina SÂMCEA, profesor gradul I, licențiată în Filologie în
cadrul Facultății de Litere, Universitatea din Craiova, formator
județean, specializarea Limba română – Limba franceză;
Liana-Mădălina-Adriana CRĂCIUNOIU-DUȚĂ, profesor, gradul didactic I,
formator, absolventă a Universității din Craiova, Facultatea de Educație
Fizică și Sport, specializarea Educație fizică și Sport;
Mihaela GHINEA, profesor pentru învățământ primar, gradul didactic I,
formator;
Delia GÎDĂR, profesor, gradul didactic I, absolventă a Universității din
Craiova, Facultatea de Litere și Istorie, specializarea Istorie-Limba
Casa Corpului Didactic Dolj, 2021 - 2022 |

118

Coordonatorul
programului

latină, formator național;
Carla-Raluca CRISTOFIR, profesor, gradul didactic I, specializarea
Matematică, formator județean;
Ana-Cristina MANEA, profesor grad didactic I, Studii universitare de
lungă durată, Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi”, Iași, Facultatea
Textile-Pielărie, specializarea: Tehnologia Tricoturilor și confecțiilor,
Master în domeniul Filologie, program de studii: Studii de limbă engleză
și literaturi anglo-americane, Universitatea din Craiova, Facultatea de
Litere.
Profesor metodist VASILE Ștefan
Profesor metodist Camelia BĂLAN
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X.

PROGRAME LA RECOMANDAREA M.E.

X.1. PROGRAME PENTRU PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA
SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR PENTRU DEFINITIVAT ȘI A SUPLINITORILOR
PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE SPECIALITATEA MATEMATICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Profesori care predau disciplina Matematică - debutanți, suplinitori
Profesori pentru învățământul primar - debutanți, suplinitori
Justificare
Prin excelență profesia didactică presupune permanenta formare şi
(necesitate,
dezvoltare a cadrului didactic astfel încât acesta să-i poată oferi celui
utilitate):
pe care îl învață o perspectivă comprehensivă asupra domeniului pe
care îl predă. Cadrul didactic, din orice specializare, se angajează astfel
într-un proces de formare care îi va dezvolta cariera periodic până la
finalul acesteia.
Dezvoltarea profesională prin susținerea şi obținerea gradelor
didactice, prin participarea la cursurile de perfecționare este necesară
pentru ca profesorul să poată oferi o imagine asupra lumii ştiințifice
contemporane şi să îşi însuşească maniere eficiente de interacțiune cu
elevii.
Pe perioada carierei didactice unul din cele mai importante
aspecte este menținerea motivației pentru dezvoltarea profesională
în cadrul carierei didactice.
Ne propunem, ca prin temele ce se vor desfăşura în cadrul
acestui program, să venim în sprijinul cadrelor didactice care predau
disciplina Matematică, cu prioritate celor debutanți şi suplinitori,
dornici de formare în cariera didactică.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):
Loc de desfășurare Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Cunoașterea metodologiei privind formarea continuă a personalului
vizate:
didactic
C1: Formarea și consolidarea competențelor de realizare a documentelor
de proiectare didactică la Matematică.
C1: Transferul și aplicarea competențelor dobândite la curs în activitatea
didactică
Evaluare
Planificarea
Modul tematic Total
Teorie
Aplicații
online
modulelor
ore
online online online
online asincron
tematice:

MODULUL I
Dezvoltare

7

sincron
/faceto-face

asincr
on

sincron
/faceto-face

asincro
n

2

2

1

2
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

personală şi
motivație
pentru formare
în cariera
didactică
MODULUL II
Dezvoltarea
7
2
1
profesională
MODULUL III
Elaborarea
documentelor
8
4
1
de
proiectare
didactică
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

2

2

1

1

2

Evaluarea inițială – chestionar;
Evaluare continuă, pe parcursul desfășurării cursului, prin aplicații
practice;
Evaluare finală, realizarea unui portofoliu cu documente de proiectare
didactică, pe grupe;
- planul de valorizare a competențelor dobândite prin participarea la
programul de formare.
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de Prof. Cristina UNGUREANU, inspector școlar, formator, gradul
pregătire):
didactic I, certificat formator.
Prof. Ștefan VASILE, profesor metodist CCD Dolj, formator național,
gradul didactic I, certificat formator.
Coordonatorul
Prof. metodist Ștefan VASILE
programului

PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE
TITULARIZARE ȘI DEFINITIVAT - GEOGRAFIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplina
Geografie, indiferent de naționalitate, etnie, religie, categorie socială
etc.
Justificare
Prezentul curs asigură un program pentru pregătirea debutanților în
(necesitate,
vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ.
utilitate):
Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor didactice încadrate cu
statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului
național de ocupare a posturilor vacante.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Casa Corpului Didactic Dolj, 2021 - 2022 |

121

Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C.1. Competența științifică, privind perfecționarea activității cadrelor
didactice care predau Geografie, printr-o proiectare corectă a procesului
instructiv-educativ;
C.2. Competența digitală, prin operarea cu informațiile științifice și
metodice de specialitate adaptate unui învățământ online;
C.3. Competența personală, prin aplicarea unor strategii didactice care
implică relaționarea cu alte domenii ale cunoașterii: matematică,
biologie, istorie, literatură etc. punând accentul pe interdisciplinaritate;
C.4. Competența socială, prin participarea individuală/ în echipe, la
activități didactice ce permit interrelaționarea printr-o învățare activă
prin aplicații practice, teme de reflecție;
C.5. Competența de învățare, printr-o documentare permanentă
consultând lucrări de specialitate și legislația în vigoare și o evaluare
corectă a progresului profesional personal;
Planificarea
modulelor tematice:

Modul
tematic

MODULUL I
Metodologia
cadru
privind
organizarea
și
desfășurarea
examenelor
naționale
de
definitivare
și
titularizare
în
învățământ.
MODULUL II
Noțiuni şi
tehnici de
metodica
predării
disciplinei/
activităților
instructiveducative.
MODULUL
III

