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PROGRAME ACREDITATE M.E.N.

1.

- categoria 2, 89 ore, acreditat prin
OSCINT- pentru management educaţional
preuniversitar

2.
OSCINT XXI - Inovare pentru calitate în
învăţământul preuniversitar

3.
Cultura sănătăţii și securităţii muncii

4.
Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V- a

O.M. nr. 5990/16.12.2015, 25
CPT
FURNIZOR: Academia Națională de
Informații ”Mihai Viteazul” București
Curs cu taxă
- categoria 2, 94 ore, acreditat prin
O.M. nr. 3736/24.04.2015, 25
CPT
FURNIZOR: Academia Națională de
Informații ”Mihai Viteazul” București
- categoria 2, 80 ore – 20 CPT,
acreditat prin OMEN nr. 5550/
2013
Furnizor: FSLI
Curs cu taxă
- Categoria 1, 60 ore, 15 CPT,
acreditat prin O.M.E.N.
4586/09.08.2017
Furnizor: C.C.D. Brăila
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I. DIDACTICA SPECIALITĂȚII
ACTIVITĂȚI DIFERENȚIATE PRIN UTILIZAREA METODELOR ALTERNATIVE LA LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice care predau Limba și literatura română din învățământul
preuniversitar.
Justificare(necesitate,
Metodele alternative presupun comunicare, creativitate, interacțiune,
utilitate):
dinamica grupului, reducerea blocajului emoțional.
Utilitatea acestui curs constă, în primul rând, în dezbaterea acestui conținut
în funcție de programa şcolară şi de desfăşurarea unei lecții şi, în al doilea
rând, în aplicarea acestor metode în atelierele didactice – activitatea
dominantă a cursului. Profesorii cursanți pot aborda aceste metode din
punct de vedere teoretic şi pragmatic, urmând să completeze o fişă
experimentală pentru o lecție pe care o analizează.
Durata (număr total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
- utilizarea metodelor alternative și strategiilor de predare adecvate
particularităților individuale sau de grup la lb. și literatura română
- formarea unor deprinderi analitice precum clasificarea textelor,
sistematizarea nivelurilor de analiză lingvistică şi stilistică, corelarea
observației directe pe a text cu bagajul de cunoştințe a literaturii
- consolidarea și completarea cunoștințelor despre scenarii interpretative şi
adaptarea lor la specificul şi originalitatea textului;
- transferul și aplicarea competențelor didactice dobândite pe parcursul
formării în activitatea didactică proprie
- dezvoltarea competenței de a concepe activități in funcție de nivelul
elevilor.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Managementul activității de
6
2
4
învățare. Metoda
predării/învățării reciproce.
Dezbaterea. Studiul de caz
Modele epice în romanul
6
2
4
interbelic
Proiectul. Paralela. Reportajul
6
2
4

Calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

Tehnici de interpretare ale
4
1
3
textelor literare. Dosarul de
lectură
2
Evaluare
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Evaluare inițială prin completarea unui chestionar de așteptări, evaluare
curentă prin autoevaluare, evaluare finală prin completarea unui chestionar,
alcătuirea unui portofoliu, completarea unei fișe experimentale, alcătuirea
unui proiect didactic în care este propusă o metodă alternativă.

II. RESURSE UMANE
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Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

Prof. ANCA PRICINĂ, prof. gr. I, formator național
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj

25 cursanți
2400 lei
4 lei/oră/cursant

PROIECTAREA EVALUĂRII LA DISCIPLINA MATEMATICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice (educatoare, învățători, institutori, profesori), absolvenți
ai Facultății de Matematică, Specializarea Matematică
Justificare(necesitate,
Ridicarea profesionalismului la rang de principiu-cheie în realizarea unui
utilitate):
învățămînt de calitate în etapa actuală a Reformei în învățământ şi
asigurarea competențelor de evaluare conform Standardului Național de
Formare Continuă pentru funcția didactică de Profesor.
Durata(număr total de ore
24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
(competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului):
Competenţe vizate
• utilizarea adecvată a conceptelor cheie din domeniul curriculumului şi
evaluării
• explicarea relației complexe dintre curriculum şi procesul de predare
învățare - evaluare;
• elaborarea scopului şi funcțiilor evaluării, în cadrul procesului
educațional;
• analizarea standardelor şi a criteriilor de acordare a notelor, în relație
cu elementele componente ale programei şcolare.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total
Teorie Aplicatii
Evaluare
tematice
ore
Modulul 1: Relaţia dintre
8
3
5
curriculum, programa şcolară
şi evaluare
Modulul 2: Metode de
5
2
3
evaluare a rezultatelor
şcolare
Modulul 3: Proiectarea
10
3
7
evaluării
Evaluare
1
1
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

Trimestrul al IV- lea 2017
Trimestrele I, II, III 2018
Evaluarea iniţială - cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea
conceptelor specifice
Evaluare formativă - prin observarea curentă a comportamentelor
cursanților, fişa de evaluare, completarea de chestionare, lista de itemi,
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teste criteriale, auto/interevaluare, analiza lucrărilor.
Evaluarea finală a cursului se va realiza printr-un portofoliu.
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul total al programului
/al activităţii:
Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Genoveva IOANA - profesor grad I, Matematica, formator național cu
expertiză în domeniul formării cadrelor didactice
Ştefan VASILE - profesor grad I, Matematica, formator național cu
expertiză în domeniul formării cadrelor didactice
Prof. metodist Carla Cristofir – C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei

INSTRUIREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau fizică,
chimie, biologie, matematică, învățători,profesori pentru învățământul
primar
Justificare (necesitate,
Programul de formare "Instruirea diferențiată a elevilor în domeniul
utilitate):
științelor" își propune o abordare activă a învățării ştiințelor, folosind
strategii didactice investigative şi prelucrarea conținuturilor ştiințifice
din perspectivă interdisciplinară, în medii diferite. Pentru a asigura
eficiența acțiunilor pedagogice, statutul cadrului didactic de
reprezentant al ştiinței şi de mediator în constituirea relației elev –
ştiință nu mai este suficient. Este nevoie de crearea unui mediu
educațional în care elevul să fie pus să caute, să cerceteze, să găsească
soluții. În cadrul activităților programului de formare, cursanții sunt
ghidați în elaborarea unor materiale didactice ce au la bază educația
bazată pe investigație științifică. Temele studiate promovează:
abordarea integrată a conținuturilor specifice domeniului Ştiințe,
predarea și evaluarea diferențiată a științelor, rolul profesorului de
științe, predarea/învățarea din perspectiva învățării pe tot parcursul
vieții şi dezvoltarea competențelor cheie pentru secolul XXI.
Durata (număr total de ore de 24 ore
formare):
Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul cursului):
1. Abordarea integrativă a conținuturilor specifice disciplinelor
ştiințifice din perspectiva învățării prin investigare;
Competenţe vizate:
2. Identificarea strategiilor şi metodelor specifice învățării prin
investigare care pot fi aplicate în contexte de învățare formale,
informale, nonformale;
3.Analiza/ Proiectarea/ Implementarea scenariilor didactice ale
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
tematice:
ore
1 Demersuri de proiectare a
4
2
2
educației diferențiate
Casa Corpului Didactic Dolj, 2017 - 2018 |

9

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

2. Modalități de realizare a
6
2
4
unei instruiri diferențiate în
domeniul științelor
3.Direcții de abordare a
6
2
4
evaluării din perspectiva
instruirii diferențiate
4. Caracteristici ale educației
6
2
4
diferențiate la elevii cu cerințe
educative speciale și la elevii
capabili de performanță
Evaluare
2
2
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
 evaluarea inițială privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea
conceptelor specifice
 evaluarea continuă se va face pe parcursul derulării cursului
 evaluarea finala – susținerea unui proiect
MOCULESCU ILEANA, formator județean
NEGRU SIMONA NORA, formator județean
Prof. metodist Camelia Bălan - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

ROLUL DISCIPLINELOR OPȚIONALE ÎN PREDAREA MATEMATICII
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Profesori din aria curriculară Matematică și Științe
Profesori pentru învățământul primar
Justificare
În contextual actual al procesului de predare-învățare-evaluare a
(necesitate, utilitate):
matematicii, accentul se mută de la predarea de informații la formarea unor
competențe de aplicare a cunoştințelor dobândite în vederea dezvoltării
creativității elevilor.
Prin desfășurarea acestui curs dorim să punem accentul pe creșterea
rolului disciplinelor opționale la nivelul ariei curriculare Matematică și Științe,
realizarea programelor pentru disciplinele opționale și metodologia
implementării acestora. Considerăm că este necesar ca profesorii să perceapă
corect disciplinele opționale și rolul lor în creșterea calității procesului
instructiv-educativ.
Durata
24 ore
(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
• Cunoașterea metodologiei de realizare a disciplinelor opționale
• Abordarea, în mod creativ, a unor teme pentru programa disciplinei
opționale din cadrul ariei curriculare Matematică și Științe
• Formarea și consolidarea competențelor de realizare a programelor pentru
Casa Corpului Didactic Dolj, 2017 - 2018 |
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Planificarea modulelor
tematice:

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

disciplinele opționale din cadrul ariei curriculare Matematică și Științe
• Transferul și aplicarea competențelor dobândite la curs în activitatea
didactică
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
Modulul I
Învățarea matematicii dincolo de
8
3
4
1
manual
Modulul II
Opționalul de matematică – o
6
2
3
1
necesitate?
Modulul III
Proiectarea disciplinelor opționale
8
2
5
1
la matematică; exemple
Evaluarea sesiunii de formare
2
2
Total ore
24
Trim IV 2017
Trim I, II, III 2018
- evaluarea inițială – chestionar;
- evaluare continuă, pe parcursul desfășurării cursului, prin aplicații practice;
- evaluare finală, realizarea unui proiect de programă pentru o disciplină
opțională, pe grupe;
- planul de valorizare a competențelor dobândite prin participarea la
programul de formare.
Prof. Cristian - Paul MOANȚĂ, inspector școlar, formator, gradul didactic I
Prof. Ghiorghița STĂNICĂ, formator, gradul didactic I
Prof. metodist Carla Cristofir – C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei

STRATEGIILE DIDACTICE - COMPONENTE DE BAZĂ ALE PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
Societatea se află într-o continuă evoluție, ceea ce determină apariția
utilitate):
necesității eficientizării procesului instructiv-educativ prin implicarea
activă a elevilor în asimilarea noilor cunoştințe. De aceea, este esențial
rolul cadrului didactic în conştientizarea, încurajarea şi stimularea
elevilor cu privire la nevoia participării lor la propria formare.
Durata (număr total de ore
24 ore
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de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

-

Capacitatea de a defini noțiunile de bază: strategii didactice, metode
de instruire, mijloace de învățământ;
- Capacitatea de a identifica punctele slabe şi forte ale strategiilor
didactice interactive comparativ cu cele tradiționale;
- Capacitatea de a argumenta rolul strategiilor moderne în procesul de
Predare-învățare-evaluare;
- Capacitatea de operare cu aceste concepte în diferite situații de
instruire practică;
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
M1 - Rolul strategiilor
6
2
3
1
didactice interactive în
procesul de predareînvățare;
M2 – Metode şi tehnici
11
4
6
1
didactice activizante;
M3 – Instrumente moderne
5
2
3
utilizate în procesul de
predare-învățare-evaluare.
Evaluarea finală
2
2
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
-

completarea de chestionare
realizarea şi prezentarea portofoliului.

Ciocan Elisabeta – profesor metodist CCD Dolj, metodist ISJ Dolj
Prof. metodist Carla Cristofir – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

ACTIVITATEA INTEGRATĂ – O NOUĂ ABORDARE A CURRICULUMULUI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, debutanți
Justificare
Schimbările actuale din învățământul românesc determină
(necesitate, utilitate):
necesitatea formării cadrelor didactice, cadrelor debutante conform
noului curriculum 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
Casa Corpului Didactic Dolj, 2017 - 2018 |
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Durata
(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

active-participative de învățare, valorificarea creativității elevilor și
cadrelor didactice în cadrul activităților didactice.
24 ore

• Dezvoltarea creativității didactice în elaborarea unei activități
integrate
• Formarea competențelor de proiectare a activităților integrate
• Aplicarea și utilizarea strategiilor didactice centrate pe
individualizare, descoperire, cooperare în procesul de învățământ
• Utilizarea eficientă a materialelor didactice în procesul de evaluare
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
Modulul I
Învățarea la vârstele
timpurii – Cum învață
copilul?
Modulul II
Jocul copilului
- Ce înseamnă jocul pentru
copil?
- Evoluția
comportamentului de joc al
copilului
- Tipuri de jocuri şi
semnificația lor pentru
dezvoltarea şi învățarea
copilului la vârste diferite
- Jocul ca tip de activitate de
învățare integrată
Modulul III
Proiectarea activităților
integrate. Variante de
proiectare
Modulul IV
Evaluarea progresului
copilului
Evaluare

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

4

2h

2h

-

8

3h

5h

-

8h

3h

5h

-

2h

1h

1h

2h

-

-

2h

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
- observarea sistematică
- analiza produselor activității
- proiecte individuale şi de grup compatibile cu tematica parcursă în
cadrul cursului
- chestionar

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

Prof. Bălan Camelia – formator, Specialitatea Învățător – Educator,
gradul didactic I, profesor metodist C.C.D. Dolj
Prof. Firescu Georgiana – formator, gradul didactic I
Prof. metodist Firescu Georgiana – C.C.D. Dolj
Casa Corpului Didactic Dolj, 2017 - 2018 |
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III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

MODERN MOTIVATIONAL METHODS IN THE ELT
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:

Profesorii de limba engleză din învățământul preuniversitar

Justificare
utilitate):

(necesitate, Cursul are la bază tehnici de motivare care pot sta la baza predării limbii
engleze. Cursul își propune prin tehnicile diferite de lucru oferite să
dezvolte, să îmbunătățească și să aprofundeze abilitatea profesorilor de
limba engleză de a dinamiza orele de limba engleză, de a-I determina pe
elevi să studieze eficient, folosind materiale autentice britanice însușite la
cursuri de specialitate din Marea Britanie. Orele de limba engleză vor deveni
dinamice, motivând activ elevii în învățarea și îmbunătățirea limbii engleze.
Durata (număr total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
• dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză
• dezvoltarea spiritului creativ și interpretativ
• îmbunătățirea abilității de a comunica în limba engleză
• dezvoltarea capacității de proiectare a activității didactice ce presupune
utilizarea TIC
Planificarea modulelor
tematice:

Modul tematic

Total
ore

What is motivation?-techniques
8
Warm-ups
8
- motivational activities
Ice-breakers-motivational
8
activities
Assessment
Evaluare
2
programului Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
ale anului Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018

Calendarul
(trimestre
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

Teorie

Aplicaţii

2
2

6
6

2

4

-

-

Evaluare

2

Evaluare inițială privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor
specifice, prin chestionare.
Evaluare formativă pe parcursul derulării cursului prin: observare curentă,
exerciții, teste, teme de lucru în clasă şi acasă;
Evaluare sumativă, finală prin prezentarea portofoliului personal al
cursantului .

II. RESURSE UMANE
Casa Corpului Didactic Dolj, 2017 - 2018 |
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Formatori (nivelul de
pregătire):

Prof. Vasile Corina-formator, gradul didactic I

Coordonatorul
programului

Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj

III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/al
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pe
participant:

25 cursanți
2400 lei
4 lei/oră/cursant

DIMENSIUNI ALE ÎNVĂȚĂRII CENTRATE PE ELEV
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preșcolar,primar.
Justificare(necesitate, utilitate): Cursul urmărește formarea cadrelor didactice în vederea abordării
integrate a procesului de învățământ, cerință a actualului curriculum,
în care se pune accent pe cunoașterea stilurilor și nevoilor de
învățare ale fiecărui elev, conform particularităților individuale
specifice.
Abordarea învățării centrate pe elev duce la flexibilitatea proiectării
didactice în utilizarea diferitelor modalități de abordare integrată.
Rezultatele evaluării în învățământ duc la asigurarea calității în
educație - toți elevii au oportunități egale în învățare.
Durata (număr total de ore de
24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
(competenţe, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competenţe vizate:
Înțelegerea și utilizarea învățării centrate pe elev
Dezvoltarea competențelor de comunicare și colaborare în aplicarea
integrării curriculare
Aplicarea unor tehnici și instrumente de evaluare
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Integrarea curriculară6
2
4
noțiuni științifice
Procesul de învățământ
8
2
6
centrat pe elev
Modalități practice de
8
2
6
abordare integrată
Evaluarea
2
2
Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
- chestionare
- observare curentă
- portofoliu, prezentări de proiecte individuale și de grup compatibile
cu tematica parcursă la curs
Casa Corpului Didactic Dolj, 2017 - 2018 |
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II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Prof. Marilena Vidrașcu – formator gradul I
Prof. Ciocoiu Cristina – formator, gradul didacic I, Inspector
Învățământ preșcolar
Prof. metodist Teodora Badea – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar.
Justificare
Motivarea cadrelor didactice de a pune mai mare accent pe dezvoltarea
(necesitate, utilitate):
sănătoasă și armonioasă a copilului.
Stimularea interesului acestuia pentru participarea la activități sportive,
respectarea regulilor specifice diferitelor jocuri de mișcare, a regulilor de
igienă personală și a alimentației sănătoase.
Cursul vizează cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind
dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a copilului.
Durata (număr total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
- Favorizarea evoluției armonioase, prin dezvoltarea fizică și alimentație
sănătoasă
- Menținerea unei stări optime de sănătate prin mijloace specifice jocurilor
psihosociale, o alimentație sănătoasă și reguli stabilite de igienă personală
- Practicarea de exerciții în aer liber, în contexte diferite
- Aplicarea diverselor modalități de cooperare şi lucru în echipă pentru
dezvoltarea unui organism sănătos
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicaţii
Evaluare
tematice:
ore
Modulul I
6
2
4
Modalități de menținere a
stării de sănătate
Modulul II
6
3
3
Alimentație sănătoasă
Modulul III
6
2
4
Reguli de igienă personală
pentru dezvoltarea fizică
armonioasă a copiilor.
Modulul IV
4
2
2
Tehnici de lucru folosite în
cadrul jocurilor psihosociale
Evaluare
2
2
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
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Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

- chestionare
- observare sistematică
- exerciții
- teme
- prezentări de proiecte individuale şi jocuri psihosociale compatibile cu
tematica parcursă în cadrul cursului.
Prof. Firescu Georgiana – formator, gradul didactic I, profesor pentru
învățământul preșcolar
Prof. Bălan Camelia – formator, profesor metodist C.C.D. Dolj, Specialitate
Învățător – Educator, Licențiat în Filologie, Specialitatea Limba română –
Limba Franceză
Prof. Gherghe Dorina – formator, gradul didactic I
Prof. metodist Firescu Georgiana – C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

STRATEGII MODERNE ŞI CLASICE ÎN PREDAREA EDUCAȚIEI ESTETICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
- cadre didactice din învățământul preșcolar, primar.
Justificare
(necesitate, Cursul de față vizează „Educația estetică” şi urmăreşte formarea unei
utilitate):
personalități în concordanță cu cerințele obiective ale societății, dar şi ale
individului. Ca orice fenomen social, educația estetică are în mod implicit şi un
caracter istoric. Ea a apărut odată cu societatea, evoluează şi se schimbă în
funcție de transformările ce se produc în cadrul societății.
Educația estetică are o infinitate de efecte pozitive asupra personalității şi
urmăreşte două aspecte în procesul formării viitoarei personalități:
educația pentru artă, care înseamnă educarea sensibilității artistice la
individual interesat de a descoperi, cunoaşte, crea şi de a se instrui prin
valorile artei;
educația prin artă, cu valențe educative mult mai largi, care vizează
dezvoltarea integrală a personalității.
În acest context educația artistică ocupă un rol determinant. Corolarul
acestui proces educativ este dobândirea capacității de a ne ridica de la
cunoaşterea istoriei artei şi a elementelor tehnice de limbaj artistic la
semnificațiile majore ale operelor de artă; prin formarea unui gust artistic care
să permită o judecată de valoare, pe baza unor criterii estetice.
Necesitatea unei educații artistice de bază a elevilor, tinerilor, a
determinat o nouă optică în didactica educației plastice, o nouă poziționare a
acesteia în calitatea de disciplină obligatorie cu rol important în dezvoltarea
armonioasă a şcolarului.
În comparație cu programa analitică anterioară, curriculum-ul actual
se bazează, la această disciplină, pe învățare activă realizată prin exerciții
variate, raționalizarea activităților de învățare în funcție de obiectivele cadru şi
Casa Corpului Didactic Dolj, 2017 - 2018 |

17

Durata (număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

obiectivele de referință, este adaptat la posibilitățile elevilor, fiind
predominant intuitiv şi formativ şi oferă elevilor posibilitatea valorificării
socio-culturale a disciplinei în vederea dezvoltării personalității.
24 ore