Total ore

Teorie

Aplicații

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

7

1

2

2

2

7

2

1

2

2

8

2

1

3

2
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Managementul
lecției.
Repere ale
evaluării
şcolare.
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Realizarea unui portofoliu.
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
VÎNTURIȘ Irina, profesor de Geografie, gradul didactic I, formator;
de pregătire):
Coordonatorul
Prof. metodist Ștefan VASILE
programului
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X.2. DEZVOLTARE COMPETENȚE DE BAZĂ CADRE DIDACTICE
NORME DE CONDUITĂ MORALĂ, ETICĂ ŞI DE INTEGRITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Personal didactic şi didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
În contextul eforturilor României de prevenire și combatere a corupției din
(necesitate,
ultimii ani, dar și al necesității adecvării acestor eforturi în vederea adoptării
utilitate):
unei abordări bine planificate și sustenabile pe termen mediu și lung în
domeniul prevenirii corupției, rolul sectorului educațional se conturează a fi
unul fundamental pentru asigurarea succesului acestor demersuri.
Începând cu anul 2007, în paralel cu aderarea României la Uniunea
Europeană, Comisia Europeană a instituit Mecanismul de Cooperare și
Verificare, mecanism ce vizează monitorizarea progreselor realizate de
România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în
domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupției și care se
materializează prin publicarea periodică a unor rapoarte de progres. Inițiativele
aferente sectorului educațional se încadrează în Condiționalitatea 4 Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în
special în cadrul administrației locale și au menționat pozitiv până în prezent
unele inițiative și proiecte ale Ministerului Educației în domeniul prevenirii
corupției.
Durata (număr 24 de ore
total de ore
de formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: creşterea gradului de informare a personalului şcolii cu privire la
vizate:
consecințele actelor de corupție;
C2: promovarea responsabilității morale, civice, sociale şi profesionale a
personalului implicat în sistemul educațional;
C3: asigurarea vizibilității şi accesibilității deciziilor, cu informarea şi
coparticiparea societății civile;
C4: identificarea situațiilor care constituie abateri disciplinare în învățământ;
C5: declanşarea şi parcurgerea corectă a etapelor procedurale în cazul
abaterilor disciplinare;
C6: dezvoltarea si implementarea de strategii anticorupție la nivel local.
Modul tematic Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
ore
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:
sincron/face- asincron sincron/face- asincron
to-face
to-face

MODULUL I
Politici
publice şi
legislație
Funcționarea

6

2

-

2
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organizațiilor
şcolare.
Legislație
(cadru
juridic)
MODULUL II
Codul
de
Etică
şi
Deontologie
profesională.
Norme
de
aplicare
a
codului
de
etică
şi
deontologie
profesională
Domeniul de
aplicare
Obiectivele
Codului
Valorile
şi
principiile
eticii
profesionale
Respectarea
sau
încălcarea
eticii
profesionale
Încălcări ale
normelor de
conduită
MODULUL III
Corupția în
organizațiile
şcolare
MODULUL IV
Răspunderea
disciplinară în
învățământ
Premise.
Abaterea
disciplinară
Declanşarea
procedurii de
sancționare
Comisia
de
cercetare a
prezumtivelor
abateri
disciplinare

5

1

-

1

2

-

4

1

-

1

2

-

7

3

-

2

2

-
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

Sancționarea
şi decizia de
sancționare.
Contestații.
Evaluare
2
Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

-

-

2

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online
sincron/face-to-face
Evaluare finală: proiect/temă (prelegere/PPT), prezentând cazuri concrete din
unitățile şcolare unde îşi desfăşoară activitatea.
II. RESURSE UMANE
Formatori
Alexandrina NĂSTASE – profesor gradul I, specializarea Matematică formator
(nivelul de
național;
pregătire):
Ştefan VASILE – profesor gradul I, absolvent al Universității din Craiova,
specializarea Matematică, formator național
Coordonatorul Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA
programului
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X.3. PROGRAME DE FORMARE ÎN DOMENIUL ABILITĂRII CURRICULARE

ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU PROFESORII CARE PREDAU LA GIMNAZIU
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice care predau la gimnaziu
vizat:
Justificare
Noua Programă școlară pentru disciplinele predate în gimnaziu impune o
(necesitate,
abordare interdisciplinară și transdisciplinară a conținuturilor transmise.
utilitate):
Potențialul formativ al metodelor alternative de predare-evaluare susține
individualizarea actului educațional prin sprijin acordat elevului, valorificând
astfel aptitudinile, aspirațiile, interesul și posibilitățile pe care le are.
Cunoaşterea şi aplicarea corectă a noilor cerințe curriculare, deşablonizarea
practicilor educative prin excluziunea modelului unic şi cultivarea capacității
de selecție, a inovației personale va duce la evitarea disfuncțiilor ce pot
apărea în secvențele de predare-evaluare şi notare a performanțelor
educaților.
Conceptul de ”școala secolului XXI-școala prietenoasă” presupune crearea unui
mediu atractiv, care să implice conștient elevii în procesul de predareînvățare-evaluare.
Durata
24 de ore
(număr total
de ore de
formare):
Loc de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare
Casa Corpuui Didactic Dolj
Curriculumul programului
Competențe
C1: Cunoașterea și aplicarea strategiilor didactice recomandate de noua
vizate:
programă școlară pentru disciplinele de gimnaziu;
C2: Dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative;
C3: Capacitatea de a utiliza și compara metodele, tehnicile şi instrumentele
de predare-evaluare tradiționale şi complementare din perspectiva
oportunităților şi a limitelor;
C4: Abilitatea de predare interdisciplinară în vederea dobândirii de către elevi
a competențelor cheie prevăzute de noua programa școlara.
C5: Gestionarea bugetului de timp personal al elevilor alocat învățării.
Evaluare
Planificarea
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicații
online
modulelor
ore
online
online
online
online asincron
tematice:

MODULUL I
Concepte
fundamentale de
abordare
interdisciplinară și
transdisciplinară a
tuturor

5

sincron
/face-toface

asincro
n

sincron
/face-toface

asincro
n

1

1

2

1
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disciplinelor în
gimnaziu
MODULUL II
Curriculum
național. Didactica
7
1
2
specialității.
Strategii didactice
inovative
MODULUL III
Metode și tehnici
de predare 6
1
1
evaluare
alternative.
MODULUL IV
Disfuncții ale
predării-evaluării
4
1
didactice şi
modalități de
limitare a acestora
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

3

1

-

1

2

-

2

1

-

-

-

2

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de
Chestionar, activități practice, portofoliu
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori
Prof. Mihaela – Roxana JIANU, director CCD Dolj, profesor limba și literatura
(nivelul de
română, grad did. I, formator, licențiată Universitatea, master, certificat
pregătire):
formator
Prof. VASILE Ștefan, formator național, profesor gradul I matematică,
metodist I.S.J. Dolj, certificat formator;
Prof.
Irina VÎNTURIȘ, formator județean, profesor gradul I geografie,
metodist C.C.D. Dolj, certificat formator;
Prof. Irina TIȚOIU, formator județean, profesor gradul I Învățământ primar,
metodist C.C.D. Dolj, certificat formator;
Prof. Ionuț PROHASCA, formator județean, profesor gradul I Educație fizică și
sport, metodist C.C.D. Dolj, certificat formator;
Prof. VIDA Claudia-Lucia, formator județean, profesor gradul I limba și
literatura română, profesor metodist, certificat formator;
Prof. BĂLAN Camelia, formator național, profesor gradul I limba și literatura
franceză, profesor metodist, certificat formator;
Prof. CODOBAN Rodica, formator național, profesor gradul I fizică, profesor
metodist, certificat formator.
Coordonatorul Prof. metodist Ștefan VASILE
programului
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COMPETENȚE CENTRATE PE NOILE PROGRAME ȘCOLARE PENTRU LIMBI MODERNE
LA CLASELE a V –a și a VI- a
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cursul se adresează profesorilor de limbi moderne care doresc să fie la
curent cu modificările din noile programe școlare pentru clasele a V-a și a
VI-a. De asemenea, cursul își propune să familiarizeze profesorii cu
adaptarea planificărilor și lecțiilor la noile programe.
Justificare
Cursul își propune să formeze cadrelor didactice de limbi moderne
(necesitate,
instrumente de lucru (planificări și modele de activități) care să fie
utilitate):
utilizate în cadrul orelor de curs.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Familiarizarea cu noile programe școlare pentru limbi moderne
C2: Crearea unor instrumente de lucru pentru toți profesorii de limbi
moderne;
C3: Crearea unor modele de planificări pentru clasa a V-a și a VI-a.
Evaluar
Planificarea
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicații
e
modulelor tematice:
ore
online
sincron
/face-toface

Calendarul
programului

online
sincron
/face-toface

online
sincron
/faceto-face

online
asincro
n

1

3

1

-

1

2

1

-

1

2

1

-

1

1

1

-

2022

-

-

2

online
asincro
n

MODULUL I
Introducere în
noile programe
6
1
pentru limbi
moderne
MODULUL II
Aplicarea
competențelor
6
2
în cadrul orelor
de curs
MODULUL III
Utilizarea noilor
programe
6
2
şcolare în
proiectarea
didactică
MODULUL IV
Calibrarea
testelor inițiale
4
1
cu programa
școlară pentru
clasele V-VI
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III
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(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

Evaluare inițială pornind de la comparația dintre vechea și noua
programă;
Evaluare formativă: pe parcursul programului de formare;
Evaluare sumativă – prin crearea unor instrumente de lucru utilizabile la
clasă și în proiectarea didactică
Prof. Adriana Emanuela SĂLCEANU – profesor de limba franceză la
Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, gradul I, inspector școlar pentru
limbi romanice. Beneficiar al mai multor burse în străinătate, formator
de adulți,certificat formator seria N, nr.00181032
Prof. Olivia NICOLAE –facultatea de litere și istorie, master ,certificat
formator seriaG, NR. 00135464
Prof. metodist Ștefan VASILE

DEZBATERE, ORATORIE ȘI RETORICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Ceea ce caracterizează, în general, învățarea umană este explorarea
(necesitate,
vie și selectivă a situațiilor, cu posibilitatea de a elabora forme noi de
utilitate):
adaptare, precum si intenția deliberată a individului de a învăța.
Dezbaterile academice, indiferent de formatul ales, oferă un cadru
optim pentru realizarea eficientă a procesului de învățare:
- răspund nevoilor și intenției deliberate de a învăța prin
posibilitatea de a selecta moțiunile supuse dezbaterii;
- asigură elementul de neprevăzut prin confruntarea unor poziții
argumentative diferite;
- stimulează permanent discernământul și gândirea critică prin
accentul pus pe relevanța argumentelor/contraargumentelor;
- asigură un grad înalt de interactivitate și de motivație în direcția
autodepășirii datorită caracterului competițional.
În altă ordine de idei, în anul 2011, MECTS a acreditat opționalul
„Dezbatere, oratorie și retorică” și tot din același an organizează,
împreună cu ARDOR România, Concursul Național „Tinerii Dezbat”,
concurs devenit olimpiadă școlară (începând cu anul școlar 2017-2018).
Nu în ultimul rând, trebuie menționat numărul semnificativ de
concursuri de dezbateri și interesul sporit față de acestea în rândul
adolescenților (există cluburi de dezbateri afiliate ARDOR în Craiova, iar
probele de Oratorie și Dezbateri apar și în calendarul Competiției
Tinereții).
Durata (număr total
24 de ore
de ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma Google Suite
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Selectarea și prelucrarea conținuturilor în vederea accesibilizării
informației;
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Planificarea
modulelor tematice:

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a

C2: Exersarea gândirii critice;
C3: Proiectarea, conducerea și realizarea procesului de a organiza o
dezbatere;
C4:
Manifestarea capacității de a folosi dezbaterea ca metodă
didactică
Evaluare
Modul
Total
Teorie
Aplicații
online
tematic
ore