- Educarea capacității subiective de receptare artistică şi estetică;
- Încurajarea, orientarea şi dezvoltarea aptitudinilor creative artistice;
- Transmiterea şi asimilarea cunoştințelor despre valori estetice şi artistice;
- Practicarea frumosului, în viață, în mediul pedagogic şcolar şi în relațiile
interumane.
Modul tematic
Total Teorie Aplicații
Evaluare
ore
1. Modulul I „Importanța
6
2
4
educației estetice şi a educației
plastice în activitatea
didactică”
2. Modulul II „Modalități de
8
2
6
realizare a metodologiei
educației estetice şi educației
plastice ”
3. Modulul III „Aplicații şi
8
2
6
tehnici de lucru folosite în
activitățile de educație
plastică”
4. Modului IV - Evaluare
2
2

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

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018

Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

Prof. COŞERAN DORINA – formator , gradul didactic I
Prof. DRÎMBOI CRĂCIUNA – formator, gradul didactic I
Prof. metodist Firescu Georgiana – C.C.D. Dolj

Produse ale activității;
Prezentări PPt din cadrul activităților de educație plastica;
Studii de specialitate pe lotul de subiecți;
Chestionare;

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

JOCUL DIDACTIC DE LA FORMAL LA NON FORMAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preșcolar
Justificare(necesitate,
Cursul vizează dezvoltarea competențelor profesionale, prin însușirea
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utilitate):

unor tehnici moderne, formale şi nonformale, privind abordarea,
realizarea şi utilizarea jocului didactic tradițional, dar și modern, cu
folosirea aparaturii de ultimă generație (laptop, tabletă, smartphone),
pentru realizarea obiectivelor programelor școlare în vigoare și a jocurilor
de tip team – building, pentru cunoașterea și relaționarea cu mediul școlar
și social, în vederea creșterii șanselor de reușită în cariera profesională.
24 ore

Durata(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
C1: Însușirea și aplicarea jocurilor de comunicare, relaționare și de tip
team –building în activități extrașcolare..
C2: Aplicarea cunoștințelor despre jocul didactic, în situații concrete , în
învățământul preuniversitar românesc
C3: Crearea documentelor necesare curriculum-ului la decizia școlii, cu
aplicabilitate pe tema jocului didactic, în conformitate cu Legea Educației
Naționale, cu normele europene și cerințele societății actuale, în mediul
școlar.
C4: Realizarea strategiilor destinate jocului didactic, în învățământul
preuniversitar, prin aplicațiile practice, cu utilizarea mijloacelor de ultimă
generație (laptop, tabletă, smartphone).
C5: Utilizarea comunicării formale și nonformale în orele de curs, în
proiecte și programe și prin intermediul jocului didactic în mediul școlar,
pentru dezvoltarea conduitelor empatice și pentru reușita în carieră.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total
Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
M I Jocul didactic
6
2
4

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

M II Ludicul în opțional

8

2

6

M III Tipuri de jocuri didactice
utilizate
în
activitățile
nonformale
Evaluare

8

2

6

2

-

-

2

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
chestionare
observarea curentă
prezentări de proiecte individuale și de grup compatibile cu
tematica parcursă la curs
Prof. GODEANU CLARISA – formator, gradul didactic I, profesor pentru
învățământul preuniversitar
Prof. Ciocoiu Cristina – formator, gradul didacic I, Inspector Învățământ
preșcolar
Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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MODALITĂȚI DE ABORDARE A DISCIPLINELOR OPȚIONALE
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Justificare(necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul primar
Prin derularea acestui curs doresc să reliefez punctele tari ale opționalelor:
oferă alternative educative multiple bazate pe tehnicile didacticii moderne,
dezvoltă competențe şi capacități reale, reduce memorarea, stimulează lucrul
în echipă/pe grupe, este o învățare participativ/activă.
Predarea opționalelor sunt considerate o provocare pentru un profesor
adevărat; libertatea de acțiune a profesorului e mult mai mare, de la
conținuturile pe care le propune, până la tipurile de activități pe care le concep
Este necesar ca profesorii să perceapă corect disciplinele opționale şi
importanța lor în creşterea calității procesului instructiv-educativ, pentru ca
această idee de bază să nu mai aibă statut ingrat, de provizorat şi improvizație,
prin necunoaştere şi minimalizare, datorită lipsei de rigoare, intereselor şi
comodității.
24 ore

Durata(număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
 cunoaşterea legislației şi metodologiei de aplicare a disciplinelor
opționale în învățământul preuniversitar,
Competente vizate:
 redactarea: o planificare anuală/semestrială pentru toate tipurile de
discipline opționale,
 prezentarea unor modalități de realizare ale disciplinelor opționale.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
Planificarea modulelor
tematice:
MODULUL I
8
2
5
1
Disciplinele opționale intre
deziderat și realitate
MODULUL II
8
3
4
1
Oferta curriculara a scolii
MODULUL III
Proiectarea disciplinelor opționale
6
1
4
1
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru

EVALUARE SESIUNII DE FORMARE
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018

2

proiecte de activitate, planificare anuală semestrială, calendarul şi agenda
disciplinelor opționale
Prof. învăț. primar. Mazilu Mariana - Formator , gradul didactic I
Prof. metodist Carla Cristofir – C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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fiecare participant:

CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENȚE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare(necesitate, utilitate):

Durata(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor tematice:

Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în vederea realizării
proiectării și evaluării rezultatelor învățării pentru un curriculum centrat
pe competențe.
24 ore

- Formarea competențelor de comunicare în vederea realizării
proiectării și evaluării rezultatelor învățării pentru un curriculum
centrat pe competențe
- Dezvoltarea competențelor de autocunoaştere şi autorealizare în
proiectare și evaluare
- Însușirea competențelor culturale, interculturale , civice și morale
Modul tematic
Total Teorie
Aplicaţii
Evaluare
ore
Curriculumul
6
2
3
1
modernizat la
disciplina şcolară:
analiza aspectelor
structurale
Corelarea:
6
2
3
1
subcompetențeconținuturi-activități
de învățare şi evaluare
Curriculumul
6
2
3
1
modernizat şi
proiectarea didactică
Curriculumul
6
2
3
1
modernizat şi
evaluarea rezultatelor
şcolare
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Evaluare continuă

Monica Tănasie – formator, profesor grad I
Prof. metodist Firescu Georgiana - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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ROLUL LIMBAJULUI ÎN DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI ŞI PERSONALITĂȚII ELEVILOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Personal didactic din învățământul preuniversitar.
Justificare (necesitate, Cursul „Rolul limbajului în dezvoltarea comportamentului şi personalității
utilitate):
elevilor” urmăreşte inițierea cursanților în elementele de bază ale disciplinei,
diferite aspecte care țin de acest domeniu. De asemenea, se are în vedere
dezvoltarea capacității de analiză şi sinteză a cursanților, explicarea şi
înțelegerea de către aceștia a problemelor specifice și caracterului foarte de
actualitate al domeniului, în vederea formării unui corp de profesionişti, a
însuşirii unui mod de gândire specializat şi formarea unui comportament
profesional în conformitate cu principiile etice şi cu legislația în vigoare.
Durata (număr total de 24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
(competenţe, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competenţe vizate:
 Cunoaşterea şi înțelegerea conceptelor cheie în dezvoltarea limbajului
 Explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de limbaj generate în spațiul
de interacțiune al clasei de elevi, între principalii actori – elev şi cadru
didactic
 Recunoaşterea, exprimarea şi gestionarea sănătoasă a emoțiilor în spațiul
clasei
 Antrenarea capacității de captare a atenției, de câştigare a încrederii
elevilor, de utilizare a tehnicilor de încurajare a elevului
 Ascultarea activă în vederea unei relaționării corecte şi eficiente
Planificarea modulelor Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
tematice:
ore
1. Delimitări conceptuale.
6
2
4
Caracteristici şi manifestări ale
limbajului la anumite perioade
ale vârstei
2. Cultivarea limbajului şi a
8
2
6
gândirii – premise ale
dezvoltării comportamentului şi
personalității elevilor
3. Jocul – mijloc de
8
2
6
dezvoltare a limbajului
2
2
4. Evaluare
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare
a cursanţilor:

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Inițială – chestionare
Formativă – observare curentă, exerciții, teme
Sumativă (finală) – portofoliu cu prezentări de proiecte individuale şi
de grup compatibile cu tematica parcursă la curs

II. RESURSE UMANE
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Formatori (nivelul de
pregătire):

Prof. Badea Mariana – formator
- Profesor pentru Învățământul preșcolar, Grad didactic I
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie–Filosofie-Geografie,
Masterat in Sociologia comunicării și jurnalism
Prof. Bumbaru Mihaela Marilena – formator
- Profesor, Grad didactic I, Specializarea Limba română
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Specializarea Limba șu
literatura română - Limba și Literatura Italiană
- Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Specializarea
Comunicare Interculturală

Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

ARTELE VIZUALE – CADRU OPTIM PENTRU STIMULAREA CREATIVITĂȚII
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preprimar, primar.
Justificare(necesitate,
Una dintre problemele esențiale ale modernizării învățământului
utilitate):
constă în dezvoltarea capacităților intelectuale ale elevilor şi a priceperii de
a le utiliza creator. Creativitatea reprezintă o sursă de putere şi energie
inepuizabilă, constituie un factor esențial de progres în evoluția lumii
contemporane şi poate aborda orice problemă. Promovarea creativității
individuale, dar, mai ales, a creativității colective, constituie soluția pe care
omenirea o are ca şansă de supraviețuire şi de progres. Creativitatea nu
înseamnă doar receptarea şi consumul de nou, ci, în primul rând, crearea
noului. Cadrele didactice au obligația să contribuie la dezvoltarea
personalității copiilor, la dezvoltarea creației artistice a lor prin provocarea
aptitudinilor creatoare, exerciții de inițiere în tehnica creației şi lărgirea
orizontului de cunoaştere.
Din aceste idei derivă şi scopul cursului, acela de a dezvolta la
cadrele didactice acele competențe ce vizează stimularea şi dezvoltarea
creativității elevilor cu ajutorul artelor vizuale.
Durata (număr total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
 Abilitarea cadrelor didactice cu modalități de abordare la clasă a unor
metode şi procedee specifice dezvoltării creativității elevilor;
 Abordarea în mod creativ, în activitatea didactică, a unor teme şi
conținuturi specifice artelor vizuale.
 Formarea unor atitudini responsabile a cadrelor didactice față de
realizarea unor activități ce motivează şi stimulează elevii, la nivelul
standardelor europene, față de dezvoltarea capacității elevilor de a se
exprima artistic printr-o gamă variată de mijloace, în concordanță cu
abilitățile individuale, a capacității de a-şi manifesta creativitatea şi a-şi
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exprima punctele de vedere față de ceilalți.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie
Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Creativitatea – nucleul
6
2
3
1
realizării educației viitoare
Stimularea comportamentului
6
2
3
1
creativ in şcoală
Importanța artelor în
6
2
3
1
dezvoltarea integrală a
copilului
Educarea creativității în
6
2
3
1
cadrul orelor de arte
vizuale-exemple de bună
practică
Calendarul programului Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
(trimestre ale anului Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
bugetar):
Modalităţi de evaluare a Planul de valorificare a competențelor dobândite prin participarea la
cursanţilor:
programul de formare continuă;
Portofoliu cu structură dată:
Realizarea unui referat cu titlul „Stimularea creativității prin artă”;
Prezentarea unei secvențe de lecție la care se pretează utilizarea
unei metode de stimulare a creativității,
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
P.Î.P.P. Tița Iozefina-Grădinița ,, Phoenix” Craiova, prof. gr. I,formator
pregătire):
P.Î.P. Voican Victoria - Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Craiova,
prof. gr. I, formator
Coordonatorul
Prof. metodist Firescu Georgiana – C.C.D. Dolj
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
50 cursanți
planificaţi:
Costul programului/ al
4800 lei
activităţii
Costul estimativ al unei
4 lei/oră/cursant
ore de formare pentru
fiecare participant:
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ROLUL JOCULUI ÎN CADRUL ORELOR DE MATEMATICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

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

Profesori pentru învățământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal.
Matematica devine accesibilă elevilor cu sprijinul profesorilor, prin
creativitatea, rigurozitatea și competența cu care aceștia își construiesc
demersul didactic. Pentru realizarea acestui rol, profesorul are nevoie să
demonstreze o serie de abilități și competențe pe plan profesional (al
specialității), dar şi pe plan didactic și social.
Şcoala are sarcina de a-i pregăti pe copiii de azi pentru a face față
dinamismului accelerat al societății contemporane, dezvoltându-le
competențe, valori şi atitudini necesare reuşitei personale şi sociale. Acestea
nu pot fi formate în întregime prin abordarea clasică a disciplinelor şcolare, ci
se impune o abordare constructivistă, dominată de jocuri ce stabilesc relații
clare de convergență între cunoştințe, capacități, competențe, atitudini şi
valori, contribuind la formarea unei personalități complexe elevilor.
24 ore

Cadrele didactice vor dobândi competențe de:
 Capacitatea de a utiliza jocul în cadrul orelor de Matematică
 Capacitatea de a înțelege şi utiliza diferite reprezentări ale obiectelor
şi situațiilor matematice
 Capacitatea de a-şi însuşi şi utiliza concept matematice prin
intermediul jocului
 Dezvoltarea capacității de a se concentra pe termen scurt şi pe
termen lung
 Capacitatea de a lucra în mod cooperant şi flexibil în cadrul unei
echipe
 Capacitatea de a răspunde pozitiv la schimbări.
Modul tematic
Total
Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
Modulul I. Jocul şi dezvoltarea
6
2
4
personalității elevilor;
Modulul II. Tipuri de jocuri
6
2
4
utilizate în cadrul orelor de
matematică
Modulul III. Stimularea gândirii
6
2
3
1
critice prin intermediul jocurilor
logico-matematice
Modulul IV. Evaluarea prin
6
2
3
1
intermediul jocului la orele de
matematică
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
- Evaluare inițială/predictivă privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea
conceptelor specifice, prin chestionare
- Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin aplicații practice
- Evaluare finală – Prezentarea unei secvențe de ora de matematica in care
s-a folosit jocul

II. RESURSE UMANE
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Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. CRISTOFIR CARLA, profesor, Liceul Teoretic “H. Coandă” Craiova, gradul
I, formator
Prof. IOAN MARIN, profesor, Școala gimnaziala “C-tin Gerota” Calafat, gradul
I, formator
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

PREDAREA LIMBII FRANCEZE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice cu specializarea Limba și literatura franceză din
învățământul preuniversitar (profesori, metodiști ai ISJ, profesori,
metodiști din CCD, inspectori de specialitate) și profesori pentru
învățământul preșcolar și profesori pentru învățământul primar,
institutori, învățători și educatori care au un nivel de competență
lingvistică în limba franceză minimum B1
Justificare
Necesitatea unei abordări umaniste a procesului didactic devine tot mai
(necesitate, utilitate):
evidentă. Una din strategiile care îndeplinesc cerințele abordării
umaniste este aceea a divertismentului, permițându-i celui care predă
să-şi realizeze simultan sarcinile didactice – predarea limbii - şi educative
– formarea profilului dorit – într-o atmosferă atractivă. Pedagogii au
atras atenția asupra numeroaselor virtuți formative ale jocurilor şi
cântecelor; ele dezvoltă, într-o mare măsură, spiritul de observație,
exactitatea, stimulează imaginația şi voința, contribuind prin aceasta la
dezvoltarea generală a elevului. În cursul activităților de divertisment,
efortul intelectual al elevilor este sprijinit de angajarea emoțională şi
volitivă - dorința elevului de a se evidenția sau de a câştiga. Acest curs își
propune să dezvolte competențele didactice ale profesorilor care
predau limba franceză unor elevi cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani.
Durata
24 ore
(număr total de ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
- analiza şi interpretarea situațiilor educative specifice predării limbii
franceze în învățământul preșcolar și primar
- cunoașterea și utilizarea teoriei inteligențelor multiple în orele de
limba franceză
- proiectarea şi implementarea unor activități didactice realizate cu
elevii din învățământul preșcolar și primar
- utilizarea unor tehnici de dinamizare a orelor de limba franceză
Planificarea modulelor tematice:
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
Tipuri de pedagogie a
4
2
2
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limbii franceze în
învățământul preșcolar și
primar
Pedagogia ludicului și
interculturalului
Integrarea inteligențelor
multiple în procesul de
predare
Creare unor secvențe
didactice
Evaluare
Calendarul programului (trimestre
ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

6

2

4

-

6

2

4

-

6

1

5

-

2

-

-

2

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
- realizarea şi prezentarea portofoliului
- completarea de chestionare
POPI DORINA LOREDANA, prof. dr. in Literatura franceză , Gr. Did. I limba
și literatura franceză, CN Frații Buzești, formator național
Prof. metodist Camelia Bălan - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

INTEGRAREA ABILITĂȚILOR DE GÂNDIRE CRITICĂ ÎN CURRICULUM-UL ŞCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Profesori din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate, utilitate):
Necesitatea formării gândirii critice, încă de la vârste mici, derivă din cel
puțin trei motive:
- elevii nu ştiu să-şi caute informațiile necesare realizării unui proiect;
- elevii sunt „inundați” de informații şi, în consecință, vor trebui să-şi
dezvolte simțul critic;
- elevii nu cunosc toate mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a-şi
prezenta proiectele.
În programele de învățare tradițională adesea nu este favorizată
dezvoltarea acestor calități ale gândirii. Sunt dezvoltate, în special,
capacități din registrul inferior al taxonomiei cunoaşterii şi neglijate
conținuturile semnificative care antrenează modele de gândire evoluată.
Experiențele pozitive demonstrează că este dezirabil ca învățarea
abilităților de gândire să se facă în cadrul curriculum-ului, şi nu în mod
distinct, pentru că gândirea face parte intrinsecă din învățare.
Cursul propune activități/aplicații pe care profesorul le poate utiliza la
clasă pentru a favoriza asimilarea de către elevi a abilităților de gândire
critică.
Durata (număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului

24 ore
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Competente vizate:

Planificarea modulelor tematice:

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

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Formarea/dezvoltarea competenței de a analiza critic noile solicitări ale
societății cunoaşterii şi comunicării.
Formarea/dezvoltarea capacității de a utiliza gândirea critică în contexte
variate.
Formarea unei atitudini critice şi responsabile față de problemele
societății actuale.
Integrarea gândirii critice în proiectarea didactică.
Cunoaşterea conceptelor şi principiilor privind gândirea critică.
Aplicarea principiilor de care trebuie să țină seama procesele de
predare-învățare şi evaluare în situațiile didactice orientate spre
dezvoltarea abilităților cognitive de nivel superior, în general şi a gândirii
critice, în special.
Total
Modul tematic
Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
Modulul I
5
2
3
Gândirea critică şi activitatea
de învățare
Modulul II
4
2
2
Modelul ERR (EvocareRealizarea sensuluiReflecție) pentru
dezvoltarea gândirii critice
Modulul III
8
3
5
Strategii de formare/
dezvoltare a gândirii critice
Modulul IV
6
2
4
Modalități de evaluare a
gândirii critice
Evaluare finală
1
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Portofoliu cu structură dată

Prof. gr. I Simon Aurora (SSD Limba şi literatura română – limba şi
literatura franceză)
Prof. gr. I Bălăşoiu Doinița (SSD Facultatea de Electrotehnică din Craiova)
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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METODE ACTIVE DE ÎNVĂȚARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:

Cadre didactice din învățământul preșcolar.