MODULUL
I
Formatul
World
Schools.
Moțiunea
MODULUL
II
Argument
are/Contr
aargument
are.
Modelul
ARDEI
MODULUL
III
Rolurile
vorbitorilo
r
MODULUL
IV
Construcți
a de caz
MODULUL
V
Elemente
de arbitraj
MODULUL
VI
Etica
în
dezbateri.
Activitate
a de club.
Evaluare
Trimestrul IV

asincron
asincron

online
sincron
/face-toface

online
asincro
n

online
sincron
/face-toface

online
sincron
/faceto-face

3

1

-

1

1

-

4

1

-

2

1

-

4

-

1

2

1

-

4

1

-

1

2

-

4

1

1

1

1

3

1

-

-

2

-

-

2

2
2021 și trimestrele I, II, III 2022

Evaluare se va realiza pe parcursul derulării programului prin observarea
curentă a comportamentelor cursanților, fişa de evaluare, completarea
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cursanților:

de chestionare, auto/interevaluare, portofoliul.
Portofoliul individual al cursantului va fi construit pe durata cursului, cu
asistența formatorului.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului

DRĂGHICI Ani – prof. grad didactic I, formator național, certificat
formator
Cătălin POPA – prof. Grad didactic II, coordonatorul Clubului de
dezbateri C.N.F.B. Craiova, certificat formator
Prof. metodist Ștefan VASILE

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE CARE FAC PARTE DIN COMISIA JUDEȚEANĂ DE
ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBELOR PRACTICE/ORALE ÎN PROFILUL
POSTULUI ȘI A INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice, metodiști I.S.J.
Justificare
Cursul
este
organizat
la
solicitarea
M.E.
nr.
(necesitate, utilitate): 1578/DGMRURS/27.09.2021 și este necesar și util pentru dezvoltarea
competențelor
profesional
–
științifice
ale
profesorului
metodist/cadrului didactic care face parte din Comisia județeană de
organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului
și a inspecțiilor speciale la clasă, conform prevederilor Anexei la
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E. nr. 5991/2020, cu
modificările ulterioare.
Durata (număr total
24 de ore
de ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma Google Suite
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Familiarizarea cu legislația în vigoare referitoare la mobilitatea
vizate:
personalului didactic din învățământul preuniversitar;
C2: Întocmirea procesului verbal și completarea fișelor de evaluare la
inspecțiile în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă;
C3: Actualizarea terminologiei specifice didacticii specialității la care se
efectuează inspecția ;
C4: Identificarea principalelor tipuri de lecție utilizate în timpul desfășurării
probelor practice/orale în profilul postului;
C5: Identificarea principalelor etape în proiectarea unei lecții;
Evaluare
Planificarea
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicații
online
modulelor
ore
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODULUL I

5

sincron
/face-toface

asincro
n

sincron
/face-toface

sincron
/faceto-face

2

1

1

1
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Prelucrarea
legislației aferente
mobilității
personalului
didactic
MODULUL II
Procesul verbal.
5
1
Fișa de evaluare
MODULUL III
Strategii
didactice(resurse
procedurale,
6
1
resurse materiale,
forme de
organizare)
MODULUL IV
Tipuri de lecție.
6
1
Forme de evaluare
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III

1

2

1

-

1

2

2

-

1

2

2

-

2
Calendarul
2022
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de Portofoliul
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de Prof. Camelia BĂLAN – metodist C.C.D. Dolj, certificat formator
pregătire):
Prof. Rodica CODOBAN – metodist C.C.D. Dolj, certificat formator
Prof. Irina TIȚOIU, formator județean, profesor gradul I Învățământ
primar, metodist C.C.D. Dolj, certificat formator;
Prof. Ionuț PROHASCA, formator județean, profesor gradul I Educație
fizică și sport, metodist C.C.D. Dolj, certificat formator;
Prof. Claudia VIDA – metodist C.C.D. Dolj, certificat formator
Prof. VASILE Ștefan – metodist Casa Corpului Didactic Dolj, formator,
certificat formator
Prof. Leontina Monica SUNĂ - inspector pentru dezvoltarea resursei
umane, formator, certificat formator
Prof. CIORBAGIU NAON Diana-Maria - inspector școlar Biologie,
formator, certificat formator
Prof. Alina DUMITRU - inspector școlar Limba și literatura română,
certificat formator
Prof. Anca PRICINĂ - inspector școlar Limba și literatura română,
certificat formator
Prof. Adriana SĂLCEANU - inspector școlar Limba franceză,
germană, italiană, certificat formator
Prof. dr. Olivia NICOLAE - inspector școlar Limba engleză, certificat
formator
Prof. Alin VANCEA - inspector școlar Educație fizică și sport,
certificat formator
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Coordonatorul
programului

Prof. Nicoleta LIȚOIU - inspector școlar Chimie, certificat formator
Prof. Anca BĂRBULESCU - inspector școlar Fizică, certificat formator
Prof. Monica TĂNASIE - inspector școlar Arte, certificat formator
Prof. Mihaela GHINEA - inspector școlar Învățământ primar, certificat
formator
Prof. Irina BARBU - inspector școlar Învățământ primar, certificat
formator
Prof. Zoia CICIU - inspector școlar Învățământ preprimar și Educație
timpurie, certificat formator
Prof. Carmen
Florentina MARCU - inspector școlar Tehnice,
certificat formator
Prof. Cristina UNGUREANU – inspector școlar Matematică, certificat
formator
Prof. Irina MILOTINESCU - inspector școlar Istorie, certificat formator
Prof. Irina VÎNTURIȘ - inspector școlar Geografie, certificat formator
Prof. Marilena DUMITRESCU - inspector școlar Socio-Umane,
certificat formator
Prof. Mihaela PAPPA - inspector școlar Informatică, certificat
formator
Prof. Iuliana GHEORGHE – inspector școlar Religie, certificat formator
Prof. metodist Ștefan VASILE

ISTORIA ȘI TRADIȚIA RROMILOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personal din învățământul preuniversitar
Justificare
Având în vedere o serie de documente naționale și internaționale,
(necesitate, utilitate): care solicită intervenția eficientă a personalului autorizat în ceea ce
privește abordarea didactică în unitățile de învățământ în cazul
grupurilor de dezavantajate, grupurile de copii și elevi rromi
constituind criteriul prioritar de evaluare și monitorizare a politicilor
educaționale românești la nivel internațional, național și regional,
prin raportările periodice solicitate de diverse organisme, structuri și
organizații
interguvernamentale,
guvernamentale,
nonguvernamentale.
Masura 3.3 din ”Strategia Guvernului României de Incluziune a
cetățenilor români aparținând minorității rrome pentru perioada 2015
– 2020” în care se prevede ”Implicarea CCD-urilor în susținerea nondiscriminării, a egalității de șanse, multicularității, interculturalității
și educației inclusive, prin organizarea de cursuri în domeniul
romanipenului
educațional(ansamblul
de
cutume
și
valori
fundamentale ale rromilor), a cursurilor privind diversitatea sub toate
asectele ei etc, la nivel județean, local/ unitate de învătământ cu
elevi rromi (minim 15%), cât și din perspective utilizării setului de
măsuri ce privesc educația incluzivă, atitudinile și valorile
nondiscriminatorii,
nonsegregaționiste,
ale
alterității
și
interculturalității ș.a. ”
Necesitatea înțelegerii trecutului şi tradițiilor comunității etnice
rromani. Acestea promovează valori morale şi civice prin intermediul
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cărora se construieşte identitatea şi se promovează dialogul
intercultural.
Formarea continua a cadrelor didactice care predau în scolile cu
pondere mare a copiilor rromi (în vederea adaptării metodelor de
predare - învățare, metodelor incluzive, interactive).
Durata (număr total
de ore de formare):
Loc de desfășurare

24 de ore

Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice de a utiliza
vizate:
metode didactice interactive, de a contribui la formarea și dezvoltarea
capacității de învățare a limbii rromani;
C2: Utilizarea de tehnici de stimulare a creativității și a motivației în învățare;
C3: Cunoașterea și dezvoltarea capacității și a motivației în învățare;
C4 : Competențe de explorarea a unei varietăți de surse istorice pentru a
explica fapte şi evenimente relevante pentru istoria rromilor;
C5 : Competențe de elaborare şi desfăşurare a unor proiecte despre trecutul şi
prezentul comunității.
C6 : Capacitatea de construi un model de relaționare mai eficient cu elevii de
etnie rromă, cu părinții acestora și cu comunitatea din care fac parte;
C7: Capacitatea de aplica metode și strategii didactice pentru reducerea
absenteismului și abandonului școlar.
Evaluare
Planificarea
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicații
online
modulelor
ore
online
online
online
online asincron
tematice:

MODULUL I
Originea romilor
MODULUL II
Apariția în Europa
și statutul socialpolitic-juridicmoral
MODULUL III
Rromi sedentary și
rromi nomazi
MODULUL IV
Tradiții (judecata
țigănească,
căsătoria,
organizarea
familiei și a
comunității) versus
prejudecăți(discri
minare, rasism,
marginalizare,
segregare)

sincron
/face-toface

asincro
n

sincron
/face-toface

sincron
/faceto-face

5

1

1

1

2

-

5

1

1

1

2

-

6

2

1

2

1

-

6

2

1

2

1

-
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Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

-

-

2

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de Portofoliu cu structura dată
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de Prof. CRISTEA RADU Ana Maria, inspector școlar minorități, certificat
pregătire):
formator, absolventă a Facultății de Istorie, Filosofie, Geografie –
specializare Științe politice
Coordonatorul
Prof. metodist Ștefan VASILE
programului

CURS DE INIȚIERE ÎN LIMBA RROMANI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personal din învățământul preuniversitar
Justificare
Având în vedere o serie de documente naționale și internaționale,
(necesitate, utilitate): care facilitează intervenția eficientă a personalului autorizat în ceea
ce privește abordarea didactică în unitățile de învățământ în cazul
grupurilor dezavantajate, grupurile de copii și elevi rromi constituind
obiectiv prioritar de evaluare și monitorizare a politicilor educaționale
românești la nivel internațional, național și regional, prin raportările
periodice solicitate
de diverse organisme și organizații
interguvernamentale, guvernamentale, nonguvernamentale.
Necesitatea cunoașterii de către personalul din învățământul
preuniversitar a vocabularului minim necesar desfășurării optime a
activităților școlii, pentru o bună comunicare la clasă cu copiii/elevii
rromi și crearea unui climat prietenos pentru părinții acestora.
Cursul vine în întâmpinarea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii
limbii rromani pentru un impact pozitiv în activitatea didactică şi
nedidactică cu copiii şi părinții rromi.
Cursul oferă cadrelor didactice competențele minimale de comunicare
în limba rromani.
Durata (număr total
24 de ore
de ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1 : Identificarea specificului comunicării cu populația rromani;
vizate:
C2 : Însuşirea unui număr minim de cuvinte ale limbii rromani;
C3: Formarea minimală a abilităților de comunicare în lima rromani.
Planificarea
modulelor
tematice:

Modul tematic

Total
ore

Teorie
online

online

Aplicații
online

online
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online
asincron
136

MODULUL I
Introducere.
Expresii uzuale
MODULUL II
Elemente de
morfologia limbii
rromani
MODULUL III
Elemente de lexic
ale limbii rromani
MODULUL IV

sincron
/face-toface

asincro
n

sincron
/face-toface

sincro
n
/faceto-face

5

2

1

1

1

-

7

3

1

2

1

-

7

2

1

2

2

-

-

3

-

-

-

2

3
Texte
reprezentative
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de Portofoliu cu structura dată
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de MATACHE Darius, formator limba și cultura rromani, certificat
pregătire):
formator
Coordonatorul
Prof. metodist Ștefan VASILE
programului