Justificare(necesitate, utilitate):

Programul răspunde nevoilor cadrelor didactice, urmărind:
- dezvoltarea competențelor profesionale pentru o educație
centrată pe elev în acord cu standardele profesionale
- implementarea unor metode active de predare – învățare
- Inițierea cadrelor didactice în proiectarea curriculară
centrată pe competențe
24 ore

Durata(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Proiectarea activităților de învățare prin metode active de
predare învățare
Competențe de organizare a lecțiilor prin metode de
învățare active
Modalități de realizare a activităților prin metode active de
predare învățare
Prevenirea unor disfuncții în educație
Modul tematic
1. Strategii didactice
interactive în activitățile
realizate la clasă
Metode moderne în lecție
Realizarea unui plan de
activitate, individual
Evaluare

Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):

Total
ore
6

Teorie Aplicaţii Evaluare
2

4

8

2

6

8

2

6

2

-

-

2

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018

Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

Inițială-chestionare
Formativă-observarea curentă,exerciții,jocuri
Sumativă - portofoliu,prezentări de proiecte individuală și de
grup, compatibile cu tema parcursă la curs

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

Prof. Popa Marinela Verginica – formator, gradul didactic I
Prof. Ciocoiu Cristina – formator, gradul didacic I, Inspector
Învățământ preșcolar
Prof. metodist Teodora Badea – C.C.D. Dolj

Nr. cursanţi planificaţi:

50 cursanți

Costul programului/ activităţii

4800 lei

Casa Corpului Didactic Dolj, 2017 - 2018 |

29

Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

4 lei/oră/cursant

ÎNVĂȚAREA EFICIENTĂ, CREATIVITATE ȘI CUNOAȘTERE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Ceea ce caracterizează, în general, învățarea umană este explorarea
(necesitate, utilitate):
vie și selectivă a situațiilor, cu posibilitatea de a elabora forme noi de
adaptare, precum și intenția deliberată a individului de a învăța.
Totdeauna învățarea se bazează pe o motivație conștientă și
urmărește un scop. În același timp, învățarea umană se
caracterizează prin căutarea conștientă de a da un răspuns
comportamental cât mai adecvat.
Învățarea umană este un proces de organizare și integrare a noilor
achiziții în propriul sistem de cunoștințe și deprinderi.
Învățarea desfășurată de școlari este in esență un proces de
asimilare a cunoștințelor, de prelucrare și interiorizare a lor, de
formare a deprinderilor, de însușire a tehnicilor de învățare, de
formare a aptitudinilor.
Formarea deprinderii de a învăța este esențială în contextul
procesului educațional. Prin parcurgerea acestui program de formare,
cursanții vor fi capabili:
Să determine avantajele diferitelor teorii ale învățării;
Să analizeze particularitățile învățării la școlari și adulți;
Să exerseze gândirea critică în procesul de învățare;
Să identifice treptele principale în dezvoltarea carierei
educaționale;
Să identifice, soluționeze şi să rezolve probleme legate de învățarea
eficientă;
Să argumenteze necesitatea dezvoltării creativității în procesul de
învățare.
Durata
24 ore
(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
- Proiectarea unui traseu de dezvoltare în cariera educațională;
- Exersarea gândirii critice;
- Stabilirea stilului cognitiv specific grupurilor de formabili;
- Aplicarea teoriilor creativității în aplicarea funcțiilor manageriale ale
cadrului didactic
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
tematice:
ore
Competențe CHEIE în
3
1
2
secolul XXI
Teorii ale învățării
5
1
3
1
Metacogniție sau
învățarea învățării
Creativitate, cunoaştere
şi învățare din
perspectiva gândirii

5

1

3

1

5

1

3

1
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critice
Arta de a învăța eficient
Evaluare
Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

6
-

1
-

4
-

1
4

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Evaluare se va realiza pe parcursul derulării programului prin
observarea curentă a comportamentelor cursanților, protocol de
observație, fişa de evaluare, completarea de chestionare,
auto/interevaluare, portofoliul.
Portofoliul individual al cursantului va fi construit pe durata cursului,
cu asistența formatorului.
Ani Drăghici – prof. grad didactic I, inspector proiecte educaționale,
învățământ particular și alternative educaționale europene, metodist
Compartimentul Proiecte Educaționale, formator național
Călinescu Mădălina – profesor de matematică, grad didactic I,
metodist ISJ, formator național
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

EVALUAREA - PROCES SAU METODĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Justificare(necesitate, utilitate):

Toate cadrele didactice care predau în învățământul primar
Cadre didactice absolvente PIP
o E necesară exersarea pe modele similare testelor PIRLS, pentru
că elevii români au obținut rezultate slabe la testările PIRLS din
2006 și 2011.
o E necesară exersarea pe modele de test tip PISA (evaluare
națională), pentru că sunt teste cu o altfel de abordare față de
ce se folosea până acum și nu sunt publicate modele de teste.
Acest demers are la bază:
o Prevederile O.U./23 decembrie 2013, care privesc (…) noile
forme de examene pentru evaluarea națională, care motivează că
din punct de vedere pedagogic, nu se poate concepe o modalitate
de evaluare fără ca ea să se coreleze cu modalitatea de predare.
În acest sens, metoda interdisciplinară de predare a fost
introdusă, pentru prima dată, în sistemul românesc de educație în
anul şcolar 2013-2014, pentru ciclul primar.
o introducerea evaluărilor la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a,
începând cu anul şcolar în curs (2013-2014), evaluări concepute
după modelul testelor internaționale de tip PISA, va permite
elevilor să se pregătească pentru noua formă de evaluare
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prevăzută de Legea nr. 1/2011.
Prin activitățile practice propuse de formatori se așteaptă o plusvaloare în practica la clasă a fiecărui cursant și o nouă provocare în
abordarea lecturii, abordare pe care se bazează testele PIRLS și de
tip PISA (evaluările naţionale) de la clasa a II-a și a IV-a.
Avantajele practice ce decurg pentru cadrul didactic le putem
sintetiza astfel:
- Face cunoștință cu tipul de teste PIRLS și evaluări naționale (tip
PISA);
- Învață să creeze aceste teste, respectând particularitățile fiecărui
tip;
- înțelege că atitudinea creatoare devine mijlocul principal de
soluționare a situațiilor instruirii concrete.
24 ore

Durata (număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
- aplicarea metodelor și a tehnicilor de evaluare specifice evaluărilor
la învățământul primar;
- consolidarea competențelor de evaluare;
- aplicarea tehnicilor de evaluare specifice diferitelor tipuri de teste.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluar
tematice:
ore
e
Tema 1:
7
2
5
1
Ce sunt teste PIRLS și PISA
(evaluările naționale)?
(asemănări/deosebiri)
Textul, suportul testelor
Tema 2:
7
2
5
1
Formularea itemilor pe
procesele specifice fiecărui
test
Tema 3:
7
2
5
1
Realizarea grilelor de
scorare corespunzătoare
fiecărui test
Evaluare
3
3
Total ore
Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de pregătire):

24

6

15

3

Trimestrul IV al anului 2017
Trimestrele I, II ale anului 2018
Evaluarea se va realiza:
a) la finalul fiecărei zile prin chestionare
b) planul de valorificare a competențelor dobândite prin participarea
la programul de formare continuă
c) la finalul cursului, pe baza întocmirii unui portofoliu care va
conține un test PIRLS și unul de tip PISA (evaluare națională) la limba
română la clasa a II-a sau a IV-a.
Prof. PIPP MINODORA FARFARA, Școala Gimnazială „Decebal” Craiova,
gr. did. I, metodist ISJ Dolj,
Prof. DANIELA BUȘE, Școala Gimnazială „Decebal” Craiova, gr. I,
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Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

metodist ISJ Dolj, formator
Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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II. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL APLICAT ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Personal de conducere, membrii CEAC, personal didactic membru în
corpul de experți în management educațional
Justificare(necesitate,
Datorită contextului social-cultural-politic, statutul și rolul managerului
utilitate):
școlar a devenit unul tot mai complex. Managerul de școală trebuie să
beneficieze de o instruire potrivită, trebuie să își asume rolul de
conducător deoarece de la el se așteaptă decizii, organizare bună,
optimizare a procesului instructiv-educativ.
Managementul educațional este știința și arta de a pregăti resursele
umane, de a forma personalități potrivit unor finalități solicitate de
societate și acceptate de individ.
Durata(număr total de ore
24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
- cunoaşterea şcolii ca organizație(tipuri, structuri organizaționale)
pentru creşterea calității interrelaționale, a comunicării şi realizarea
obiectivelor organizaționale
- cunoaşterea valorilor şi normelor organizaționale din şcoală pentru o
integrare efectivă în viața şcolii, atât a elevilor cât şi a profesorilor
- identificarea sferei motivației la elevi şi folosirea ei ca suport pentru
creşterea calității procesului instructiv – educativ
- participarea efectivă în echipele de lucru pentru atingerea obiectivelor
organizaționale
- formarea echipelor de lucru la nivelul claselor, ținând cont de rolurile în
echipă şi ethos-ul școlii
- Utilizarea unor tehnici de prevenire, reglare a stresului.
- Exersarea abilităților de selfmanagement.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
1. Managementul resurselor.
7
2
5
Planificarea, implementarea,
monitorizarea și evaluarea
realizării obiectivelor.
2. Proiectarea strategică de
4
1
3
dezvoltare instituțională
pe termen mediu PDI/PAS
3. Consiliul de Administrație/
5
1
4
Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității
5. Răspunderea disciplinară.
7
2
5
Etica profesională. Motivarea
personalului.
Evaluare
1
1
Calendarul programului
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
(trimestre ale anului
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
bugetar):
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Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

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 conceperea unui plan de
dezvoltare personală.
Prof. Leontina Monica Sună – formator județean, I.S.J. Dolj, inspector
școlar general
Prof. Nicușor Cotescu - formator județean, ISJ Dolj, inspector școlar
general adjunct
Prof. Ștefan Vasile - formator județean, director C.C.D. Dolj
Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

MANAGEMENTUL FORMĂRII CONTINUE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
În domeniul educației moderne din ultimul deceniu o axă de
(necesitate, utilitate):
importanță majoră este cea a formării continue a adulților.
După cum și specialiștii în domeniul educației au precizat,
scopul formării continue este acela de a pregăti cetățeni care să
învețe de-a lungul vieții, deoarece Europa sec. XXI va fi cea a
cunoaşterii. Formarea continuă a personalului didactic din
învățământul preuniversitar se realizează printr-un sistem de
instituții, organizații şi structuri ale acestora, între care se stabilesc
relații ierarhice şi relații funcționale menite să asigure coerența,
compatibilitatea şi respectarea standardelor de calitate în
proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de formare
continuă la nivel național.
Cursul își propune o clarificare a evoluției în cariera didactică din
perspectiva managementului formării continue.
Durata
24 ore
(număr total de ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
- Cunoașterea și aplicarea legislației specifice formării continue;
- Identificarea principalelor forme de organizare a formării
continue;
- Utilizarea noțiunilor și a tehnicilor de comunicare și relaționare în
vederea colaborării cadru didactic- responsabil cu perfecționarea;
Planificarea modulelor tematice:
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
Modulul I
8h
3h
5h
Metodologia formării
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continue a personalului
didactic din învățământul
preuniversitar
Modulul II
Rolul și atribuțiile
responsabilului cu
perfecționarea în unitățile
de învățământ
Modulul III
Organizarea activităților de
formare continuă
(activități metodico –
științifice și culturale,
cercuri pedagogice,
activități metodice ș.a. )
Evaluarea
Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

8h

3h

5h

6h

2h

4h

2h

-

-

2h

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Portofoliul cursantului cu fişele de lucru completate

Prof. Leontina Monica Sună – Inspector școlar general, formator,
Profesor gradul didactic I, Specialitatea Biologie
Prof. metodist Rodica Codoban – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

PDI—DOCUMENT CU CARACTER ANTICIPATIV ŞI VALOARE STRATEGICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar: directori, directori
adjuncți, consilieri educativi, cadre didactice din învățământul
preprimar, primar, gimnazial, liceal.
Justificare(necesitate,
Proiectul de dezvoltare instituțională, este o soluție pentru un mai bun
utilitate):
management al şcolii.
Conceptul de proiect de dezvoltare instituțională, prin planurile
operaționale, exprimă o modalitate de cooperare între
departamentele de lucru, între echipele de lucru (comisii, catedre),
între şcoală şi partenerii în educație, cu scopul finalizării unui
parteneriat care produce efecte pozitive la nivelul şcolii cât şi al
comunității.
Prin urmare, este NECESARĂ elaborarea PDI-ului, deoarece el
reprezintă un instrument de colaborare în cadrul unui parteneriat
menit să îmbunătățească serviciile în educație.
Cursul urmăreşte abilitarea grupului vizat în vedere realizarea unui
PDI ca document cu caracter anticipativ şi valoare strategică, schimbul
de bune practici, ca şi componentă a managementului
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Durata(număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

educațional/instituțional.
24 ore

 Creşterea, înțelegerea şi împărtăşirea situației în care acțiunea de
proiectare reprezintă demersul pentru schimbare şi direcțiile de
orientare a dezvoltării organizaționale;
 Identificarea unor trăsături caracteristice şi a unor cerințe tactice
ale unui PDI,, bine făcut”;
 Însuşirea de cunoștințe privind elaborarea unui PDI în funcție de
specificul şcolii;
 Valorificarea învățării prin elaborarea unui PDI.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
Introducere în proiectare
6
2
3
1
Trăsături caracteristice ale
PDI
Structura PDI

6

2

3

1

6

2

3

1

Aplicații

6

2

3

1

Calendarul
programului Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
(trimestre
ale
anului Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
Portofoliu :
cursanţilor:
 Analiza diagnostică(PESTEL) şi SWOT;
 Elaborarea de scopuri şi ținte strategice;
 Elaborarea unui plan operațional pe o anumită țintă
strategică.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. Cârțu Silvia - Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Craiova, prof.
gr. I, formator județean
Prof. Nicolae Elena - Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Craiova,
prof. gr. I, formator județean
Prof. metodist Camelia Bălan - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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REPERE LEGISLATIVE PRIVIND ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, cadre didactice din
învățământul preuniversitar.
Justificare(necesitate,
Cursul este necesar pentru formarea şi dezvoltarea unor competențe la
utilitate):
nivelul managerilor şi al cadrelor didactice care doresc să acceadă la această
funcție. Își propune să creeze un mediu şcolar agreabil şi flexibil, folosind
eficient instrumentele manageriale şi educaționale precum şi metode şi
tehnici de comunicare care să conducă la construirea echipelor necesare
proiectarii si finalizării actului managerial.
Cursul are ca obiectiv gestionarea legislației în vigoare şi modul în care
trebuie întocmită documentația necesară ocupării catedrelor solicitate.
Durata(număr total de ore de
24
formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
- însușirea prevederilor legislative privind documentele manageriale
- elaborarea de documente manageriale și proceduri
- creşterea profesionalismului în activitatea de conducere
- să identifice elementele conducerii situaționale şi să adapteze stilul de
conducere în funcție de situație pentru a obține un management eficient în
sistemul educațional
- utilizarea conceptelor şi principiilor care stau la baza comunicării moderne
în managementul educational
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total
Teorie Aplicatii Evaluare
tematice:
ore
Managementul elaborării
6
2
4
procedurilor și documentelor
școlare manageriale.
Principiile, funcțiile și conținutul
6
2
4
managementului educațional .
Gestiunea informațiilor.
4
1
3
Stilul de conducere al
managerului școlar, eficiență
generală a fiecărei organizații.
Motivarea personalului în vederea
obținerii performanței

Calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursantilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. Cursanţi planificaţi:
Costul programului/activităţii
Costul estimativ al unei ore de

6

2

4

2
Evaluare
Trimestrul IV 2017;
Trimestrul I,II,III 2018
Aplicații practice / seminarii pentru realizarea documentelor specifice;
procedură elaborată de cursanți
Prof. NEAȚU Mădălina Carmen, prof. gr.I, formator național
Prof. ȘTEFAN Vasile, prof. gr.I, formator național

Prof. metodist Rodica Codoban – C. C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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formare pentru fiecare
participant

DOCUMENTELE PROGRAMATICE/MANAGERIALE ALE ȘCOLII
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Public-țintă prioritar: personalul didactic cu funcții de conducere din
sistemul preuniversitar;
Public-țintă general: personalul didactic din sistemul preuniversitar
Justificare
Proiectul de dezvoltare instituțională a școlii reprezintă ”platforma
(necesitate, utilitate): electorală” a școlii, este expresia politicii de dezvoltare a acesteia, într-un
cuvânt o asumare. El este expresia unei analize, unei gândiri și decizii
colective, este expresia unui efort de echipă, aflată într-un permanent
proces de inovare.
Cursul de formare este un suport informațional și aplicativ la dispoziția
personalului didactic din sistemul preuniversitar.
Durata (număr total
24 ore
de ore de formare):
Curriculum-ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul
cursului):
 Capacitatea de a lucra în echipă.
 Dezvoltarea competențelor de comunicare eficientă intra- și extraCompetenţe vizate:
organizațională.
 Realizarea analizei diagnostice a mediului educațional.
 Elaborarea componentei strategice a PDI.
 Realizarea și implementarea componentei operaționale a PDI.
Planificarea
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicaţii Evaluare
modulelor tematice:
ore
1. Proiectul de dezvoltare
6
2
4
instituțională –trăsături
caracteristice
2. Organizarea activității în
6
2
4
cadrul proiectului. Echipa de
proiect.
3. Portofoliul managerial al
10
4
6
școlii
Evaluare
2
2
Total
24
8
14
2
Calendarul
Trimestrul IV al anului 2017
programului
Trimestrul I și II al anului 2018
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de
evaluare a
cursanţilor:





evaluarea inițială privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea
conceptelor specifice
evaluarea continuă se va face pe parcursul derulării cursului
evaluarea finala – susținerea unui proiect

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Prof. Simona PÎRVU, formator, prof. gradul didactic I
Prof. Monica PAȘCA, formator, prof. gradul didactic I
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Coordonatorul
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi
planificaţi:
Costul programului/
activităţii
Costul estimativ al
unei ore de formare
pentru fiecare
participant:

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar de stat sau particular
(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 (necesitate, În ultimii ani s-a accentuat necesitatea însuşirii instrumentelor de asigurare
utilitate):
a calității în învățământul preuniversitar pentru realizarea unei activități
didactice performante şi a unei evaluări interne obiective. S-a făcut simțită
tot mai mult nevoia de dezvoltare la nivelul şcolii a unei culturi a calității şi
de promovare a acelor mecanisme care conduc la o îmbunătățire continuă a
învățământului.
Acest curs vine în întâmpinarea nevoii de formare a coordonatorilor
Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calității şi 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 şcolar în
domeniul asigurării calității.
Instituțiile de învățământ se confruntă cu necesitatea de elaborare a unei
oferte educaționale conform cerințelor comunității prin autorizarea de
funcționare
provizorie
unor
noi
niveluri/profiluri/specializări.
Conform legislației în vigoare se impune necesitatea obținerii acreditării
pentru nivelurile/profilurile/specializările autorizate să funcționeze
provizoriu și necesitatea evaluării periodice a unităților de învățământ
preuniversitar.
Cursul propus abilitează cadrele didactice în efectuarea demersurilor și
întocmirea documentelor necesare unei evaluări externe derulate de
ARACIP.
Durata (număr total
24 ore
de ore de formare):
Curriculum-ul programului
(competențe, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
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Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

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

• Cunoașterea și utilizarea adecvată a legislației și informațiilor privind
evaluarea şi asigurarea calității;
• Adoptarea de strategii eficiente care să permită realizarea unei activități
didactice performante şi a unei evaluări interne obiective;
• Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse pentru
elaborarea de proceduri şi instrumente de evaluare şi asigurare a calității;
• Recunoaşterea dovezilor, observarea şi monitorizarea rezultatelor
activităților în vederea evaluării şi asigurării calității;
• Realizarea de baze de date CEAC eficiente utilizând TIC, atât în format
letric, dar și electronic;
• Realizarea şi implementarea de planuri de îmbunătățire a calității
educației în vederea dezvoltării la nivelul şcolii a unei culturi a calității;
• Formarea unei mentalități profesioniste şi manifestarea unei conduite
psihopedagogice inovative în plan profesional/social;
• Deschiderea față de tendințele novatoare necesare dezvoltării
profesionale a cadrelor didactice și dezvoltării instituțiilor de proveniență;
Modul tematic
Total ore Teorie
Aplicaţii
Modulul 1: Conceptul de „calitate” în
educație
Modulul 2: Comisia de Evaluare şi
Asigurare a Calității

4

2

2

6

2

4

Modulul 3. Evaluarea internă
(Autoevaluarea instituțională)
Modulul 4. Evaluarea externă
(autorizare/ acreditare/ evaluare
periodică)
Evaluare
Total ore
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018

8

3

5

4

2

2

2
24

9

13

-

observarea curentă a comportamentelor cursanților
fişa de evaluare,
completarea de chestionare, lista de itemi, teste criteriale,
auto/interevaluare, analiza lucrărilor

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

1. Prof. BADEA TEODORA (CCD DOLJ) - formator acreditat prin curs
CNFPA, formator CCD
2. Prof. OPRICA PUIU (ISJ DOLJ) - formator consilier acreditat prin curs
ARACIP, inspector şcolar management instituțional, asigurarea calității
3. Prof. TAŞCU STAVRE MINODORA RALIȚICA (ȘCOALA PROFESIONALĂ
SPECIALĂ 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
4. Prof. CĂLIN DAIANA (ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII CRAIOVA) –
colaborator extern ARACIP, înscris în Registrul experților ARACIP,
formator acreditat prin curs CNFPA, formator CCD Dolj, CNC şi MECTS şi
evaluator prin curs acreditat CNFPA
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Coordonatorul
Prof. metodist Teodora Badea – C.C.D. Dolj
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi: 100 cursanți
Costul programului/
9600 lei
activităţii
Costul estimativ al
4 lei/oră/cursant
unei ore de formare
pe participant:

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT CONTROL INTERN
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Personal de conducere din învățământul preuniversitar
Justificare(necesitate,
In contextul schimbărilor instituționale din ultimii ani, controlul
utilitate):
intern/managerial a devenit necesar nu numai ca o soluție pentru
organizarea eficientă a instituției, cât o strategie pe termen lung de
realizare a obiectivelor propuse, prin intermediul unui sistem coordonat
și realizat prin implicarea fiecărui angajat din entitatea publică.
Durata (număr total de ore 24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
(competenţe, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competenţe vizate:
- capacitatea de a învăța: procesul de învățare este legat de învățare,
de abilitatea omului de a-şi urmări şi organiza propria învățare, fie
individual, fie în grupuri, conform nevoilor proprii, precum şi de
conştientizare a metodelor şi a oportunităților;
- competențe sociale şi civice se referă la competențele personale,
interpersonale şi interculturale şi toate formele de comportament
care permit fiecărei persoane să participe în mod eficace şi
constructiv la viața socială şi profesională;
- simțul inițiativei şi al antreprenoriatului
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total
Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Legislație SMCI
8
3
4
1

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

Standarde de control
10
intern/managerial
Raportarea stadiului
6
implementării sistemului de
management control
intern/managerial
Evaluare
Total ore
24
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018