RROMANIPEN EDUCAȚIONAL
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personal din învățământul preuniversitar
Justificare
Având în vedere o serie de documente naționale și internaționale,
(necesitate, utilitate): care facilitează intervenția eficientă a personalului autorizat în ceea
ce privește abordarea didactică în unitățile de învățământ în cazul
grupurilor dezavantajate, grupurile de copii și elevi rromi constituind
obiectiv prioritar de evaluare și monitorizare a politicilor educaționale
românești la nivel internațional, național și regional, prin raportările
periodice solicitate
de diverse organisme și organizații
interguvernamentale, guvernamentale, nonguvernamentale.
Masura 3.3 din ”Strategia Guvernului României de Incluziune a
cetățenilor români aparținând minorității rrome pentru perioada 2015
– 2020” în care se prevede ”Implicarea CCD-urilor în susținerea nondiscriminării, a egalității de șanse, multicularității, interculturalității
și educației inclusive, prin organizarea de cursuri în domeniul
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Durata (număr total
de ore de formare):
Loc de desfășurare

romanipenului educational (ansamblul de cutume și valori
fundamentale ale rromilor), a cursurilor privind diversitatea sub toate
asectele ei etc, la nivel județean, local/ unitate de învătământ cu
elevi rromi (minim 15%), cât și din perspective utilizării setului de
măsuri ce privesc educația incluzivă, atitudinile și valorile
nondiscriminatorii,
nonsegregaționiste,
ale
alterității
și
interculturalității ș.a. ”
Din cauza insuficienței cunoaşterii etniei rome sau a prejudecăților
existente, apar fenomenele de discriminare sau de perceptie diferită
a elevilor rromi în comparație cu ceilalți elevi.
Cursul vine în întâmpinarea cadrelor didactice pentru înțelegerea
rromanipen-ului pentru reuşita demersului didactic şi nedidactic cu
copiii şi părinții rromi.
RROMANIPEN-ul este legea pe care se bazează cultura și tradițiile
rromilor. Această lege nescrisă care definește identitatea rromă, se
bazează pe concept care se întrepătrund și trebuie cunoscute și de
populația majoritară în scopul prevenirii practicilor discriminatorii.
24 de ore

Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățatmânt
Curriculumul programului
Competențe
C1: Cunosterea și dezvoltarea capacității și a motivației în învățare;
vizate:
C2: Cunoașterea de către cadrele didactice a istoriei tragice a rromilor,
cutume rrome;
C3: Dezvoltarea abilităților de comunicare specifică cu părinții și elevii de
etnie rroma;
C4: Formarea capacității de dezvoltare a practicilor inclusive –
nondiscrimatorii;
C5: Capacitatea de conștientiza importanța eliminării prejudecăților și a
tratamentelor discriminatorii ce se aplică elevilor rromi;
Planificarea
modulelor
tematice:

Modul tematic

MODULUL I
Pralipen-frăția.
Vastdipenajutorare; Ujo –
mahrime-purimpur
MODULUL II
Respectul
bătrânilor
MODULUL III
Rromanicris-ul
judecata
țigănească

Total
ore

Teorie

Aplicații

Evaluare
online
asincron

online
sincron
/face-toface

online
asincro
n

online
sincron
/face-toface

online
sincron
/faceto-face

4

1

1

1

1

-

6

2

1

2

1

-

6

2

1

2

1

-
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MODULUL IV
Valoarea(de sânge,
6
1
1
de personalitate,
de bogăție)
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I, II, III 2022

1

3

-

2

-

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de Portofoliu cu structura dată
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de Prof. CRISTEA RADU Ana Maria, inspector școlar minorități, certificat
pregătire):
formator, absolventă a Facultății de Istorie, Filosofie, Geografie –
specializare Științe politice
Coordonatorul
Prof. metodist Ștefan VASILE
programului

Casa Corpului Didactic Dolj, 2021 - 2022 |

139

X.4. PREGĂTIREA CANDIDAȚILOR PENTRU EXAMENE NAȚIONALE
START ÎN PROFESIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice, candidate la concursul național de ocupare a posturilor și
vizat:
catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar
Justificare
Rezultatele anuale ale concursului de ocupare a posturilor și catedrelor din
(necesitate,
învățământul preuniversitar au impus o analiză mai severă, în urma căreia
utilitate):
s-a evidențiat necesitatea unor cursuri de formare cu rolul de a completa
pregătirea metodică a candidaților, dobândită în timpul formării inițiale,
mai ales la nivel practic-aplicativ.
Cărțile de specialitate, ghidurile pe această temă sunt puține, slujind, mai
ales, ca bază de învățare teoretică.
Prin urmare, considerăm că se impune o abordare la obiect în privința
acestui aspect, astfel încât viitorii profesori să deprindă tehnici de
proiectare, strategii de desfășurare și modalități de evaluare a activității
didactice de predare-învățare.
Astfel, cursul îşi propune:
- să vină în sprijinul grupului țintă din învățământul preuniversitar care are
ca scop să desfășoare o activitate didactică eficientă și de calitate la nivel
proiectiv și acțional;
- să crească procentul notelor peste 7 la concursul național de ocupare a
posturilor, în județul Dolj;
- să ofere un exemplu de bune practici în ceea ce privește formarea.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: dezvoltarea competențelor necesare pentru proiectarea, realizarea și
vizate:
evaluarea activității didactice;
C2: dezvoltarea abilităților de comunicare, empatice și de cooperare
necesare realizării actului educațional;
C3: înțelegerea conceptelor, strategiilor și particularităților disciplinei
predate;
C4: dezvoltarea capacității de a crea experiențe de învățare semnificative
pentru nevoile și interesele de învățare ale elevului;
C5: dezvoltarea capacității de abordare a problematicii disciplinei predate,
încât să se asigure trecerea de la un învățământ pentru toți la un
învățământ pentru fiecare .
Planificarea
Modul tematic Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
ore
online
tematice:
asincron
online
online
online
online
sincron asincron sincron asincron
/face/faceto-face
to-face
MODUL I
6
1
2
2
1
Curriculum.
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

Delimitări
conceptuale.
Competențe
cheie.
Competențe
generale și
specifice
disciplinelor
de
învățământ.
Competențe și
obiective
Proiectarea
activității
didactice
MODULUL II
11
2
1
Strategii de
predareînvățare.
Metode.
Mijloace
MODULUL III
5
1
1
Evaluarea ca
proces.
Funcțiile
evaluării.
Tipuri de
evaluare.
Metode de
evaluare
Evaluare
2
trimestrul al IV-lea 2021
trimestrele I, al II-lea, al III-lea 2022

4

4

2

1

2

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online
sincron/face-to-face
Evaluare finală: portofoliu

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul Prof. JIANU Mihaela–Roxana, director C.C.D. Dolj, Limba și literatura
de pregătire):
română-Limba și literatura franceză, formator
Prof. Ștefan VASILE - profesor metodist C.C.D. Dolj, Matematică ,
formator
Prof. Camelia BĂLAN - profesor metodist C.C.D. Dolj, Limba și literatura
română-Limba și literatura franceză, formator
Prof. Rodica CODOBAN - profesor metodist C.C.D. Dolj, Fizică, formator
Prof. Ionuț PROHASCA - profesor metodist C.C.D. Dolj, Educație fizică și
sport, formator
Prof. Claudia-Lucia VIDA- profesor metodist C.C.D. Dolj, Limba și
literatura română, formator
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Coordonatorul
programului

Prof. Irina VÎNTURIȘ - profesor metodist C.C.D. Dolj, inspector școlar
Geografie, formator
Prof. Diana NAON-CIORBAGIU - inspector școlar Biologie, formator,
formator
Prof. Anca PRICINĂ - inspector școlar Limba și literatura română,
formator
Prof. Alina Felicia DUMITRU - inspector școlar Limba și literatura română,
formator
Prof. Tatiana CRISTEA - inspector școlar Matematică, formator
Prof. Cristina UNGUREANU - inspector școlar Matematică, formator
Prof. Adriana SĂLCEANU - inspector școlar Limba franceză, formator
Prof. Olivia Nicolae - inspector școlar Limba engleză, formator
Prof. Alin VANCEA- inspector școlar Educație fizică și sport, formator
Prof. Nicoleta LIȚOIU - inspector școlar Chimie, formator
Prof. Anca BĂRBULESCU - inspector școlar Fizică, formator
Prof. Monica TĂNASIE - inspector școlar Arte, formator
Prof. Mihaela GHINEA - inspector școlar Învățământ primar, formator
Prof. Irina Barbu - inspector școlar Învățământ primar, formator
Prof. Zoia CICIU - inspector școlar Învățământ Educație timpurie,
formator
Prof. Carmen Florentina Marcu - inspector școlar Tehnice, formator
Prof. Irina MILOTINESCU - inspector școlar Istorie, formator
Prof. Marinela DUMITRESCU- inspector școlar Socio-Umane și Învățământ
special, formator
Prof. Mihaela Pappa – inspector școlar Informatică, formator
Prof. Iuliana GHEORGHE - inspector școlar Religie, formator
Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA
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X.5. PREGĂTIREA EVALUATORILOR PENTRU LUCRĂRI SCRISE EXAMENE
NAȚIONALE/ MEMBRI ÎN COMISII/ PROBE PRACTICE/ ORALE ÎN PROFILUL
POSTULUI ȘI INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE DE EVALUARE A LUCRĂRILOR
SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
ŞI A CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE LA ISTORIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public –
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau Istorie
țintăvizat:
Justificare
În acord cu strategia M.E. de a asigura programe de formare pentru
(necesitate,
dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise din
utilitate):
cadrul examenului național de definitivare în învățământşi a concursului
național de ocupare a posturilor vacante, am propus un curs de formare
adresat cadrelor didactice evaluatori la disciplina Istorie.
Din contextul actual, reiese necesitatea formării și profesionalizării unui
corp național de evaluatori, cu accent pe dezvoltarea competențelor de
evaluare a candidațilorînscrişi la probele susținuteşi la clasa din cadrul
examenului național de ocupare a posturilor vacante.
Durata (număr 24 de ore
total de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise la
vizate:
examenul național de definitivare în învățământşi a concursului național de
ocupare a posturilor vacante şi a candidațilorînscrişi la probele susținute la
clasă;
C2: conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea
responsabilităților privind necesitatea transparenței și documentării acestor
decizii.
Planificarea
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
tematic
ore
online
tematice:
asincron
online
online
online
online
sincron asincron sincron asincron
/face/faceto-face
to-face
MODULUL I
6
2
2
2
Componentele
curriculumului
național și
relația cu
evaluarea.
Scopul
evaluării
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

lucrărilor
scrise şi a
probelor de la
clasă
MODULUL II
6
2
Relația dintre
programa
școlară și
programa
pentru
examene
MODULUL III
5
1
Proiectarea
itemilor,
tipologia
baremelor de
corectare și a
schemelor de
evaluare
MODULUL IV
5
1
Elemente de
deontologie în
procesul de
evaluare
Evaluare
2
Trimestrul IV al anului 2021
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

-

-

2

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online
sincron/face-to-face
Evaluare finală: proiectarea unui test, a matricei de specificații și a
baremului de corectare
II. RESURSE UMANE
Formatori
Claudia MATEI- Şcoala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova, prof. gr. I,
(nivelul de
formator
pregătire):
Irina MILOTINESCU– Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova, Inspector de
specialitate, prof. gr. I, formator
Coordonatorul
Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA
programului

FORMAREA COMPETENȚELOR PENTRU EVALUARE OBIECTIVĂ LA EXAMENELE
NAȚIONALE
I. CRITERII CURRICULARE
Public –
Cadre didactice care predau Limba și literatura română
țintăvizat:
Justificare
Conform politicilor și strategiilor naționale în domeniul
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(necesitate,
utilitate):

dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor din cadrul examenelor
naționale de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului
național de ocupare a posturilor vacante este o necesitate și o direcție
prioritară a M.E. în același timp.
Evaluarea la clasă sau la examenele naționale este o problemă care capătă
conotații noi în condițiile aplicării unor metode alternative de predareînvățare-evaluare. Prin parcurgerea acestui program, participanții vor fi
familiarizați atât cu importanța și metodele/instrumentele evaluării, cât și
cu existențadiversității nivelelor de dificultate în învățare. Potențialul
formativ al metodelor alternative de evaluare susține individualizarea
actului educațional prin sprijin acordat elevului, valorificând astfel
aptitudinile, aspirațiile, interesul și posibilitățile pe care le are.
Cunoaştereaşi aplicarea corectă a cerințelor evaluării, deşablonizarea
practicilor educative prin excluziunea modelului unic şi cultivarea
capacității de selecție, a inovației personale va duce la evitarea disfuncțiilor
ce
pot
apărea
în
secvențele
de
evaluare
şi
notare
a
performanțeloreducaților.
24 de ore