3

6

2

4

8

14

1

2
2

realizarea unui raport asupra SMC și/sau a situației sintetice a
autoevaluării
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Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. Puiu Oprica - inspector pentru monitorizarea curriculumului
descentralizat, ISJ Dolj
Prof. Teodora Badea - responsabil cu managementul calității, CCD Dolj
Prof. metodist Camelia Bălan - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/participant

ROLUL COMUNICĂRII MANAGERIALE ÎN MOTIVAREA PROFESORILOR ȘI ELEVILOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
Acest curs îşi propune să analizeze modalitățile prin care un manager
utilitate):
poate realiza motivarea optimă a cadrelor didactice. De asemenea,
descrierea şi cunoaşterea performanței şcolare, a criteriilor de evaluare
la nivelul organizației şcolare constituie premise pentru îmbunătățirea
activității cadrelor didactice. Cursul are în acest sens drept obiectiv
descrierea procesului de evaluare a personalului derulat la nivelul unei
şcoli. Prin prezentarea principalelor teorii ale procesului motivațional şi
adaptarea acestora la contextul şcolii, se deschide calea înțelegerii
strânsei legături între motivație şi performanța şcolară.
Durata (număr total de ore 24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

- capacitatea de a înțelege semnificația conceptelor specifice temei
cursului: performanța şcolară, criterii şi standarde de performanță,
teoriile motivaționale;
- formarea unei atitudini obiective, specifice evaluării personalului şcolii;
- identificarea sferei motivației la profesori şi elevi şi folosirea ei ca
suport pentru creşterea calității procesului instructiv – educativ;
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicaţii
Evaluare
ore
Performanța şcolară:
3
1
2
definiție, trăsături.
Standarde de performanță
Evaluarea performanțelor
4
1
3
şcolare. Criterii de evaluare,
comunicarea rezultatelor
evaluării.
Motivația: semnificație şi
4
1
3
tipuri
Teorii şi modele ale
8
2
6
procesului motivațional
Motivație şi performanță în
3
1
2
organizația şcolară
Evaluare
2
2
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

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

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
- Evaluare continuă prin chestionare, teste;
- Evaluare sub formă finală printr-un proiect/portofoliu realizat pe baza
realităților concrete existente în şcoli, prin care să-și exerseze abilitățile
organizatorice, de conducere, de evaluare şi decizie;
Prof. Stancu-Filipescu Cristian – formator național
Prof. metodist Camelia Bălan - C.C.D. Dolj

III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
50 cursanți
Costul programului/ al
4800 lei
activităţii:
Costul estimativ al unei ore 4 lei/oră/cursant
de formare pentru fiecare
participant:

MANAGEMENTUL ADOPTĂRII DECIZIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, directori de şcoli,
personal auxiliar din învățământul preuniversitar.
Justificare (necesitate,
Interesul pentru temă s-a manifestat în rândul cadrelor didactice, în
utilitate):
timpul desfăşurării activităților metodice din cadrul cercurilor pedagogice
sau a inspecțiilor derulate la clasă/şcoală, conturând, astfel, nevoia de
formare.
Cărțile de specialitate, ghidurile pe această temă sunt puține, iar unele
chiar inaccesibile.
Prin urmare, considerăm că se impune o abordare la obiect în privința
acestui aspect, deoarece decizia are un rol specific în cadrul oricărei
acțiuni.
Astfel, cursul îşi propune:
- să vină în sprijinul grupului țintă din învățământul preuniversitar care
doreşte să cunoască şi să aplice informațiile referitoare la managementul
educațional, la adoptarea deciziilor;
- să dezbată conținutul cadrului legislativ pentru domeniul amintit.
Durata (număr total de ore
24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
Dezvoltarea competenţelor manageriale
- Stimularea producerii de idei şi soluții creative în adoptarea deciziilor,
care să fie subordonate legii.
Competenţe în domeniul informaţiilor
- Accesarea informațiilor în mod eficient şi eficace, evaluarea
informațiilor în mod critic şi competent şi utilizarea informațiilor cu
precizie şi în mod creativ pentru situația sau problema în cauză.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total
Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Management educațional
7
3
4
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori implicaţi (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Procesul decizional la nivelul
7
unității școlare
preuniversitare
Formarea competenței
4
decizionale
Evaluarea cursanților
6
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018

3

4

2

2

-

3

3

- workshop-uri
- prezentarea portofoliilor
Ghinea Mihaela - profesor pentru învățământul primar, formator CCD
Dolj, certificat Formator, certificat Manager, master în „Managementul
organizațiilor publice”
Dragnea Alexandru – inspector şcolar management instituțional,
formator CCD Dolj
Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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MARKETING EDUCAȚIONAL – O SCHIMBARE DE PARADIGMĂ PRIVIND COMUNICAREA, RELAȚIILE PUBLICE ȘI
CREAREA DE IMAGINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice şi personal de conducere care se ocupă cu promovarea ,
asigurarea vizibilitățiii externe a unitătilor de învătământ.
Justificare(necesitate,
Existenta unui număr mare de profesori, dar mai ales, directori care nu au
utilitate):
urmat programe de formare specifice activității desfăşurate: elemente de
marketing educațional, politica de marketing, strategia de comunicare si
relatii publice, campania de marketing.
Durata (număr total de ore de 24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
-perfectionarea abilităților şi deprinderilor necesare în utilizarea strategiei de
comunicare si relatii publice în pas cu dezvoltarea tehnologiei
-cunoaşterea și aprofundarea caracteristicilor marketing-ului educațional
-eficientizarea modului de desfășurare a campaniei de marketing
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
Elemente de marketing
4
1
3
educațional. Politica de
marketing
Etapele procesului de
4
1
3
marketing din serviciile
educaționale
Mixul de marketing – cei 5 4
1
3
P
Strategia de comunicare si 5
2
3
relatii publice a unității de
învățământ
Campania de marketing.
5
2
3
Impactul și rolul site-urilor
unităților de invățământ
Evaluare
2
2
Calendarul programului
Trim. IV 2017
(trimestre ale anului
Trim. I, II 2018
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
Portofoliu, test
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. SÎRBU MARIA, prof. gradul I, formator
pregătire):
Prof. ȘTEFAN VASILE, prof. gradul I, formator
Coordonatorul programului
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 50 cursanți
Costul programului/ al
4800 lei
activităţii
Costul estimativ al unei ore
4 lei/oră/participant
de formare pentru fiecare
participant:
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II.1. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL - COMUNICARE

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
I.CRITERII CURRICULARE
Public-ţintă vizat:

Directori/directori adjuncți/,,purtători de cuvânt”/cadre didactice din
învățământul preuniversitar
Justificare
Comunicarea reprezintă,
alături de motivație şi competență
(necesitate, utilitate):
profesională , cheia eficienței într-o organizație. Comunicarea
organizațională este una din formele prin care informația poate circula în
cadrul organizației și asigura eficiența proceselor manageriale. Înțelegerea
formelor comunicării organizaționale poate asigura o mai bună derulare a
proceselor comunicaționale, cu avantaje indiscutabile pentru toți cei
implicați în acestea.
Cursul „Managementul comunicării” îşi propune să continue
explicarea şi exemplificarea tipurilor de variabile ale comunicării cât şi
precizarea importanței cunoaşterii factorilor de care depinde
comunicarea în scopul construirii unui mesaj eficient, în completarea
cursului „Comunicare şi relații publice” aflat în oferta de formare a CCD
Dolj în anul şcolar 2016/2017. Accentul acestui curs va cădea asupra
tehnicilor de dezvoltare a abilităților de comunicare în cadrul structurii
organizaționale. Recunoaşterea şi clasificarea barierelor de comunicare ce
apar în procesul educațional dar şi proiectarea unor metode de reducere
a barierelor de comunicare educațională vor fi conținuturi dezvoltate în
vederea realizării unui model educațional. Vor fi precizate condițiile de
calitate ale unei comunicări strategice eficiente, evaluarea şi
autoevaluarea discursului, facilitarea şi eficientizarea expresiei personale,
dezvoltarea capacității de argumentare, dialog şi cooperare, dezvoltarea
aptitudinii de ascultare activă, precizarea dimensiunii şi a factorilor de
calitate ai comunicării formative.
Materia cursului este expusă suficient de detaliat, în aşa fel încât să
oferim o perspectivă cât mai cuprinzătoare şi mai profundă asupra
fenomenului comunicării după anumite norme profesionale , etice şi
morale ce asigură stabilitatea şi funcționalitatea organizației.
Cursul va fi axat pe aplicarea creativă a strategiilor de comunicare şi
a metodelor de evaluare într-un mediu constructiv, având deci un caracter
aplicat pronunțat.
Durata(număr total de ore 24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
I.
Competenţe metodologice:
1) Operaționalizarea conceptelor şi teoriilor privind
dezvoltarea capacității de comunicare.
2) Aplicarea creativă a strategiilor de comunicare şi a
metodelor de evaluare în concordanță cu scopul şi tipul
activității manageriale.
3) Utilizarea de tehnici noi de comunicare publică pentru
restructurarea practicilor comunicaționale .
II.
Competenţe de comunicare și relaţionare:
1) Valorificarea componentelor actului de comunicare în
organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activității
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Planificarea
modulelor tematice:

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

manageriale.
2) Utilizarea unei game variate de metode şi tehnici de
comunicare cu „publicurile” țintă ale şcolii.
3) Realizarea unei comunicări eficiente cu publicurile
interne şi externe, în special cu beneficiarii direcți şi
indirecți ai actului educațional.
4) Selectarea căilor şi mijloacelor de comunicare adecvate
în vederea eficientizarea demersului managerial
III.
Competenţe psihosociale:
1) Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere a
publicurilor specifice şcolii.
2) Elaborarea de strategii eficiente de relaționare în cadrul
parteneriatului şcoală-familie-comunitate-presă.
3) Dezvoltarea capacității de adaptare la cerințele unei
societăți în permanentă schimbare.
4) Dezvoltarea sferei relaționale prin manifestarea unei
conduite deschise şi inovative în parteneriatul şcoalăfamilie-comunitate.
5) Să-și formeze o mentalitate profesională, deschisă spre
nou;
6) Să adopte conduite eficiente pentru depășirea
“situațiilor limită”, în concordanță cu deontologia
profesională specifică.
Modul tematic
Total
Teorie Aplicații
Evalu
ore
are
Introducere în studiul comunicării
6
2
4
Imaginea instituţiei publice
6
2
4
Relaţia cu presa
8
4
4
Campanie de relaţii publice
2
1
1
Evaluarea finală
2
2
Total general
24
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Evaluare iniţială privind cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea
conceptelor specifice.
Evaluare formativă, pe parcursul derulării programului, vizând:
 eficiența şi corectitudinea aplicării noilor informații în activitățile de
concepere a variantelor strategice referitoare la proiectarea,
realizarea şi evaluarea demersului didactic;
 măsura în care sunt înțelese şi aplicate în activități prevederile
reformei curriculare;
 gradul de manifestare a interesului pentru aprofundarea formării;
 capacitatea de cooperare inter şi intra grupuri, disponibilitatea pentru
lucrul în echipă.
Evaluare sumativă, finală se realizează prin susținerea în şedință
publică a unui proiect/temă din portofoliul realizat sau a unei lucrări
elaborate în acest scop; aprecierea portofoliului şi a susținerii
proiectului/temei/lucrării se face prin calificative (Excelent, Foarte
Bine, Bine, Suficient, Insuficient).
Modalităţi de evaluare:
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Proba practică – 50%
Portofoliu - 50%
Portofoliul va avea următoarea structură: un plan pentru o campanie de
relații publice de promovare a școlii, un pliant/afiș de promovare a
școlii/un element de identitate vizuală a instituției, un comunicat de presă
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Cremene Elena Cerasela, Școala Gimnazială ,,Alexandru Macedonski”
Craiova, grad didactic I, formator (local CCD Dolj)
Toma Mirela, Școala Gimnazială ,,Alexandru Macedonski” Craiova, grad
didactic I, formator
Daoaga Constantina, inspector ISJ Dolj, formator
Coordonatorul programului Prof. metodist Camelia Bălan - C.C.D. Dolj
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
50 cursanți
planificaţi:
Costul programului/ al
4800 lei
activităţii
Costul estimativ al unei 4 lei/oră/cursant
ore de formare pentru
fiecare participant:

PERFORMAREA COMUNICĂRII ÎN SPAȚIUL PUBLIC PRIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Public-ţintă prioritar: personalul didactic cu funcții de conducere,
îndrumare şi control din sistemul preuniversitar;
Public-ţintă general: personalul didactic din sistemul preuniversitar.
Justificare(necesitate,
Cursul de formare este un suport informațional şi aplicativ şi corespunde
utilitate):
Recomandării 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
18 decembrie 2006 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot
parcursul vieţii. În condițiile în care vizibilitatea organizaţiei educaţionale
generează notorietatea şi credibilitatea în comunitate, prezenţa publică a
reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ în oricare din ipostazele
profesionale şi personale este o necesitate.
Competențele-cheie vizate, competenţe sociale şi civice, conştiinţa şi
expresia culturală, simţul iniţiativei trebuie performate printr-un proces
de dezvoltare şi actualizare a abilităților de comunicarea şi comportament
organizațional în spațiul public.
Durata(număr total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
1. dobândirea tehnicilor de comunicare în spațiul public
2. promovarea imaginii personale şi instituționale cu un aport constructiv
la viața socială şi profesională
3. aprecierea importanței expresiei culturale a ideilor, a experiențelor şi a
emoțiilor în spațiul public;
4. conștientizarea valorilor etice, fundament pentru derularea și
eficientizarea proiectelor în spațiul public.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total ore Teorie
Aplicaţii
Evaluare
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tematice:

1. Tehnici de
comunicare în
instituțiile
educaționale
2. Comunicare și relații
publice – impact
imediat, efecte la
distanță
3. Eficiența comunicării
în crearea și
promovarea imaginii
instituției
4. Comunicarea de tip
criză –competențe
intrinseci,
competențe
atribuite
5. Comunicarea în
spațiul public și
managementul
reputației
6. Relația instituția de
învățământ, media,
societate
Evaluare
Total ore

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

4

1

3

3

1

2

4

1

3

4

1

3

3

1

2

4

1

3

2

-

-

2

24

6

16

2

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Realizarea unui proiect pe tema “Managementul reputației. Strategii de
comunicare”
Conf. Univ. Dr. Gabriela Rusu-Păsărin, Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, Departamentul Științele comunicării, jurnalism și
științele educației, titulară a disciplinelor Comunicare şi comportament
organizațional, Comunicare audiovizuală, Metode şi strategii în PR, Imagine
personală prin presă
Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj

Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
50 cursanți
planificaţi:
Costul programului/ al
4800 lei
activităţii
Costul estimativ al unei 4 lei/ora/participant
ore de formare pentru
fiecare participant:
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COMUNICARE ȘI LEADERSHIP
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare(necesitate,
utilitate):

Durata(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul
programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Programul vizează nu numai dezvoltarea competențelor de
comunicare ci şi schimbarea unor atitudini, afirmarea respectului față
de interlocutori, principialitatea în comunicare. Cadrele didactice
participante la programul de formare vor avea posibilitatea de a
deveni experți în leadership, de a-şi exercita cu profesionalism rolul de
lider, de a consolida imaginea şcolii în care îşi desfăşoară activitatea,
de a contribui la creşterea prestigiului acesteia în contextul comunitar
local.
24 ore

Competențe de comunicare şi relaționare;
Competențe de conducere şi coordonare;
Competențe de utilizare a tehnologiilor informaționale
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
ore
Comunicare şi relații
6
2
4
publice;
Leadershipul - arta de a
8
3
5
conduce;
Comunicare în sfera on8
3
5
line;
Evaluare
2

Evaluare

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Realizarea unei strategii de comunicare la nivelul unității şcolare

Prof. Lițoiu Nicoleta, inspector școlar, Gr. I- formator județean
Prof. Țacu Dan, inspector școlar, Gr. I, formator local
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei

4 lei/oră/cursant

FORMAREA APTITUDINILOR FUNDAMENTALE (DE COMUNICARE) PENTRU TOȚI FURNIZORII DE
EDUCAȚIE (SOFT SKILLS FOR EDUCATION PROVIDERS)
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
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Justificare(necesitate,
utilitate):

Aptitudinile "uşoare", fundamentale (de bază) sau aptitudinile umane se
referă la modul cum arătăm, cum ne comportăm şi cum suntem percepuți
de ceilalți. Aptitudinile efective de comunicare, verbale, non-verbale, de
pronunție şi intonație, identifică şi înlătură barierele de comunicare,
facilitează însuşirea unor stiluri diferite de comunicare, menite să
armonizeze relațiile interumane. Cursul "Soft Skills for Education Providers"
(CZ-2011-071-012) este un curs finanțat prin Programul de învățare pe tot
parcursul vieții Grundtvig (GRU-12-MOF-245-DJ-CZ) şi este livrat de ITC
International TEFL Certificate, cu acreditarea Ministerului Educației din
Cehia.
24 ore

Durata(număr total de
ore de formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
- Capacitatea de a-ti formula propriile argumente intr-o maniera
convingătoare și a lua in considerație alte puncte de vedere exprimate
atât verbal cat și in scris
- Capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului și scopului învățării
- Capacitatea de a comunica ca parte de procesului de învățare, utilizând
mijloacele potrivite (intonație, gestica, mimica etc.)
- Capacitatea de a lucra in mod cooperant și flexibil in cadrul unei echipe.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
tematice:
ore

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

Modulul I.
Comunicarea şi ştiința
kinesteziei.

4

1

3

-

Modulul II.
Competențe de
comunicare personală.
Aptitudini de comunicare
interpersonală.
Modulul III.
Competențe de rezolvare a
problemelor. Competențe
de prezentare.
Modulul IV.
Competențe de
managementul proiectelor.
Competențe de negociere
Evaluare
Total ore
Trimestrul IV 2017
Trimestrele I și II 2018

8

3

5

-

5

1

4

-

5

1

4

-

2
24

6

16

2
2

-

susținerea unui proiect/teme din portofoliul realizat sau a unei
lucrări elaborate în acest scop în cadrul grupei de lucru.

Prof. Badea Teodora – formator județean, profesor metodist C.C.D. Dolj
Prof. Alina Catană – formator, profesor pentru învățământul primar, gradul I
Prof. Gașpăr Angela – formator, profesor gradul I, Specialitatea Limba
Română
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Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:

Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj

Costul total al
programului de la buget MECTS:
Costul estimativ al unei
ore de formare pe
participant:

4800 lei

50 cursanți

4 lei/oră/cursant

COMUNICAREA - FACTOR IMPORTANT ÎN REUȘITA ȘCOLARĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul primar
Justificare(necesitate,
Scopul principal al şcolii este acela de a forma elevi cu o cultură
utilitate):
comunicațională care să faciliteze transferul de la comunicarea în spațiul
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 nevoie
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 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 total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
- Cunoaşterea şi înțelegerea conceptelor-cheie în procesul de
comunicare;
- Explicarea și interpretarea diferitelor mesaje de comunicare
generate în spațiul de interacțiune al clasei de elevi, între principalii actori
– elev şi cadru didactic;
- 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,
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Planificarea modulelor
tematice:

asigurarea şi oferirea de informații diverse, simulare etc.), în contexte de
diadă/microgrup/macrogrup;
- Aplicarea cunoştințelor dobândite în rezolvarea unor situații–
problemă, precum şi în analizarea posibilităților personale de dezvoltare.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
M1. Formele comunicării –
4
2
2
limbajul verbal și nonverbal
M2. Stiluri de comunicare
6
2
3
1
M3. Bariere în comunicarea
didactică
M4. Comunicarea și reușita
școlară
Evaluarea sesiunii de formare

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

4

1

2

1

6

1

4

1

4

4

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Evaluare pe grupe: starburst - “Comunicarea eficientă”
World cafe “Comunicare şi feed-back în învăţământul primar”
Evaluare individuală: Portofoliu
Prof. Simona-Irina Petre – Inspector școlar pentru învățământ primar, I.S.J.
Dolj
Prof. Carmen Mirela Neguț – Metodist I.S.J. Dolj
Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE PENTRU PERFORMANȚĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare(necesitate,
Scopul programului de formare vizează îmbunătățirea competențelor
utilitate):
specifice de comunicare ale personalului din învățământul
preuniversitar în mediul școlar și la nivelul comunității în care școala
își desfășoară activitatea, în vederea facilitării utilizării metodelor
moderne, interactive şi creşterii calității procesului educativ.
Durata(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

24 ore

 Înţelegere și cunoașterea a conceptelor cheie în procesul de
comunicare;
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 Explicare şi interpretare a diferitelor mesaje de comunicare
generate în spațiul de interacțiune al clasei de elevi, între
principalii actori – elev şi cadru didactic;

 Instrumental-aplicative:
abilități de recunoaştere, exprimare şi gestionare sănătoasă
a emoțiilor în spațiul clasei și al comunității
abilități de rezolvare de probleme, negociere şi
management al conflictului;
antrenarea capacității de captare a atenției, de câştigare a
încrederii elevilor
abilități de control al imaginii personale;
abilități de ascultare activă în vederea unei
relaționări corecte şi eficiente;
abilități de utilizare a tehnicilor de încurajare
a elevului;
abilități de antrenare a capacității de a diagnostica obiectiv şi cu
precizie caracteristicile unui grup şi de a se raporta la grup în
funcție de aceste caracteristici;
Planificarea modulelor
tematice:

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

Modul tematic

Total
ore

Teorie

Aplicaţii

Modulul I
Activarea motivației
elevului şi captarea atenției
pozitive. Conflict,
management și negociere în
clasa de elevi
Modulul II
Conflict, management și
negociere în clasa de elevi
Modulul III
Comunicare și conflict în
metodologia didactică și
evaluare
Modulul IV
Comunicare și conflict în
metodologia didactică și
evaluare
Evaluare finală

6

4

2

6

4

2

6

4

2

4

2

2

2

Evaluare

2

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
 Evaluare continuă prin chestionare, teste

Prof. Dragnea Melinda Lavinia- profesor pentru învățământ
preșcolar, formator județean
Prof. Radu Adriana Laura - prof. înv. primar Colegiul Național ,,Carol
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Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

I,,
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800
4 lei/oră/cursant

IV.

T.I.C.

LUMEA DIGITALĂ: PREZENT ȘI VIITOR IN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice și cadre didactice auxiliare din învățământul
preuniversitar din județul Dolj
Justificare
În societatea modernă este necesar să interacționăm online, să folosim
(necesitate, utilitate):
dispozitive digitale diverse, să comunici prin mijloace din ce în ce mai
variate, să practicăm forme noi de comerț și banking, să partajăm
informație. Astfel, cursul oferă profesorilor ocazia de a obține
competențe de comunicare cu diferite instrumente informatice utile,
din generația web 2.0., pentru crearea unor lecții interactive și atractive
ce au rolul de a ridica activitatea didactică la cote superioare.
Durata(număr total de ore
24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
(competente vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
pregătirea și utilizarea instrumentelor de colaborare online,
stocare, aplicații de productivitate, calendare, rețele sociale,
întâlniri online, elearning și tehnologii mobile.
Planificarea modulelor
tematice:

Modul tematic

Total
ore
6

Teorie

Aplicatii

2

4

-

Rețele de socializare

4

1

3

-

Întâlniri online

6

1

5

-

E-learning

2

1

1

-

Aplicații pentru stocare
online și productivitate
Evaluare finala

4

1

3

-

2

-

-

2

Total ore

24

6

16

2

Calendare online

Calendarul
(trimestre

Evaluare

programului Trim. IV 2017
ale
anului Trim. I, II, III 2018
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bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursantilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Evaluarea pe grupe (prezentarea produselor realizate cu ajutorul
instrumentelor web 2.0.)
Chestionare
Prof. Vasile Ștefan – profesor, Specialitatea Matematică, grad I,
formator
Prof. Ciuca Mihaela Alina – profesor, Specialitatea Informatică și
Matematică, grad I, formator
Prof. Bălună Daniela – profesor, Specialitatea Informatică, grad I,
formator
Prof. metodist Camelia Bălan – C.C.D. Dolj
75 cursanți
7200 lei
4 lei/oră/cursant

INSTRUMENTE ONLINE PENTRU STIMULAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar din județul Dolj
Justificare
Pe fondul schimbărilor tot mai rapide si a progresului tehnologic
(necesitate, utilitate):
înregistrat în toate domeniile, precum si pe fondul tendinței de
globalizare a educației si eliminare a granițelor dintre elevi, s-au
deschis noi perspective pentru practica educațională. Astfel, aceasta
a fost completată cu metode moderne de predare-învățare-evaluare,
metode specifice societății informaționale. Aceste metode fac apel tot
mai mult la instrumentele din generația web 2.0., instrumente atractive
și intuitive pentru elevi și profesori.
Astfel, cursul oferă profesorilor ocazia de a obține competențe de lucru
cu diferite instrumente informatice utile, din generația web 2.0., pentru
crearea unor lecții interactive și attractive ce au rolul de a stimula
creativitatea elevilor.
Durata(număr total de ore
24 de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
(competente vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
Deprinderea de folosire a mijloacelor media interactive și integrarea
aacestor instrumente TIC în activitatea didactică
Crearea unor produse utilizabile care să dezvolte creativitatea
elevilor
Dezvoltarea abilității de a utiliza ca mijloc de comunicare
calculatorul şi Internetul.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicatii
Evaluare
tematice:
ore
I.Spaţii colaborative
6
2
4
I.1. Google drive
I.2. Titanpad
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II. Norul de cuvinte
II.1. Tagxedo
II.2. Wordle
III.Organizarea ideilor
III.1. Popplet
III.2. Bubbl.us
IV.Colajul de materiale

4

1

3

-

6

1

5

-

2

1

1

-

V.Oferirea de feedback
V.1. Grădina de răspunsuri
V.2. Chestionare avansate Google form
Evaluare finala

4

1

3

-

2

-

-

2

Total ore

24

6

16

2

Calendarul
programului Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
(trimestre
ale
anului Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
Evaluarea pe grupe (prezentarea produselor realizate cu ajutorul
cursantilor:
instrumentelor web 2.0.)
Chestionare
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. Vasile Ștefan – profesor de matematică, grad I, formator
pregătire):
Prof. Ciuca Mihaela Alina – profesor de informatică și matematică, grad
I, formator
Prof. Grecu Daniela – profesor de informatică, grad I, formator
Coordonatorul programului
Prof. metodist Camelia Bălan
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
75 cursanți
Costul programului/
7200 lei
activităţii
Costul estimativ al unei ore
4 lei/oră/cursant
de formare pentru fiecare
participant:

BANCA DE DATE A FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR – FORMARE UTILIZATORI DE APLICAȚIE “CONCRET”
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
personal didactic auxiliar și cadre didactice din învățământul
preuniversitar responsabile cu formarea continuă
Justificare (necesitate,
Cursul este necesar pentru formarea utilizatorilor de aplicație
utilitate):
CONCRET – banca de date a formării continue a personalului didactic
din învățământul preuniversitar.
Durata (număr total de ore de
16 ore
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
- adăugarea de noi date şi informații privind poziționarea pe ruta
de formare profesională continuă a cadrelor didactice
- înscrierea etapelor de formare continuă finalizate cu credite
profesionale transferabile (CPT)
- calcularea de CPT pe categorii de programe de formare continuă
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Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

modificarea profilului cadrului didactic în funcție de o nouă etapă
de formare continuă finalizată
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
Modul tematic
ore

Utilizarea aplicației
Scenarii de utilizare
Exerciții practice
Evaluare
Total ore
Trim. IV 2017
Trim. I, II, III 2018
Fişa de evaluare

6
5
4
1
16

2
2
4

4
3
4
11

1
1

Analist-programator, DEACONEASA MARINELA – formator național
Inf. Marinela Deaconeasa - C.C.D. Dolj
50
4800 lei
4 lei/oră/cursant

UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII PRIN LECȚII INTERACTIVE
I. CRITERII CURRICULARE
Public-ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
În contextul societății moderne actuale, datorită faptului că întreaga
(necesitate, utilitate):
lume tinde să se transforme într-o societate informațională, apare nevoia ca,
încă de la cele mai fragede vârste, copiii să fie pregătiți pentru un contact
benefic cu lumea în care trăiesc. Introducerea în şcoală a Internetului şi a
tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de
învățământ. Astfel actul învățării nu mai este considerat a fi efectul
demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu
calculatorul şi al colaborării cu profesorul.
Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului 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.
Durata (număr total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
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Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

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

 Abilitatea de folosire responsabilă a mijloacelor media interactive Integrarea și utilizarea avansată a instrumentelor TIC în activitatea
curentă.
 Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi
creativitatea
 Facilitarea transferului de modele integrate cu sistemele TIC în cadrul
activităților economice, sociale, educaționale etc.
 Dezvoltarea abilității de a utiliza ca mijloc de comunicare calculatorul şi
Internetul;
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Modulul I.
2
2
Despre web… generalități
Modulul II.
7
2
5
Platforma Edmodo
Modulul III.
Kubbu - instrument web
8
2
6
folosit pentru evaluare
Modulul IV .
5
1
4
Glogster - un altfel de blog
Evaluare
2
2
Total ore
24
7
15
2
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018



II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII
ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi
Costul programului/al
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

Evaluare pe grupe (realizare de prezentări / materiale folosind
platformele utilizate pe parcursul cursului)
Chestionare

Prof Anca Gabriela Panait - Inspector școlar, profesor de informatică, grad I,
formator
Prof Alexandra Manuna Marcu – profesor de informatică, grad I, formator
Prof. metodist Camelia Bălan - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

FOLOSIREA TABLEI INTERACTIVE SI A INSTRUMENTELOR ONLINE IN EDUCATIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţinta vizat:
Cadre didactice din invațamantul preuniversitar
Justificare(necesitate,
Una din principalele direcții de dezvoltare a educației este integrarea
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utilitate):

Durata (numar total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

tehnologiilor electronice.
Tabla interaciva este un instrument nou in invațamantul din țara. Spre
deosebire de tabla clasica, tabla interactiva cere atat de la profesor cat
şi de la elev o perioada de adaptare. Pentru a o utiliza, profesorul este
obligat sa cunoasca pe langa aspectul didactic cum ar fi scenarizarea,
elaborarea activitaților didactice ş.a., şi aspectul tehnic cum sunt
funcționalitatile tablei si programului asociat ei, conectare, vizibilitate.
Formarea isi propune imbinarea ambelor aspecte in vederea scenarizarii
unei unitati didactice reusite menite sa optimizeze procesul de predareinvațare-evaluare.
Folosind acest dispozitiv interactiv suprafața tablei devine o unitate
imensa de control și detectare, iar calculatorul poate fi controlat
folosind tabla așa cum se folosește un mouse pentru a controla un
calculator.
Un avantaj important al tablei digitale este faptul ca copiii pot anvața
intr-un mod amuzant, ceea ce le îmbunătățește rezultatele.
24 ore

-

Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalitaţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregatire):

Utilizarea Mind Maps și a instrumentelor digitale in predare;
Elaborarea de proiecte care să cuprindă metode de învățare
colaborativă;
Scenarizarea anumitor conținuturi cu ajutorul tablei interactive.

Modul tematic

Total
ore
Mind Maps si instrumente 6
digitale
Elaborarea de proiecte 6
didactice care sa includa
metodele invatarii prin
colaborare
Utilizarea tablei interactive 6
pentru lucrul la clasa, pe
diverse tipuri de lectii
E-portofoliu al cadrelor 6
didactice
Evaluare
-

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

3

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

-

-

4

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Chestionar
Proiect de grup – Mind map
Proiect individual - Portofoliu
Ani Draghici, prof. grad didactic I, inspector proiecte educaționale,
învățământ particular și alternative educaționale europene, metodist
Compartimentul Proiecte Educaționale, formator național
Ana Gabriela Serban, prof. grad didactic I, Licențiată în Informatica,
Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică – Informatică
- formator international
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Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Numar de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activitaţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. metodist Georgiana Firescu – C.C.D. Dolj
50
4800
4 lei/ora/cursant

GMAIL, VALENȚE INOVATIVE ÎN MANAGEMENTUL DIDACTIC
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Cursul GMAIL, VALENȚE INOVATIVE ÎN MANAGEMENTUL DIDACTIC se
(necesitate, utilitate):
adresează cadrelor didactice care doresc să aprofundeze, să se inițieze în
lucrul cu aplicațiile Google: utilizarea browserului Google Chrome,
serviciul de e-mail Gmail, gestionarea Google Drive, realizarea de fişiere
cu Google Docs – documente, prezentări, foi de calcul, formulare, desene
şi realizarea de site-uri gratuite cu Google Sites.
Acest curs este destinat persoanelor interesate de perfecționarea
continuă, absolvenți de studii medii şi superioare care doresc să-şi
dezvolte capacitatea de a utiliza instrumente informatice, de a-şi
îmbunătăți limba engleză, de a colabora cu profesorii de la alte unități
şcolare din țară şi chiar din Uniunea Europeană, pentru a face schimb de
materiale de învățare şi lucrul pe platforme online, de a participa la
proiecte de mobilitate, de a forma la elevi abilitatea de-a lucra în echipă.
Cursul pune accent pe dezvoltarea capacităților de înțelegere a
termenilor de specialitate din domeniul tehnologiei informației şi
comunicațiilor urmărind dezvoltarea competențelor digitale, de
comunicare orală şi în scris cu specialiştii din domeniu, comunicarea la
locul de muncă utilizând instrumentele informatice.
Cursul îşi propune sprijinirea participanților în dobândirea unor abilități
care să orienteze şi să ajute elevii în pregătirea şi integrarea acestora în
Uniunea Europeană.
În contextul integrării pe piața muncii a elevilor, cadrele didactice trebuie
să formeze la elevi un set de competențe cheie care să-i ajute să se
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 competențelor, 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.
Durata
24 ore
(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
Asigurarea accesului la învățarea la distanță, aceasta venind în sprijinul
formării continue, de-a lungul întregii vieți;
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Planificarea
tematice:

Integrarea noile tehnologii în educație şi să valorifice potențialul Internetului, tehnologiilor multimedia şi mediilor virtuale de învățare pentru
stimularea educației de-a lungul întregii vieți şi pentru creşterea accesului
la oportunități de formare.
Să asigure formarea inițială şi continuă a cadrelor didactice pentru
utilizarea pedagogică a noilor tehnologii.
Să încurajeze dezvoltarea materialelor de predare şi învățare în format
digital, pentru a asigura calitatea ofertelor educaționale online.
modulelor Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
Gestionarea
unui
cont 6
2
4
GOOGLE.
- cont GMAIL cu toate
facilitățile sale de securitate,
de poştă electronică;
- gestionarea unei agende de
persoane şi de activități;
- utilizarea calendarului;
- utilizarea eficientă a
browserului GOOGLE
CHROME.
Managementul informaţiei
10
2
8
- Google drive;
- Google docs;
- Google Slides;
- Google Sheets;
- formulare;
- creare desene şi diagrame.
Aplicaţia
GOOGLE
SITES 6
2
4
pentru crearea de site-uri
educaționale.
Evaluare
2
programului Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
ale
anului Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018

Calendarul
(trimestre
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului / al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

portofoliul electronic

Prof. Dogaru Ileana, Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
Prof. Brezovan Marina, Colegiul “ Ştefan Odobleja” Craiova
Prof. metodist Camelia Bălan - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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TEHNOLOGII MOBILE – ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE EXPERIENȚĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
Folosirea tehnologiei avansate crește atractivitatea cursurilor predate
utilitate):
elevilor și proactivitatea lor la cursuri; prin intermediul acestora,
profesorul realizează independent și facil materialele necesare în
procesul de predare-învățare-evaluare. Învățarea în rețea cu ceilalți şi
de la ceilalți este primul best practice al comunității, fapt ce m-a
determinat să propun acest curs.
Durata (număr total de ore de 24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
- Recunoașterea trăsăturilor învățării prin m-learning;
- Abilitatea de utilizare a mijloacelor de comunicare şi informare
online;
- Dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative;
- Capacitatea de a utiliza și manipula instrumente tehnologice;
- Capacitatea de a accesa, de a căuta și de a folosi servicii prin Internet;
- Abilitatea de folosire responsabilă a mijloacelor media interactive;
- Integrarea și utilizarea avansată a instrumentelor TIC în activitatea
curentă.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Diferențe între e-learning şi m2
1
1
learning
Tipuri de m-learning: jocuri
8
2
6
interactive şi rolul lor în mlearning
Evaluarea elevului în m-learning
12
3
9
Evaluare finală
2
2
Calendarul programului
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
(trimestre ale anului bugetar): Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Modalităţi de evaluare a
Chestionar, activități practice
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. Stoica-Fetea Didona-Mădălina – formator județean
pregătire):
Coordonatorul programului
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi: 50 cursanți
Costul programului/
4800 lei
activităţii:
Costul estimativ al unei ore de 4 lei/oră/cursant
formare pentru fiecare
participant:

APLICAȚII AVANSATE ÎN UTILIZAREA CREATIVĂ A REALITĂȚII AUGMENTATE LA CLASĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
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Justificare (necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Scopul cursului este de a sprijini cadrele didactice în necesitatea
integrării Realităţii Augmentate la clasă.
Cursul propune îmbunătățirea abilităților cadrelor didactice în
utilizarea creativă a instrumentelor realității augmentate și necesitatea
dezvoltării capacității de a proiecta activități didactice care să
încorporeze metode şi strategii noi de predare şi evaluare a activității
elevilor, adaptate exigențelor impuse de spațiul european.
Prin acest curs vă propunem exemple de utilizare a realității
augmentate în domeniul educațional precum și metode și tehnici
personalizate de creare a realității augmentate la clasă în predarea
diferitelor discipline.
Programul de formare este astfel proiectat încât să contribuie la
îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de a dezvolta
inteligența spațială a elevilor. Se dorește sprijinirea profesorilor din
învățământul preuniversitar în abordarea noilor tehnologii 4D în
educație.
Prin acest curs se dorește promovarea tehnologiilor inovatoare şi
aplicarea acestora la orele de la clasă în concordanță cu nevoile de
dezvoltare ale elevilor și pentru îmbunătățirea performanțelor
acestora.
24 ore

dezvoltarea capacității de proiectare a activității didactice
ce presupune utilizarea instrumentelor de creare și
utilizare a realității augmentate;
utilizarea tehnologiei inovatoare a realității augmentate în
predarea diferitelor discipline;
dezvoltarea spiritului creativ al profesorilor şi îmbunătățirea
abilității de a comunica cu elevii;
dezvoltarea unor competențe specifice cadrelor didactice de
a realiza activități ce motivează şi stimulează inteligența
spațială a elevilor;
dezvoltarea unor atitudini şi valori favorabile
schimbărilor de natură educațională;
competențe de cooperare și lucru în echipă;
dezvoltarea abilității de a utiliza ca mijloc de comunicare
calculatorul şi internetul;
însuşirea conceptelor şi a metodelor moderne impuse de
Tehnologia realității augmentate folosite în predarea la
clasă.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
Modul I.
6
2
4
Coduri QR
Modul II.
10
3
7
Aplicații avansate de creare
și utilizare a realității
augmentate în educație
Modul III.
8
2
4
2
Proiectarea didactică prin
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Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

integrarea realității
augmentate la clasă
Total ore
24
7
15
2
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Evaluarea inițială se va realiza prin: chestionare aplicate online
formabililor pentru a se stabili în ce măsură sunt informați despre
tema cursului.
Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului prin
observare sistematică
Evaluarea sumativă se va realiza prin prezentarea portofoliului
digital.
Prof. Ciulu Simona, Prof. gr. I, Insp. Şc. Înv. Prof. şi Tehnic ISJ - Dolj
Prof. Hertzog Roxana, Prof. gr. I, metodist ISJ
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