Durata (număr
total de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: utilizarea cunoștințelor de aplicare a metodelor și a instrumentelor
vizate:
pentru evaluarea obiectivă;
C2: dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative;
C3: capacitatea de a utiliza și compara tehnicile şi instrumentele de
evaluare tradiționaleşi complementare din perspectiva oportunitățilorşi a
limitelor;
C4: abilitatea de a identifica criteriile calitative de evaluare ce descriu în
termeni calitativi performanțeleaşteptate din partea elevilor evaluați pe
niveluri;
C5: dezvoltarea comportamentelor autoevaluativeşi a gândirii critice;
C6: formarea abilității de a proiecta și evalua diferite tipuri de itemi.
Planificarea
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
tematic
ore
online
tematice:
asincron
online
online
online
online
sincron asincron sincron asincron
/face/faceto-face
to-face
MODULUL I
4
1
1
2
Conceptele
fundamentale
ale evaluării
MODULUL II
12
4
3
5
Formulare
itemi de
evaluare.
Bareme de
notare
MODULUL III
6
2
2
2
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

Disfuncții ale
evaluării
didactice şi
modalități de
limitare a
acestora
Evaluare
2
Trimestrele I, II și III ale anului 2022

-

-

2

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online
meeting
Evaluare finală: portofoliu
II. RESURSE UMANE
Formatori
Adriana Teodora BADEA –prof. Limba și literatura română, gradul didactic
(nivelul de
I, formator;
pregătire):
Simona PÎRVU – prof. Limba și literatura română, gradul didactic I,
formator;
Didona-Mădălina STOICA-FETEA, prof. Limba și literatura română, gradul
didactic I, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Craiova, formator;
Inelia LUCA, prof. Limba și literatura română, gradul didactic I, Liceul
Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Craiova, formator.
Coordonatorul
Prof. metodist Claudia-Lucia VIDA
programului

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE DE EVALUARE LA ISTORIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau Istorie
Justificare
În acord cu strategia M.E. de a asigura programe de formare pentru
(necesitate,
dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise din
utilitate):
cadrul examenului național de definitivare în învățământ şi a concursului
național de ocupare a posturilor vacante,dar și de evaluare în cadrul
concursurilor de istorie am propus un curs de formare adresat cadrelor
didactice evaluatori la disciplina Istorie. Din contextul actual, reiese
necesitatea formării și profesionalizării unui corp național de evaluatori,
cu accent pe dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrarilor scrise la
nivel local,concursuri de istorie ,dar și national bacalaureat, definitivat,
titularizare.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise la
examenul național de definitivare în învățământ şi a concursului național
de ocupare a posturilor vacante şi a candidaților înscrişi la probele
susținute la clasă;
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C2: conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea
responsabilităților privind necesitatea transparenței și documentării
acestor decizii
Planificarea
modulelor tematice:

Modul
tematic

MODULUL I
Component
ele
curriculumu
lui național
și relația cu
evaluarea.
Scopul
evaluării
lucrărilor
scrise şi a
probelor de
la clasă
MODULUL II

Calendarul
programului
(trimestre ale anului

Total
ore

Teorie

Aplicații

online
sincron
/face-toface

online
asincron

online
sincron
/face-toface

online
asincron

6

3

-

-

3

6

3

-

-

3

-

-

2

-

-

2

-

-

Relația
dintre
programa
școlară și
programa
pentru
examene
MODULUL
5
3
III
Proiectarea
itemilor,
tipologia
baremelor
de
corectare și
a schemelor
de evaluare
MODULUL I
5
3
Elemente
de
deontologie
în procesul
de evaluare
Evaluare
2
Trimestrul IV 2021 și trimestrele I,

II, III 2022
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bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online
meeting
Evaluare finală: proiectarea unui test, a matricei de specificații și a
baremului de corectar

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

Claudia MATEI – profesor de istorie,formator national , certificat seria E
nr.0030573
Irina MILOTINESCU – inspector de specialitate ISJ Dolj,formator,
certificate seria B nr. 0021570
Prof. metodist Ștefan VASILE

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE – COMPONENTĂ A PROCESULUI DE
ÎNVĂȚARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
Motivarea cadrelor didactice de a aplica adecvat şi argumentat conceptele,
(necesitate,
metodele şi a strategiile utilizate în evaluarea rezultatelor şcolare. Cursul
utilitate):
vizează cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind evaluarea
şcolară.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):
Loc de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățamânt
Curriculumul programului
Competențe
C1: Însuşirea principalelor concepte cu care operează teoria şi practica
vizate:
evaluării şcolare (evaluare, măsurare, apreciere, decizie, randament,
performanță, rezultat, eficacitate, eficiență, progres şcolar) şi explicarea
funcțiilor evaluării şcolare;
C2: Aplicarea principalelor strategii evaluative (evaluarea inițială, evaluarea
formativă, evaluarea sumativă, evaluarea criterială evaluarea normativă);
C3: Utilizarea principalelor sisteme de apreciere a rezultatelor şcolare.
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
ore
online
modulelor
asincron
online
online
online
online
tematice:

MODUL I
Evaluarea
rezultatelor
şcolare –
acțiune
componentă a
procesului de

6

sincron
/faceto-face

asincron

sincron
/faceto-face

sincron
/face-toface

2

1

2

1
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învățământ
MODUL II
Caracteristicile
demersurilor
evaluative
MODUL III
Metodologia
evaluării
rezultatelor
şcolare
MODUL IV
Efectele
aprecierii
(notării)
rezultatelor
şcolare.
Evaluare
Trimestrul IV 2021

6

2

1

2

1

-

6

2

1

2

1

-

4

1

-

1

2

2
2
Calendarul
și trimestrele I, II, III 2022
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
- chestionare
evaluare a
- observare sistematică
cursanților:
- exerciții
- teme
- prezentări de proiecte individuale
II. RESURSE UMANE
Formatori
Prof. Leontina Monica SUNĂ - inspector pentru dezvoltarea resursei umane,
(nivelul de
formator, certificat formator
pregătire):
Prof. ZAHARIA Laura – profesor învățământ primar, Facultatea de Litere
Craiova – limba și literatura română – limba și literatura franceză, certificat
formator
Prof. Ștefan VASILE – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Dolj, formator
național
Coordonatorul
Prof. metdist Ștefan VASILE
programului

DIRECTOR CCD Dolj,
Prof. Mihaela-Roxana JIANU
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