IT ESSENTIAL: PC HARDWARE ȘI SOFTWARE (CURS CISCO)
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Personalul din învățământul preuniversitar (didactic sau didactic
auxiliar – secretari, laboranți, pedagogi etc.) interesat de tematica
cursului – identificarea problemelor unui calculator, instalarea și
depanarea sistemelor de operare, instalarea și depanarea
dispozitivelor portabile (laptop-uri, imprimante, scanere etc.) și
configurarea și securitatea unei rețele de dimensiuni mici, ce au
cont/creează cont în cadrul academiei CISCO a asociației;
Justificare (necesitate,
Noile Tehnologii au câștigat din ce în ce mai mult teren în activitatea
utilitate):
didactică și administrativă, fapt ce determină personalul din
învățământul preuniversitar să fie mereu la curent cu toate aceste
tehnologii.
Cursul este realizat în parteneriat cu Asociația Paradigme Educațională
(membră a Euro Education Federation), care va pune la dispoziția
cursanților accesul, prin academia CISCO, la o platformă profesionistă
de învățare și evaluare (platforma CISCO https://www.netacad.com) și
dezvoltă competențe de bază privind componentele hardware ale unui
PC, sistemele de operare, dispozitivele portabile, imprimante și
laptopuri precum și de rețelistică și securitatea rețelelor.
Durata (număr total de ore
54 de ore, împărțite astfel: 36 ore studiu individual și laboratoare (12
de formare):
capitole) – desfășurate atât prin intermediul platformei
https://www.netacad.com, cât și prin întâlniri face-to-face – prin
Academia Asociației Paradigme Educaționale) + 18 ore evaluare (pe
platforma CISCO) – se va primi un certificat de absolvire a cursului
CISCO (în engleză – ”certificat de firmă”, recunoscut internațional) și o
adeverinţă/certificat eliberată de CCD Dolj și Asociația Paradigme
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Educaționale.
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Aptitudini și competențe științifice și tehnologice:
- capacitatea de a comunica concluziile și raționamentele care
au stat la baza acestora;
- aptitudini și competențe de învățare;
- autonomie, disciplină, perseverență în procesul de învățare;
- capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului și scopului
învățării;
- capacitatea de a aloca timp învățatului;
La finalizarea cursului, cursanţii vor fi capabili:
- să cunoască componentele interne și externe ale PC-ului;
- să asambleze/dezasambleze un PC;
- să instaleze un sistem de operare;
- să configureze o conexiune la internet, folosind un sistem de
securitate minim.
Modul tematic
Total
Teori
Aplicaţ
Eval
ore
e
ii
uar
e
Examen
de
testare
a
1
0
0
1
cunoștințelor IT
Principii de bază TIC (cap 1-4)
16
4
8
4
Sisteme de operare (cap 5)
4
1
2
1
Principii de bază în rețelistică și
10
2
4
4
securitatea rețelelor (cap 6 și
10)
Dispozitive portabile 12
3
6
3
laptopuri, dispozitive mobile și
imprimante (cap 7-9)
Principii avansate TIC (cap 11 și
8
2
4
2
12)
Examen final
3
0
0
3
Total
54
12
24
18
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Evaluare pe platforma on-line, chestionare, produse ale activității
cursanților, fişe de evaluare, aplicații practice/portofolii
Godeanu Felix, Președinte Asociația Paradigme Educaționale, instructor
CISCO;
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
25 cursanți
Programul este propus de către Asociația Paradigme Educaționale, în
parteneriat cu CCD Dolj, pe baza protocolului de colaborare și este
gratuit pentru o grupă de cursanți.
4 lei/oră/cursant
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IV. EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI
EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIA EUROPEANĂ (ECE) - DIMENSIUNE A ŞCOLII MODERNE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Justificare(necesitate,
Prin intermediul acestui curs urmărim să definim şi să oferim
utilitate):
o serie de informații referitoare la conceptul de „cetățenie” are o
istorie bogată, fiind unul din principiile de bază ale epocii moderne și
ale regimului democratic. Cetățenia este strâns legată de
naționalitate și de stat, astfel încât o “cetățenie europeană” este un
concept nou, o noțiune specială datorită caracterului său
supranațional. Ea simbolizează, la modul ideal, comuniunea de
scopuri și de mijloace care există între popoarele statelor membre
ale Uniunii Europene și provine din ideea fondatoare a construcției
europene: asigurarea păcii în Europa așa încât națiunile să
conviețuiască în virtutea unor reguli și instituții comune pentru care
și-au dat consimțământul liber. Scopul este acela de a sprijini şi a
îmbunătăți metodele de predare şi învățare în domeniul ECE.
Durata(număr total de ore
24 de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
- conştientizarea drepturilor şi responsabilităților în calitate de
cetățeni;
- dezvoltarea cunoştințelor şi înțelegerii, abilităților, atitudinilor şi
valorilor în ceea ce priveşte ECE;
- dezvoltarea de competențe specifice care să contribuie la
pregătirea tinerilor în vederea participării active şi informate.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Context. Competențe în
6
2
4
educație.
Abordări contemporane în
5
2
3
educația pentru cetățenia
europeană (ECE)
Educația pentru o
3
1
2
cetățenie democratică
(ECD)-componentă a ECE
Metode de
8
3
5
predare/învățare utilizate
în cadrul lecțiilor ECE/ECD
Evaluarea finală
2
2
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursantilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Evaluare inițială privind cunoaşterea şi aplicarea conceptelor
specifice
Observarea sistematică a cursanților
Completarea chestionarelor
Prof. ZARIA ALINA-MARIANA, Liceul Teoretic „C-tin Brâncoveanu”
Dăbuleni, gr. did. I, formator
Prof. NIȚU VERONICA-CAMELIA, Colegiul Național „Nicolae Titulescu”
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Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Craiova, gr. did. I, formator
Prof. metodist Camelia Bălan – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

INSTRUMENTE DIGITALE ȘI NON-FORMALE PENTRU UN PROCES DE EDUCAȚIE CIVICĂ ATRACTIV
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
profesori, profesori diriginți, învățătoare, educatoare
Justificare(necesitate,
Statele europene au nevoie de cetățeni implicați în viața socială şi
utilitate):
politică nu numai pentru a se asigura de faptul că valorile
democratice prosperă, ci şi pentru a încuraja coeziunea socială întro perioadă de creştere a diversității sociale şi culturale.
Competențele sociale şi civice sunt în prim planul cooperării
europene din domeniul educației; acestea reprezintă unele dintre
cele opt competențe cheie identificate în anul 2006 de către
Consiliul şi Parlamentul European drept esențiale pentru cetățenii
care trăiesc într-o societate a cunoaşterii.
Promovarea echității, coeziunii sociale şi cetățeniei active prin
intermediul educației şcolare reprezintă, de asemenea, unul din
principalele obiective ale Cadrului Strategic pentru Cooperare
Europeană în Educație şi Formare care se prelungeşte până în anul
2020. Androulla Vasilou, în raportul Eurydice “Educația civică în
Europa” susține reformarea curriculei educației civice prin
concentrarea pe măsuri care să încurajeze „învățarea prin fapte”,
care reprezintă un element fundamental într-un domeniu al
învățării care necesită aptitudini practice.
În aceste condiții, utilizarea unor resurse atractive pentru educabili,
cum ar fi resursele digitale, care sunt firești pentru “nativii digitali”
pe care îi formăm, dar și resursele de educație non-formală, care
prin elementele de joc se potrivesc mai mult structurii psihice și
modalităților de învățare specifică a copiilor și tinerilor vin să
eficientizeze procesul de formare, cresc implicarea și entuziasmul
educabililor și ușurează munca profesorului.
Cursul utilizează resurse dezvoltate de Consiliul Europei în registrul
educației non-formale pentru drepturile omului: manualele
COMPASS și COMPASITO.
Durata(număr total de ore de 24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
Competențe sociale și civice:
- Promovarea respectării drepturilor omului şi ale copilului şi
a participării formabililor la viața socială ;
- Cunoaşterea și utilizarea cu educabilii a unor concepte
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Planificarea modulelor
tematice:

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

circumscrise Educației Civice, Educației pentru Cetățenie
Democratică şi Educației pentru Drepturile Omului și a
contextului European în aceste domenii
- Organizarea de activități didactice vizând promovarea
cetățeniei active, utilizând metode non-formale
- Proiectarea şi implementarea proiectelor europene
- Capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul
unei echipe
Competența de a învăța să înveți:
- Aplicarea cunoştințelor specifice ştiințelor sociale în
rezolvarea unor situații – problemă, precum şi în analizarea
posibilităților personale de dezvoltare
Competențe digitale:
- utilizarea instrumentelor digitale în educația pentru
drepturile omului
Alte competențe cheie europene asociate:
- simțul inițiativei și al antreprenoriatului, prin stimularea
inițiativei civice.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
M1. Educația civică.
4
2
2
Educația pentru Cetățenie
Democratică şi Educația
pentru Drepturile
Omului: definiții, concepte,
conținut, idei şi reflecții,
schimburi de bune practici,
tendințe Europene
M2. Formarea de atitudini
8
3
4
1
și valori prin metode
centrate pe acțiune și
participare - COMPASS
M3. Resurse digitale
4
1
2
1
Blended learning în
educația civică
M4. Resurse non-formale
8
1
5
2
pentru activarea
formabililor. COMPASITO
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Evaluare pe grupe: starburst: “Procesul atractiv de învățare”
Evaluare pe grupe: construirea unui web-quest pe tematici de
educație civică
World cafe “Drepturi, responsabilități, leadership, toleranța”

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Prof. Iordache Alina Marinela, formator
Prof. Pătru Silvia Ana Maria – Facultatea de Automatică,
Calculatoare şi Electronică, specializarea Calculatoare română,
formator, bursa Grundtvig educație non-formala, Portugalia
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Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
25 cursanți
2400 lei
4 lei/oră/cursant

ALTERNATIVE DE EDUCAȚIE NONVIOLENTĂ ÎN ȘCOLI
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
Violența umană reprezintă una din temele curente ale societății
utilitate):
contemporane. Violența școlară este una dintre manifestările violente
cotidiene, ce ia amploare în zilele noastre. Violența în școală este tot
mai des întâlnită și tot mai des mediatizată, fiind definită ca orice
manifestare a unor comportamente precum violența verbală și
psihologică, violența fizică, comportamente care intră sub incidența
legii, ofensă adusă statutului autorității cadrului didactic, alte tipuri de
comportament deviant în relația cu școala.
Se simte astfel nevoia intervenției în vederea prevenirii și
combaterii ei, un rol important revenind cadrelor didactice ce au
nevoie de dobândirea unor noi abilități și metode viabile de
preîntâmpinare și combatere a acestor manifestări.
Durata (număr total de ore
24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
Însușirea unor alternative de educație nonviolentă în școli, în
vederea prevenirii manifestărilor violente, intervenției în cazul
actelor de violență, implementării unor strategii de predareînvățare și relaționare eficiente;
Formarea unor imagini de ansamblu asupra fenomenului de
violență în unitățile de învățământ preuniversitar;
Dobândirea unor capacități de management al conflictelor
prin evidențierea rolului comunicării eficiente;
Elaborarea de programe viabile pentru prevenirea
fenomenului de violență în unitățile de învățământ
preuniversitar;
Elaborarea și implementarea unui model de intervenție
cognitiv-comportamentală prin autocontrol la copii și
adolescenți.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Fenomenul de violență în
6
4
2
unitățile de învățământ
preuniversitar
Comunicare și conflict.
8
2
6
Disciplinarea pozitivă
Introducere în
6
3
3
psihodiagnoza
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manifestărilor violente

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Intervenție cognitiv4
2
comportamentală prin
autocontrol la copii și
adolescenți
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018

2

proiectul, portofoliul

Prof. Tanciu Constanța – formator județean
Prof. Fera Marioara – formator județean
Prof. metodist Carla Cristofir – C.C.D. Dolj
25 cursanți
2400 lei
4 lei/oră/cursant
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V. EDUCAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

SUSTENABILITATE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI - PARTE INTEGRANTĂ A PROCESULUI EDUCAȚIONAL
I. CRITERII CURRICULARE
Public–ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul primar
Justificare (necesitate,
Pentru a accentua importanța menținerii și îmbunătățirii relației OM –
utilitate):
NATURĂ, Națiunile Unite au declarat ca ultimul deceniu 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 de ore de 24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
Cadrele didactice vor dobândi competențe de:
- planificare eficientă a activităților de protecție a mediului.
- sprijinirea activităților de educație informală și non-formală pentru
dezvoltare durabilă, deoarece acestea sunt un complement esențial al
educației formale, inclusiv în cazul formării adulților.
- abilitare a elevilor în dezvoltarea capacităților de la vârste fragede, oferind
cunoștințe și influențând atitudinile și comportamentul.
- abilitare a elevilor, părinților, cadrelor didactice de a avea o viziune asupra
educației durabile.
- cunoaşterea strategiilor, metodelor și mijloacelor de educație durabilă ca
parte integrantă a procesului educațional.
- de diseminare a programului educațional, a conceptelor și principiilor de
dezvoltare durabilă ce urmărește satisfacerea nevoilor prezentului fără a
compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile
nevoi.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicaţii
Evaluare
tematice:
ore
Modulul I
8
3
4
1
Conceptul de Educație
pentru dezvoltare durabilă
Modulul II
8
3
4
1
De la educația ecologică la
educația pentru dezvoltare
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durabilă
Modulul III
8
3
4
1
Educația durabilă - o
realitate a zilelor noastre
pentru o cetățenie
democratică
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
- Evaluare inițială /predictivă privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea
conceptelor specifice, prin chestionare.
- Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin aplicații
practice.
- Evaluare finală – realizarea unui plan de activitate de consiliere a părinților.

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Prof. Popescu Roxana, profesor pentru învățământ primar, formator
Prof. Grigore Elena, profesor pentru învățământ primar, formator
Prof. metodist Camelia Bălan
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

EDUCAȚIA PENTRU MEDIU
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare(necesitate,
utilitate):

Durata(număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Cadre didactice din învățământul preşcolar
Mediul înconjurător constituie un mecanism viu cu o complexitate deosebită,
de a cărui integritate şi bună funcționare depinde întreaga activitate umană.
Considerăm că este necesar ca încă din perioada preșcolară, copiii să
cunoască natura și să înțeleagă legile care o guvernează, deoarece este și
necesară, dar și posibilă formarea unei atitudini ecologice la această vârstă.
Rolul activ al copiilor, de la cele mai fragede vârste şi luarea unor decizii în
domeniul protecției mediului este esențial din punct de vedere al succesului pe
termen lung în educație.
Educația ecologică este necesar să se realizeze în instituții de învățământ,
începând de la grădinițe şi continuând la toate nivelele de şcolarizare. Copiii
îşi formează astfel comportamente, deprinderi şi obişnuințe de înțelegere,
îngrijire şi ocrotire a naturii, căci ei vor fi beneficiarii, conviețuind în deplină
armonie cu natura.
24 ore

Cursul vizează achiziţia de competente prin achiziţia de:
a) Competenţe de comunicare şi relaţionare:
- Utilizarea unei game variate de metode şi tehnici de comunicare în vederea
cunoaşterii şi respectării legislației în domeniul protecției mediului
- Realizarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii direcți şi indirecți în
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Planificarea modulelor
tematice:

vederea cunoaşterii, îmbogățirii şi aprofundării competențelor de protecția
mediului pentru o educație durabilă conformă cu standardele UE
b) Competenţe psiho-sociale:
- Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere, dezvoltarea capacității
de identificare a aspectelor şi oportunităților pentru protecția mediului
înconjurător
- Elaborarea unor proiecte de educație ecologică, aplicarea unui curriculum
diferențiat şi personalizat pentru preşcolari
c) Competenţe de evaluare:
- Stabilirea obiectivelor şi criteriilor de evaluare vizând formarea unei conduite
ecologice prin activități practic-raționale de analiză, investigare, aplicare şi
însuşire a atitudinilor şi comportamentelor pozitive față de mediu
Modul tematic
Total Teorie
Aplicaţii
Evaluare
ore
Modulul I.
6
4
2
Elemente de ecologie şi
protecția mediului
înconjurător
- Determinarea
biodiversității
- Tipuri de poluare
- Deşeurile. Surse de
deşeuri
Modulul II.
6
4
2
Dezvoltarea durabilă
- conceptul şi dimensiunile
dezvoltării durabile
- educația pentru dezvoltare
durabilă
Modulul III.
6
2
2
2
Atitudini şi competențe
ecologice
- arta de a privi şi înțelege
natura
- protejarea mediului –
protejarea sănătății
- educația ecologică în
sprijinul educației estetice şi
morale
Modulul IV.
6
2
2
2
Realizarea unui proiect de
mediu
- comportamentul ecologic
acasă şi la şcoală
TOTAL
24
12
8
4

Calendarul
programului Trimestrul IV 2017
(trimestre
ale
anului Trimestrul I, II, III 2018
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
Forme și modalităţi de evaluare a cursanţilor
cursanţilor:
- Evaluarea inițială se va realiza prin: chestionare aplicate formabililor pentru a
nevoia de formare pe tema cursului.
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- Evaluare formativă se va face pe parcursul derulării cursului prin observare
sistematică.
- Evaluarea sumativă se va realiza prin prezentarea portofoliului cursului şi
prin chestionar.
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

Prof. Maria Cristina Ciocoiu, profesor grad I, formator, Inspectoratul Şcolar
Județean Dolj
Prof. Doina Elena Olari , profesor grad I, formator, Grădinița „Floare albastră”
Craiova
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

EDUCAȚIA ECOLOGICĂ, PARTE INTEGRANTĂ A CURRICUMU-LUI NAȚIONAL
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare(necesitate,
Componentă a „noilor educații”, educația ecologică, sau educația relativă
utilitate):
la mediu permite deschiderea şcolii spre problematica lumii contemporane.
În acest context educația ecologică se concentrează pe modelarea viitorului
cetățean capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv asupra realității
înconjurătoare , devenind astfel conştient că viața generațiilor de mâine
depinde de opțiunile sale.
Durata(număr total de ore de 24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
(competenţe, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
abordarea cunoştințelor din domeniul ecologiei prin activități cu
caracter experimental şi demonstrativ;
educarea elevilor în sensul păstrării sănătății mediului şi formarea
unei atitudini dezaprobatoare față de cei care încalcă normele
specifice de păstrare a igienei mediului;
conştientizarea necesității de a economisi apa, energia electrică,
lemnul, a tuturor resurselor naturale;
implicarea în activitățile practice de ocrotire şi conservare a naturii.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Ce este educația
5
2
3
ecologică?
Igiena mediului
6
2
4
Educația ecologica in

6

2

4
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mediul școlar

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

Activități practice de
protecție, de prevenire a
deteriorării mediului şi de
reacție la situații de
poluare sau de distrugere
a mediului
Evaluare
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018

6

2

4

-

1

-

-

1

proiectul, portofoliul

Prof. DAȘU MARIA – formator județean
Prof. IANCU FÎLFAN ANA-MARIA – formator județean
Prof. metodist Georgiana Firescu - C.C.D. Dolj

III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:

50 cursanți

Costul programului/ activităţii

4800 lei

Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

4 lei/oră/cursant

INOVAȚIE ȘI TRADIȚIONALISM ÎN ACTIVITĂȚILE DIN DOMENIUL ARTELOR VIZUALE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar primar și preprimar
Justificare(necesitate,
utilitate):

Văzul este principalul simț antrenat în cunoaștere, în special la vârste
timpurii (nivel preprimar și primar), copiii descoperind lumea mai întâi prin
intermediul simțurilor.
Dacă arta reprezintă activitatea omului care are drept scop producerea unor
valori estetice și care folosește mijloace de exprimare cu caracter specific,
artele vizuale însumează o serie de forme de artă, cuprinzând atât artele
plastice, cât și sculptura, colajul, caricatura, artele decorative, fotografia, sau
cinematografia.
Un curs de formare în domeniul artelor vizuale pentru cadrele didactice din
învățământul preuniversitar primar și preprimar este întotdeauna o
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 .
Prin urmare cadrul didactic este cel care trebuie să dispună de instrumente,
metode și resurse procedurale adecvate care să trezească interesul dar și
creativitatea celor mici în ceea ce privește manifestările artistice.
consider că acest curs pe care l-am propus actualizează și sintetizează câteva
dintre tehnicile de lucru tradiționale, dar în abordarea unor teme noi, însă
prezintă și tehnici de lucru noi, inovatoare, de stimulare a creativitățiii.
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Durata(număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

24

 Actualizarea terminologiei specifice domeniului artelor vizuale;
 Identificarea modalităților de stimulare a creativității
preșcolarilor/elevilor;

 Identificarea tehnicilor de lucru adecvate nivelului de dezvoltare
psiho-motrică și emoțională a preșcolarilor/elevilor ;
 Utilizarea diferitelor tipuri de materiale refolosibile în scopul
obținerii de obiecte cu impact artistic, în scopul accentuării educației
durabile;
 Utilizarea tehnicilor dobândite în activitatea de la clasă;
 Stimularea creativității cadrelor didactice în scopul ieșirii din
șabloanele clasice referitoare la activitățile din domeniul artelor ;
Modul tematic
Total ore Teorie Aplicatii Evaluare

Planificarea modulelor
tematice:

Importanța stimulării
creativității prin activități
din domeniul artelor
vizuale
Tehnici de lucru vechi/noi
în activitățile artisticoplastice și practice la nivel
preșcolar și primar
Tradiții și creativitate
Reciclare și reutilizare
creativă a deșeurilor
Evaluarea sesiunii de
formare
Total ore
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursantilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

3

2

1

-

8

3

5

-

4
8

1
2

3
6

-

1

-

-

1

24

8

15

1

-

Trim. IV 2017
Trim. I, II 2018
Portofoliu, test

Prof. metodist Camelia Bălan - Formator de formatori, profesor metodist,
C.C.D. Dolj, Specialitatea Învăţător – Educator, Limba română – Limba
franceză
Prof. Alina Dincu – Formator judeţean, profesor, grad didactic I,
Învăţământ preșcolar/primar
Prof. metodist Camelia Bălan – C.C.D. Dolj
100
9600 lei
4 lei/oră/participant
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VI. EDUCAȚIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE

EDUCAȚIA ETICĂ - O ŞANSĂ PENTRU ELEVII APARȚINÂND GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE/VULNERABILE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Justificare(necesitate,
Acest curs se ghidează după un angajament global de a proteja
utilitate):
demnitatea umană. Obiectivele sale sunt de a întări angajamentul
copiilor față de justiție, respectul pentru drepturile omului şi de a
construi relații armonioase între indivizi şi în cadrul societății.
"Educația etică - o şansă pentru elevii aparținând grupurilor
dezavantajate/vulnerabile" oferă profesorilor instrumentele pentru
un program intercultural şi interreligios, prin care copiii şi tinerii care
aparțin grupurilor dezavantajate/vulnerabile să poată dezvolta un
simț etic mai accentuat. Este menit să ajute tinerii să ințeleagă şi să
respecte oamenii din alte culturi şi religii şi să le alimenteze
sentimentul unei comunități globale.
Durata(număr total de ore
24 de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
1. Întărirea capacității de a lua decizii etice fundamentate, bazându-se
pe valori ce promovează respectul față de alte culturi şi credințe.
2. Încurajarea implicării în dialog – să asculte şi să discute – în sensul
dezvoltării unei mai mari sensibilități la diferențe şi a unei mai bune
înțelegeri a celorlalți.
3. Dezvoltarea abilității de a răspunde la nevoile societății din care fac
parte cu o atitudine de reconciliere şi respect pentru diversitate,
contribuind astfel la o cultură a păcii.
4. Aprecierea și cultivarea spiritualității;
5. Afirmarea posibilității de a trăi împreună, respectându-ne unii pe
alții într-o lume a diversității religioase, etnice şi tradițiilor culturale.
6. Oferirea mijloacelor necesare pedagogilor pentru a lucra în
învățământul intercultural şi interreligios din diferite zone şi în diverse
contexte.
7. Dezvoltarea şi promovarea unor practici de succes pentru a putea
conviețui cu oameni din diferite culturi, etnii, convingeri şi religii.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Învățând să trăim împreună
4
2
2
Înțelegându-mă pe mine și
pe ceilalți
Transformând lumea
împreună
Monitorizarea progresului

4

2

2

-

4

2

2

-

4

1

3

-

Metode de a evalua
învățarea participanților.
Modelul de evaluare prin

6

2

4

-
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursantilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

„luarea rapidă a
temperaturii”
Evaluarea finală
Trim. IV 2017
Trim. I, II 2018

2

-

-

2

Evaluare inițială privind cunoaşterea şi aplicarea conceptelor specifice
Observarea sistematică a cursanților
Completarea chestionarelor
VIDA CLAUDIA-LUCIA - profesor gradul I, Liceul Tehnologic "Horia
Vintilă" Segarcea, formator județean
PREDUŞ ASINETA - profesor gradul I, Liceul Teoretic "Henri Coandă"
Craiova
BĂLAN CAMELIA - AURELIA - formator, profesor metodist CCD Dolj
Prof. metodist Camelia Bălan
100
9600 lei
4 lei
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CONSOLIDAREA COMPETENȚELOR NECESARE PENTRU A LUCRA CU COPII/TINERI AFECTAȚI DE
MIGRAȚIE DIN PROGRAMUL ,,A DOUA ȘANSĂ” PRINTR-O METODOLOGIE DE ÎNVĂȚARE/PREDARE
INTERACTIVĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Justificare(necesitate,
Fundaţia Terre des hommes, activează în România ca ambasador al
utilitate):
drepturilor copiilor, implementând proiectul ROBIN al cărui obiectiv este
consolidarea capacității de a sprijini cadrele didactice în lucrul cu
copiii/tinerii pentru integrarea socială a copiilor afectați de migrație,
reducând astfel nivelul abandonului școlar.
Cursul de formare își propune abilitarea cadrelor didactice în crearea unui
ethos şcolar personalizat prin dezvoltarea unor, competențe care să creeze
o dimensiune europeană a comportamentului elevului.
Durata (număr total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
- dezvoltarea aptitudinilor mentale, emoționale si fizice
- îmbunătățirea capacității de comunicare eficientă
- identificarea, recunoaşterea, gestionarea propriilor emoții
- conştientizarea influenței acestora asupra relațiilor interumane,
- elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului şcoală-familie
- colaborarea cu părinții/comunitatea în scopul realizării unui autentic
parteneriat în educație
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Leadership-ul și motivația
6
2
4

Calendarul programului
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii

Activități psihosociale

6

2

4

Sănătate emoțională și fizică

6

2

4

Aplicații practice. Intervizarea

4

1

3

Evaluare

2

2

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Evaluare inițială privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor
specifice, prin chestionare.
Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin aplicații practice,
precum şi prin angajarea cursanților în demersuri interactive.
Evaluare finală se realizează prin susținerea unui proiect/teme din
portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop
Prof. Codoban Rodica, prof. gradul I, prof. metodist și formator CCD Dolj
Prof. Drăgulin Delia, prof. gradul I, formator CCD Dolj
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
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Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

4 lei/oră/cursant

INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care doresc să-și
completeze formarea inițială cu noi competențe și strategii de
intervenție și incluziune pentru elevii cu cerințe educaționale
speciale.
Justificare (necesitate,
Prin parcurgerea acestui curs cadrele didactice vor cunoaște cele
utilitate):
mai des întâlnite particularități ale elevilor cu CES și vor fi capabile
să conceapă proiecte educaționale individuale și în echipă alături
de ceilalți factori implicați în programele de incluziune și
intervenție socială (elevii cu CES și colegii acestora, profesorii
itineranți, mediatorii școlari, medicii și terapeuții, instituții de nivel
județean ca DGASPC și CJRAE, părinții și însoțitorii ș.a.), urmărind
calitatea, continuitatea și eficiența activității didactice.
Elevii cu CES se simt integrați cu adevărat și stabilesc relații
afective pozitive cu membrii grupului școlar (grupă/clasă) și de
desfășurare cu succes a activităților școlare numai dacă resursa
umană din învățământul de masă cunoaște legislația, afectările și
dizabilitățile, factorii personali și externi ce generează tulburările
de învățare și comunicare.
Durata (număr total de ore de
24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
Cadrele didactice vor putea:
1) Să cunoască elemente de diagnosticare a tulburărilor de
învățare și comunicare;
2) Să utilizeze planul de acțiune, împreună cu profesorii itineranți,
medici, logopezi și psiho-terapeuți și părinții;
3) Să cunoască metode şi strategii de adaptare curriculară corelarea conținuturilor componentelor curriculumului național cu
posibilitățile elevului cu CES sau alte tipuri de cerințe educaționale
din perspectiva finalităților procesului de adaptare și de integrare
școlară și socială a acestuia;
4) Să cunoască metode de învățare activă, strategii de
management al clasei, al comportamentului şi al stimei de sine;
5) Să participe la cursuri practice și proiecte privind integrarea
elevilor cu CES;
6) Să trateze rezistența la schimbare a profesorilor, respectând
principiul egalității de șanse și al incluziunii sociale;
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie
Aplicaţii Evaluar
tematice:
ore
e
Tulburări ale limbajului
6
1
4
1
citit-scris
Dificultățile de învățare
6
1
4
1
ADHD
6
1
4
1
Autismul
6
1
4
1
Calendarul programului
Trimestrul IV 2017
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(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Trimestrul I, II, III 2018
Chestionare, portofoliu tematic, prin evaluarea proiectelor
elaborate de cursanți.
Duțescu Laura, profesor grad I, metodist ISJ Dolj, formator
Ioanițoiu Carmen, profesor grad I, formator
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE DESFĂȘURATE CU ELEVII CU C.E.S.
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Personal didactic și nedidactic din învățământul preuniversitar
Justificare(necesitate,
În învățământ sunt integrați din ce în ce mai mulți elevi cu cerințe
utilitate):
educative speciale (C.E.S.), care sunt marginalizați și excluși de la
activitățile nonformale și informale.
Cursul are ca obiectiv formarea personalului din învățământ pentru
inițierea și derularea de activități școlare și extrașcolare care să
conducă la egalizarea șanselor elevilor cu C.E.S. din sistemul de
învățământ românesc.
Durata(număr total de ore de
24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
- dezvoltarea competențelor de abordare a problematicii integrării
sociale a elevilor cu dizabilități
- dezvoltarea competențelor de organizare şi desfăşurare a
activităților şcolare şi extraşcolare care să contribuie la egalizarea
şanselor elevilor cu dizabilități
- competențe de comunicare şi lucru în echipă
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Integrarea
școlară
a
6
3
3
elevilor cu dizabilități
Activități
școlare
și
8
2
6
extrașcolare
Egalitate de șanse prin
8
2
6
activități desfășurate
Evaluare
2
2
Calendarul programului
Trimestrul IV 2017
(trimestre ale anului bugetar):
Trimestrul I, II, III 2018
Modalităţi de evaluare a
Forme și modalităţi de evaluare.
cursanţilor:
Evaluare iniţială privind cunoaşterea şi aplicarea conceptelor
specifice, prin chestionare.
Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin aplicații
practice.
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Evaluare sumativă, finală se realizează prin susținerea în şedință
publică a unui proiect/teme din portofoliul realizat sau a unei
lucrări elaborate în acest scop.
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului / al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pe participant:

Profesor itinerant Velica Emilia Gabriela - Școala Gimnazială
Specială ”Sf. Mina”, formator
Profesor psihopedagogie specială Elisaveta Veronica Jiroveanu,
formator național
Prof. metodist Rodica Codoban – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

MANAGEMENTUL DIVERSITĂȚII - ANTIDISCRIMINARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Personal angajat în învățământul preuniversitar
Justificare(necesitate,
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în
utilitate):
parteneriat cu Ministerul Educației Cercetării Tineretului şi Sportului a
derulat programul “Şcoala fără discriminare. O campanie de informare şi
formare a cadrelor didactice din România” în scopul promovării
educației pentru diversitate în învățământul preşcolar şi şcolar din
România, al aplicării principiului nediscriminării şi al respectului pentru
diversitate în educație, în conformitate cu prevederile O.M. 1529/2007,
referitor la dezvoltarea problematicii diversității în Curriculum Național.
Durata(număr total de ore
24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
*capacitatea de a manifesta solidaritate în a rezolva problemele care
afectează comunitatea locală sau comunitatea largă
*capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite (a
tolera alte puncte de vedere, a conștientiza responsabilitatea individuală
şi colectivă)
*capacitatea de a conștientiza și înțelege identitatea culturală națională
în interacțiune cu identitatea culturală a Europei şi a restului lumii;
* capacitatea de a observa și înțelege puncte de vedere care țin de
contexte culturale diferite
*capacitatea de a aprecia și a te bucura de arta diferitelor culturi
* capacitatea de a-ți manifesta creativitatea și a-ți exprima punctele de
vedere față de ceilalți
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
tematice:
ore
1. Interculturalitate şi şcoală
6
2
4
incluzivă;
2. Etnicitate şi specific etnic
6
2
4
- comunicare şi educație
europeană;
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3. Cunoaştere, comunicare,
eliminarea prejudecăților
4. Limba, tradițiile/
cutumele /simboluri
culturale şi istoria rromilor
Evaluare
programului Trimestrul IV 2017
ale
anului Trimestrul I, II, III 2018

Calendarul
(trimestre
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul total al programului/
al activităţii:
Costul estimativ al unei ore
de formare pe participant:

5

2

3

5

2

3

2

Evaluare continuă şi finală

Prof. Teodora Badea - profesor metodist C.C.D. Dolj - formator național
Prof. Cristina Gherghinescu, formator județean
Prof. Diana Cotescu, formator județean
Prof. Zaharia Laura - formator local, profesor pentru învățământul
primar
Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj
100 cursanți
9600 lei
4 lei/oră/cursant
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VII. EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR INTERCULTURALE PRIN EDUCAȚIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
Dezvoltarea competențelor interculturale prin educație reprezintă în
utilitate):
contextul actual o componentă esențială a orelor de curs, mai ales
pentru că există în procesul de predare-învățare tot mai multe
elemente de interculturalitate. Acestea trebuie să fie adecvate sferei
de interese a elevului. Ele oferă o cale extrem de motivantă de acces
la stabilirea propriei identități, la cunoaşterea unei limbi şi culturi
străine şi în acelaşi timp spre înțelegerea intereselor, conflictelor,
fanteziilor şi a modului de viață a popoarelor din spațiul lingvistic
european.
Educația interculturală vizează o abordare pedagogică a diferențelor
culturale, strategie prin care se iau în considerație specificitățile
spirituale sau de alt gen, evitându-se, pe cât posibil, riscurile ce decurg
din schimburile inegale dintre culturi sau, şi mai grav, tendințele de
atomizare a culturilor.
Abordarea interculturală nu este o nouă ştiință, nici o nouă disciplină,
ci o nouă metodologie ce caută să integreze, în interogația asupra
spațiului educațional, datele psihologiei, antropologiei, ştiințelor
socialului, politicii, culturii, istoriei. Interculturalitate înseamnă
perspectivele deschise de conexiunile disciplinare.
Durata (număr total de ore
24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
- Manifestarea flexibilității în cadrul schimbului de idei şi în cadrul
lucrului în echipă în diferite situații de comunicare;
- Formarea unor atitudini şi concepții care să dezvolte respectul față
de semenii noștri, față de cultură şi tradițiile acestora;
- Formarea unei atitudini pozitive privind dreptul la opinie,
dezvoltarea fizică, emoțională, estetică, spirituală, intelectuală,
morală şi socială;
- Disponibilitatea pentru acceptarea diferențelor şi pentru
manifestarea toleranței prin abordarea critică a diferențelor şi a
stereotipurilor.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
1.“Portretul”şcolii
8
3
5
interculturale
2. Memorie. Identitate.
5
2
3
Comunicare
3. Educația interculturală
3
1
2
ca dialog al culturilor
4. Activități
4
2
2
extracurriculare din
perspectiva educației
interculturale
5. Evaluare
4
4
Calendarul programului
Trimestrul IV 2017
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(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Trimestrul I, II, III 2018
Forme și modalităţi de evaluare.
Evaluare iniţială 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. Chilom Daniela, C.N.”Carol I”, profesor metodist limba germană,
formator, profesor titular, gradul didactic I;
prof. Blendea Nadia, C.N.”Elena Cuza”, profesor limba germană,
formator, profesor titular, gradul didactic I;
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

EDUCAȚIE DEMOCRATICĂ, INCLUZIUNE ŞI INTERCULTURALITATE

I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare(necesitate,
utilitate):

Durata(număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Prin intermediul acestui curs urmărim să definim şi să oferim o serie
de informații referitoare la concepte fundamentale ale educației
pentru democrație (educație pentru cetățenie democratică, educație
interculturală şi educație incluzivă) şi este conceput în sensul
determinării relațiilor dintre aceşti termeni, astfel încât elementele
educației interculturale şi ale educației incluzive sunt înțelese drept
forme fundamentale ale educației pentru democrație.
Într-o lume în care schimbările se petrec rapid, iar diversitatea este
din ce în ce mai mare, necesitatea ca cetățenii să fie activi, informați
şi responsabili este mai pregnantă ca niciodată. Rolul educației în
dezvoltarea unor astfel de cetățeni este acum aproape universal
recunoscut.
24 de ore

- dezvoltarea unor stiluri de predare şi de învățare mai deschise,
participative şi democratice;
- formarea unor abilități care sa ajute cadrul didactic să cunoască şi
să înțeleagă tinerii, precum şi care sunt capacitățile şi aptitudinile,
valorile şi trăsăturile de caracter pe care trebuie să le dobândească
aceştia;
- dezvoltarea de competențe specifice de reflecție şi de ameliorare.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
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Educația pentru cetățenie
democratică
Democrația şi incluziunea
socială
Comunicare şi interacțiune
interculturală
Competențele cadrelor
didactice. Procese şi
metode
Evaluarea finală
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursantilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

4

2

2

-

4

2

2

-

4

1

3

-

10

4

6

-

2

-

-

2

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Evaluare inițială privind cunoaşterea şi aplicarea conceptelor specifice
Observarea sistematică a cursanților
Completarea chestionarelor
VIDA CLAUDIA-LUCIA - profesor gradul I, Liceul Tehnologic "Horia
Vintilă" Segarcea
PREDUŞ ASINETA - profesor gradul I, Liceul Teoretic "Henri Coandă"
Craiova
BĂLAN CAMELIA -AURELIA - formator, profesor metodist C.C.D. Dolj
Prof. metodist Camelia Bălan
100 cursanți
9600 lei
4 lei

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ PRIN PROGRAME OUTDOOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal
care doresc să-și perfecționeze metodele de predare
Justificare(necesitate,
Cursul îşi propune să promoveze dezvoltarea educației
utilitate):
interculturale, mai exact dezvoltarea solidarității și a toleranței mai
ales în rândul participanților și indirect în comunitățile lor din care
provin
Cursul vizează dezvoltarea competențelor profesionale, prin
însușirea unor tehnici moderne, formale şi nonformale, privind
abordarea educației interculturale, prin abordarea unor modele
europene de tipul educației outdoor, să formeze competențele
cadrelor didactice de a implementa şi disemina astfel de practici
inovative
Durata(număr total de ore
24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
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(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
C1: Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice
participante privind aplicarea metodelor si tehnologiilor didactice
inovative, specifice educației outdoor ȋ n procesul instructiv-educativ
C2: Formarea unei atitudini de deschidere către solidaritate şi
toleranță prin abordarea modelelor europene de educare
interculturală şi ȋ nvățare experiențială
C3: Dezvoltarea personală a participanților prin ȋ mbunătățirea
competențelor de comunicare şi cooperare cu partenerii educaționali
şi prin realizarea unui schimb de bune practici
C4: Utilizarea comunicării formale și nonformale în orele de curs, în
proiecte și programe , pentru dezvoltarea conduitelor empatice și
pentru reușita în carieră
C5: Dezvoltarea unor competențe specifice a cadrelor didactice de a
realiza activități ce motivează şi stimulează elevii, la nivelul
standardelor europene.
Planificarea modulelor
tematice:

Modul tematic

Total
ore
6

Teorie

Aplicatii

2

4

M II Activităţi ȋ n aer liber

8

2

6

M III Dezvoltare personală şi
socială
Evaluare

8

2

6

2

-

-

2

24

6

16

2

M I Educaţie interculturală

Total ore
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursantilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/
activitatii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Evaluar
e

Trim. IV 2017
Trim. I, II, III 2018
chestionare
observarea curentă
exerciții, jocuri ȋ n cadrul unei excursii organizate
prezentări de proiecte individuale și de grup compatibile cu
tematica parcursă la curs
Prof. RADU CLAUDIA-ILINA – formator, profesor pentru învățământ
preșcolar
Prof. BORUZ LIGIA-MIHAELA – formator, profesor pentru învățământ
preșcolar
Prof. TROACĂ MELINDA – formator, profesor pentru învățământ
preșcolar
Prof. metodist Camelia Bălan
50
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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VIII. EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ
EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ – DOCUMENTE DE REFERINȚĂ DUPĂ 10 ANI ÎN U.E.
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar , cu
preponderenţa cele beneficiare de mobilităţi de predare sau de
formare ,în cadrul parteneriatelor strategice Erasmus+, responsabili

de arii curriculare si responsabili de catedre metodice.
Justificare(necesitate,
utilitate):

Durata(număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Dobândirea de competențe specifice şi abilități necesare completării
portofoliului profesorului prin folosirea instrumentelor Europass, a
scrisorii de intenție, participarea la interviu si realizarea scrisorii de
recomandare.
24 ore

1. Cunoaşterea conținutului Portofoliului profesorului
2. Modalități de realizare a Portofoliului profesorului
3. Cunoaşterea Programului Europass şi a reperelor de gestiune a acestuia
la nivel local, regional, național şi european
4. Utilizarea instrumentelor Europass pentru realizare a Portofoliului
profesorului , de prezentare a Competențelor personale si profesionale in
formatul Europass
5. Crearea abilităților necesare pentru: realizarea scrisorii de intenție, a
scrisorii de recomandare si pentru participare la interviu .
6. Limbajul paraverbal
Module tematice
Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare
1.
* Portofoliul profesorului conținut, modalități de
realizare. Prezentare de
variante de portofolii .
Feedback-ul materialelor din
portofoliu.
*Prezentare
generală
–
Programul Europass,
*Prezentare scrisorii de
intenție, a scrisorii de
recomandare si a cerințelor
pentru participare la un
interviu,limbajul paraverba
*Propuneri individuale de
portofolii si discutarea
conținutului acestora. Lucru
pe grupuri.
2.*Portofoliul Europass:
documente programatice,
prezentarea site-ului şi al
bazei de date
*Sistemul de administrare a

6

2

4

-

8

3

5

-
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Documentelor de mobilitate
EUROPASS Mobility
*Completarea şi emiterea
documentului de mobilitate
Europass - Lucru pe grupuri
3*Constituirea rețelei locale
de promotori Europass
*Planul de activități al rețelei
locale de promotori.
Lucru pe grupuri - planificarea
de activități comune 2017–
2018; calendar
*Discuții: propuneri pentru
CNE (site, materiale
promovare, activități etc.)
Evaluare
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursantilor:

7

2

5

-

3

-

-

-

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Evaluarea cursului se va realiza prin :
Completarea foilor de evaluare/chestionarelor
Elaborarea unei note de conținut pentru Portofoliului profesorului
Cel puțin doua instrumente Europass completate
Evaluarea proiectelor se va realiza prin: focus-grupuri, analize SWOT, minisesiuni de brainstorming

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului / al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pe participant:

Prof. Florescu Marcel – promotor EUROPASS
Prof. metodist Carla Cristofir – C.C.D. Dolj
25 cursanți
2400 lei
4 lei/oră/cursant
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IX. ALTE PROGRAME
IX.1. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

DE LA DEBUT LA DEFINITIVAT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare
(necesitate, utilitate):

Cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar.
Cursul vine în sprijinul personalului didactic încadrat în sistemul național
de învățământ preuniversitar și cadrelor didactice care predau limbi străine
în școlile de aplicație și în centrele de limbi străine.
Datorită faptului că stagiul de practică obligatoriu pentru obținerea
definitivării în învățământ a revenit la durata de doi ani școlari (sau ore de
predare echivalente normei de doi ani), cursul vine în sprijinirea cadrelor
debutante din învățământul preuniversitar pentru promovarea examenului
de definitivat.
24 ore

Durata
(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
- Proiectarea unei activități didactice
- Însuşirea principalelor concepte cu care operează teoria şi practica
evaluării şcolare
- Crearea autonomiei de lucru prin exersarea cunoştințelor
psihopedagogice necesare
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Modulul I
8h
3h
5h
METODOLOGIE
de organizare și desfășurare a
examenului național de
definitivare în învățământ
Modulul II
8h
3h
5h
Eficiența și importanța
inspecțiilor de specialitate
susținute la clasă
Modulul III
6h
2h
4h
Structura și evaluarea
portofoliului profesional
Evaluare
2h
2
Calendarul programului Trimestrul IV 2017
(trimestre ale anului Trimestrul I, II, III 2018
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
Portofoliul cursantului cu fişele de lucru completate
cursanţilor:
II.
RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE

Prof. Sună Monica – formator, gradul didactic I
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj
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Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

25 cursanți
2400 lei
4 lei/oră/cursant

ÎNVĂȚAREA PERMANENTĂ PENTRU DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare(necesitate,
Necesitatea de a creea un mediu de învățare în care cadrele didactice
utilitate):
participă cu adevărat (puncte tari, nevoi, valori, aspirații, incertitudini) şi
transmiterea unor metode, către cadrele didactice ca o completare a
educației.
Nevoia de a găsi metode pentru a lucra împreună mai eficient (dinamica
grupului, rezolvarea creativă a problemelor) să aibă o atitudine de
deschidere față de nou, creativitate, oferind
alternative în domeniul educațional, care ajută personalul şcolii să se
reinventeze.
Durata(număr total de ore
de formare):
24
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
-capacitatea de a realiza o analiza de nevoi a şcolii din perspectiva învățării
permanente
-capacitatea de a elabora si utilize instrumente tehnologice în scopul
realizarii instrumentelor de evaluare
-capacitatea de sprijinire, planificare şi perfecționare a strategiilor de
învățare (autocunoaștere, autoevaluare) și de comunicare
- capacitatea de a realiza o analiza de nevoi a şcolii din perspectiva învățării
permanente,
- capacitatea de a exersa roluri specifice de facilitarea învățării la nivelul
şcolii și de a aplica strategii de planificare, dezvoltare și evaluare a unor
intervenții inovative în școală și în comunitate.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicatii
Evaluar
tematice:
ore
e
I.
Principiile învățării
6
2
4
permanente ca temei al
instruirii diferențiate.
Dimensiunile organizației
care învață.
II. Planificarea strategică și
8
3
5
inovativă într-o școală care
învață. Facilitator de
învățare în școală versus
profesor
III. Strategii de facilitare la
8
3
5
nivelul
școlii
și
al
comunității în dezvoltarea
organizațională.
Activități practice.
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Planificarea activităților
unui centru de învățare
permanentă la nivelul
comunității.
Evaluare finală
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursantilor:

2

2

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
portofoliul poate conține următoarele elemente:
exerciții, teme de reflecție rezolvate;enunțuri de auto-evaluare,
feedback primit de la facilitatori/colegi;
reflecții personale asupra proceselor de învățare,

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. gr. I Codoban Rodica, formator CCD Dolj
Prof. gr. I Vasile Ștefan, formator CCD Dolj
Prof. metodist Rodica Codoban
100 cursanți
9600 lei
4 lei/oră/cursant

CONSILIERE ȘI ORIENTARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Justificare(necesitate,
utilitate):

Durata(număr total de ore
de formare):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar.
În proiectarea cursului de formarea continuă s-a avut în vedere facilitarea
accesului la întreaga ofertă de educație şi formare profesională.
Se urmăreşte de asemenea conştientizarea conexiunilor intre ceea ce
învață şi utilitatea cunoştințelor şi abilităților dobândite pentru viața reală
Alte aspecte se referă la necesitatea dezvoltării competențelor
profesionale, didactice şi psihosociale ale cadrelor didactice în domeniul
Consiliere şi Orientare şi la ameliorarea continuă a procesului de utilizare a
resurselor umane de care dispune societatea
Activități teoretice 7 ore
Activități practice 15 ore
Evaluare
2 ore
Total
24 ore

Curriculum-ul programului
(competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului):
Competenţe vizate
- explorarea resurselor personale care influențează planificarea carierei
- utilizarea autocunoașterii ca un element de bază în dezvoltarea
personală a elevilor
- integrarea abilităților sociale şi emoționale în vederea dezvoltării carierei
- utilizarea adecvată a informațiilor despre educație şi munca pentru
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Planificarea modulelor
tematice

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

obținerea performanței şi a succesului
- construirea planului de carieră pentru tranziția la piața muncii
- exersarea abilităților de management al unui stil de viață de calitate
Modul tematic
Total
Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
1. Consiliere și orientare,
2
1
1
noutăți de abordare
curriculara
2. Autocunoaştere şi
4
1
3
dezvoltare personală
3. Comunicare şi abilități
4
1
3
sociale
4 Managementul informațiilor
4
1
3
şi al învățării
5.Planificarea carierei
4
1
3
6.Calitatea stilului de viață
4
1
3
Evaluare
2
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrele I, II şi III ale anului calendaristic 2018
Forme și modalităţi de evaluare.
Evaluare iniţială privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea
conceptelor specifice, prin chestionare.
Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin aplicații
practice.
Evaluare sumativă, finală se realizează prin susținerea în şedință
publică a unui proiect/teme din portofoliul realizat sau a unei lucrări
elaborate în acest scop.
Prof. Anca Pricină - prof. gr. I, formator județean
Prof. Mihaela Iancu - prof. gr. I, formator județean
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj

25 cursanți
2400 lei
4 lei/oră/cursant

CONSILIEREA ȘI MANAGEMENTUL CARIEREI DIDACTICE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Pentru a face față schimbărilor determinate de evoluția curriculum-ului
(necesitate, utilitate):
național, situațiilor complexe precum şi a celor de criză, este necesară
formarea continuă și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar. Cadrul didactic trebuie să fie capabil să
combine și să utilizeze în mod autonom capacitățile de cunoaştere,
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Durata
(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

abilitățile şi competențele generale şi cele profesionale în acord cu
nevoile de educație (Art. 5. din Metodologia formării continue a
personalului didactic din învățământul preuniversitar aprobată prin
OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare).
Pentru aceasta este nevoie să cunoască legislația specifică formării şi
dezvoltării profesionale și să-și identifice propriile nevoi de dezvoltare
profesională, în vederea proiectării modelului profesional fezabil pentru
o carieră de succes.
12 ore

 Utilizarea adecvată a conceptelor specifice managementului
carierei didactice;
 Cunoaşterea legislației specifice formării şi dezvoltării
profesionale a cadrelor didactice;
 Formarea abilităților de autoreflexie profesională;
 Identificarea propriilor nevoi de dezvoltare profesională;
 Proiectarea propriului traseu al carierei didactice şi al tinerilor
debutanți.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
1. Consilierea și
5
2
3
managementul carierei
didactice
1.1. Delimitări conceptuale:
carieră, cariera didactică,
managementul carierei,
consiliere pentru carieră;
1.2. Managementul carierei:
teorii și modele;
1.3. Procesul de consiliere în
managementul carierei
didactice, metode și tehnici
utilizate în consilierea de
carieră;
1.4. Profilul consilierului de
carieră: abilități, competențe,
roluri;
1.5. Dimensiunea de gen în
cadrul consilierii cadrelor
didactice privind
managementul propriei cariere
didactice;
5
2
3
2. Cariera didactică – vocaţie
sau întâmplare?
2.1. Cariera didactică: dinamica
profesiilor pe piața muncii;
2.2. Legislație şi deontologie
profesională;
2.3. Competențele profesiei
didactice. Standarde
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Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

profesionale ale profesiei
didactice;
2.4. Evoluție în cariera
didactică;
2.5. Oportunități de dezvoltare
a carierei didactice. Succesul/
eșecul profesional.
Evaluare
2
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Portofoliul cu lucrări elaborate pe parcursul stagiului de formare

2

Ciocan Elisabeta – profesor metodist CCD Dolj, metodist ISJ Dolj
Prof. metodist Carla Cristofir – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

PERFECȚIONAREA COMPETENȚELOR METODISTULUI
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Justificare(necesitate,
utilitate):

Cadre didactice – metodiști I.S.J
Cursul este necesar și util pentru dezvoltarea competențelor profesional
– științifice ale profesorului metodist care efectuează inspecții
curente/speciale pentru acordarea gradelor didactice.
În plus, acesta este un răspuns la adresa M.E.N.C.Ș. nr.
42550/21.09.2016, prin care se solicită Casei Corpului Didactic să
realizeze demersurile necesare formării continue a profesorilor metodiști.
16 ore

Durata(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competenţe vizate:
- Familiarizarea cu legislația în vigoare referitoare la formarea
continuă a personalului din învățământul preuniversitar;
- Întocmirea raportului scris și a fișelor de evaluare, încheiate la
inspecțiile curente/speciale pentru acordarea gradelor didactice;
- Actualizarea terminologiei specifice didacticii specialității la care
se efectuează inspecția ;
- Identificarea principalelor tipuri de lecție utilizate în predarea
disciplinelor;
- Identificarea principalelor etape în proiectarea unei lecții;
- Acordarea consilierii metodologice .
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Prelucrarea legislației aferente
2
1
1
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Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

acordării gradelor didactice
(Metodologia privind formarea
continuă a personalului din
învățământul preuniversitar
aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr.
5561/2011, O.M.E.N. nr.
5397/2013 și O.M.E.N.
3240/2014)
Raportul de inspecție. Fișa de
evaluare
Strategii didactice(resurse
procedurale, resurse materiale,
forme de organizare)
Tipuri de lecție. Forme de
evaluare
Acordarea consilierii
metodologice pe diferite
tematici(gestionarea timpului
didactic, atingerea performanței,
utilizarea strategiilor didactice,
Operaționalizarea obiectivelor ș.
a.)
Evaluare
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Portofoliul

3

1

2

4

1

3

-

4

1

3

-

2

1

1

1

-

-

-

Prof. Leontina Monica Sună – inspector școlar general
Prof. Aida Ionescu - inspector pentru dezvoltarea resursei umane,
formator
Prof. Atia Mihaela Fodor - inspector școlar Biologie, formator
Prof. Daciana Dumitru - inspector școlar Limba și literatura română
Prof. Alina Felicia Dumitru - inspector școlar Limba și literatura română
Prof. Adriana Sălceanu - inspector școlar Limba franceză, germană,
italiană
Prof. Cristian Moanță – inspector școlar Matematică
Prof. Ioana Genoveva – metodist I.S.J. Matematică
Prof. Vasile Ștefan – metodist I.S.J -Matematică
Prof. Daniel Leotescu - inspector școlar Limba engleză
Prof. Alin Vancea - inspector școlar Educaţie fizică și sport
Prof. Nicoleta Lițoiu - inspector școlar Chimie
Prof. Eugen Tuțuleasa - inspector școlar Fizică
Prof. Monica Tănasie - inspector școlar Arte
Prof. Irina Petre - inspector școlar Învăţământ primar
Prof. Coca Tanciu - inspector școlar Învăţământ primar
Prof. Cristina Ciocoiu - inspector școlar Învăţământ preprimar și Educaţie
timpurie
Prof. Simona Ciulu - inspector școlar Tehnice
Prof. Traian Dorobanțu - inspector școlar Istorie
Prof. Maria Ciobanu - inspector școlar Geografie
Prof. Florin Băloi - inspector școlar Socio-Umane
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Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Prof. Gabriela Panait - inspector școlar Informatică
Prof. Iuliana Gheorghe – inspector școlar Religie
Prof. metodist Carla Cristofir- C.C.D. Dolj
25 cursanți/specialitate
1600 lei
4 lei/oră/cursant

DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Dezvoltarea abilităților de management al carierei trebuie să înceapă
(necesitate, utilitate):
în copilărie şi continuată în perioada adolescenței, tinereții, dar şi în
perioada adultă, adică pe tot parcursul vieții profesionale.
Orientarea privind cariera trebuie să devină un proces continuu
(lifelong guidance) care să însoțească procesul de învățare continuă
(lifelong learning). Acestea sunt cu atât mai necesare cu cât în zilele
noastre cariera profesională este însoțită (mult mai frecvent decât cu
câteva decenii în urmă) de fenomene ca reorientări profesionale,
reveniri în sistemul de formare profesională, şomaj etc.
Participarea la cursuri de dezvoltare personală și profesională este
esențială pentru toți adulții, integrați pe piața muncii, şi nu numai.
Programele de consilierea carierei sunt benefice atât pentru viitorii
angajați, cât şi pentru angajatori. (Killeen and White, UK, 2000/ Breunig,
Australia, 2003/ Vuori and Vesalainen, Finlanda, 1999)
În acest context, rezultatele cercetărilor arată că pentru adulții care
sunt angrenați în astfel de activități există cinci potențiale beneficii în
vederea unei bune adaptări şcolare şi, în viitor, a angajării pe piața
muncii: (Schargel & Smink, 2001)
 creşterea motivației şi optimizarea învățării;
 dezvoltarea competențelor personale şi sociale;
 înțelegerea clară a lumii ocupațiilor;
 explorarea şi planificarea carierei;
 achiziționarea cunoştințelor şi abilităților referitoare la angajare
şi competențele necesare învățării şi muncii în general.
În unele țări, studiile arată că aproape jumătate din forța de muncă
ocupă un post care nu i se potriveşte sau care pur şi simplu, nu îi place.
Din acest motiv, serviciile de consilierea carierei din companii şi cele
de dezvoltare profesională, departamentele de resurse umane,
programele educaționale, trebuie să compatibilizeze valorile, abilitățile
şi atitudinea celor care îşi caută un loc de muncă cu cerințele postului,
valorile şi cultura organizațională locului de muncă spre care aspiră.
În acest context, ne propunem să sprijinim cadrele didactice, prin
intermediul unui curs care să răspundă cu precădere ultimelor două
nevoi formulate anterior.
Utilitatea programului este dată de conştientizarea cadrelor
didactice asupra necesității de a participa la cursuri de dezvoltare
personală și profesională deoarece aceste cursuri pregătesc adulții
pentru a deveni competitivi şi productivi, responsabili pentru acțiunile
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Durata
(număr total de ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

lor, independenți, comunicativi, cu spirit antreprenorial.
24 ore

 Valorificarea resurselor personale pentru obținerea unui loc de
muncă;

 Stabilirea unei strategii de dezvoltare a carierei profesionale;
 Pregătirea continuă pentru dezvoltarea carierei profesionale.
Planificarea modulelor tematice:

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Modul tematic

Total
ore
8

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

MODULUL I
3
4
”AUTOCUNOAȘTEREA”
MODULUI II
4
1
2
”EXPLORAREA TRASEELOR
EDUCAȚIONALE ȘI
PROFESIONALE”
MODULUL III
4
1
2
”DECIZIA DE CARIERĂ”
MODULUL IV
8
3
4
”PROMOVARE
PERSONALĂ”
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
- Evaluarea formativă: tehnici curente de ascultare;
- Evaluarea finală: portofoliu (prin studiu de caz);
- Evaluarea finală va consta prin realizarea unui portofoliu
cuprindă câte o temă/modulul parcurs.

1
1

1
1

care să

Alina Marinela STĂNCULESCU – profesor consilier școlar, formator
județean/ Studii superioare de lungă durată urmate de master
Mirela Florentina ISUF - profesor consilier școlar, formator județean/
Studii superioare de lungă durată urmate de master
Prof. metodist Camelia Bălan - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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MEDIEREA ȘCOLARĂ - MEDIATORUL ȘCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare(necesitate,
utilitate):

Durata(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor specifice, situația ideală
pentru un mediator școlar este reprezentată de apartenența la
comunitatea în cauză, de cunoașterea specificului cultural al acesteia,
cunoașterea limbii vorbite în comunitate, dacă este cazul, și de o
pregătire foarte bună de specialitate.
De aici necesitatea existentei unui mediator școlar la nivelul unei
comunități educaționale, de regulă, o persoană cu inițiativă, care
are acces la informații relevante pentru munca sa, care stabilește cu
ușurința și menține relații cu diferiți membrii ai comunității și care
ajută la găsirea soluțiilor optime pentru a asigura accesul tuturor
copiilor la educație
Scopul cursului este de a sprijini cadrele didactice în medierea și rezolvarea
conflictelor la nivelul unităților de învățământ, contribuind la deschiderea
școlii către comunitate și la promovarea caracteristicilor
etnoculturale în mediul școlar, prin implicarea în organizarea de
activități cu părinții/alți membri ai comunității, organizarea de
activități cu
dimensiune
multiculturală, organizare de activități
extracurriculare.
24 ore

- cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare privind aplicarea medierii
in comunitate și la nivelul școlilor
- inițierea și dezvoltarea parteneriatelor
- aplicarea strategiilor didactice specifice medierii școlare
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
Modulul I
6
4
2
Mediatorul școlar.
Atribuții și
responsabilități
Modulul II
6
4
2
Negocierea. Lucrul in
echipa
Modulul III
6
4
2
Medierea conflictelor
Modulul IV
4
2
2
Consilierea educațională
Evaluare finala

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

2

2

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
 Evaluare continuă prin chestionare, teste

Prof. Dragnea Alexandru - inspector școlar M.I. ISJ Dolj
Prof. Radu Adriana Laura - prof. înv. primar Colegiul Național ,,Carol I”
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Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII - EFECT AL SCHIMBĂRII ATITUDINII
COMUNITĂȚII ÎN SENSUL CREȘTERII ÎNCREDERII ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar: directori, directori adjuncți,
consilieri educativi, membrii ai Comisiei pentru promovarea imaginii scolii,
cadre didactice din învățământul preprimar, primar, gimnazial, liceal
Justificare (necesitate,
Comunicarea şi crearea imaginii instituției de învățământ pe piața – prin
utilitate):
intermediul relațiilor publice şi publicității – în cadrul strategiilor de
marketing constituie un obiectiv deosebit de important, deoarece contribuie
fundamental la creşterea numărului de solicitări de servicii specifice prestate,
dar şi a calității percepute a acestora. În termeni de marketing, în promovare
sau relații cu publicul, directorul este cea mai importantă persoană. El are rolul de
a descrie misiunea şcolii ca expresie a intenției şi locului în comunitate şi pe scena
educației, în general.
Directorul își comunică viziunea sa personalului şcolii cat şi întregii
comunități. Comunicarea internă şi externa este unul din cele mai importante
moduri de promovare a şcolii, este startul într-o strategie de
promovare. Directorul va avea nevoie de sprijinul Comisiei pentru promovarea
imaginii scolii, a Consiliului de administraţie, a întregului personal didactic şi
nedidactic al scolii având ca efect schimbarea atitudinii comunităţii în
sensul creșterii încrederii în unitatea de învăţământ.
Durata(număr total de 24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
Să obțină şi să mențină o imagine pozitivă a organizației în rândul
publicului intern şi extern;
Să câștige încrederea publicului intern şi extern în ceea ce privește
calitatea serviciului educațional oferit pentru a-I determina să se
implice în activitățile propuse
Să îmbunătățească activitatea în interiorul organizației
Să obțină atenția mass-media asupra activităților organizate de şcoală.
Planificarea
tematice:

modulelor

Modul tematic
Organizarea Comisiei
pentru promovarea
imaginii scolii
Analiza de imagine publică.
Comunicarea în
organizație. Planul
cronologic de comunicare

Total ore

Teorie

Aplicaţii

6

2

4

6

2

4
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externa
Campania de relații publice
pentru menținerea unei
imagini pozitive a unității
de învățământ
Promovarea imaginii
organizației educaționale
prin crearea şi plasarea
produselor mediatice în
spațiul public. Instrumente
de lucru
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018

6

2

4

6

1

3

2

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a Campania de relații publice pentru menținerea unei imagini pozitive a unității
cursanţilor:
de învățământ - STUDIU DE CAZ
Elaborarea unui plan cronologic de comunicare externa
Elaborarea unui plan MEDIA
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. Cârțu Silvia - Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Craiova,
pregătire):
prof. gr. I, formator
Prof. Daşoveanu Carmen – Colegiul Tehnic ,,C. D. Nenițescu” Craiova,
prof. gr. I, formator
Coordonatorul
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
50 cursanți
planificaţi:
Costul programului/ al
4800 lei
activităţii
Costul estimativ al unei
4 lei/oră/cursant
ore de formare pentru
fiecare participant:

ETAPE ÎN PROIECTAREA UNUI CURS DE FORMARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:

Justificare(necesitate, utilitate):

-

Cadre didactice care dețin certificat de absolvire pentru
ocupația de formator, dar care nu au propus/realizat cursuri în
oferta C.C.D.
- Cadre didactice din învățământul preuniversitar care
intenționează să devină formatori
Cu siguranță că șansele de a organiza un curs/program de formare
eficient și cu impact sunt condiționate de modul în care acesta este
proiectat și organizat.
Prin urmare formatorul este cel care trebuie să dispună de instrumente,
metode și resurse procedurale adecvate care să îl ajute să proiecteze și
să implementeze apoi tematica abordată prin cursul/programul de
formare.
Pornind de la această premisă și de la următoarea situație cu care m-am
confruntat ca profesor metodist(foarte multe cadre didactice care au
parcurs un curs de formator și au obținut certificatul de competențe,
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Durata (număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

dar care nu au proiectat și susținut niciun curs de formare), consider că
acest curs pe care l-am propus actualizează și sintetizează principalele
etape în proiectarea și organizarea unui curs/program de formare.
24 ore




Actualizarea terminologiei specifice formării;
Identificarea pașilor în etapa de organizare a
cursului/programului de formare;
 Identificarea instrumentelor care se aplică pentru realizarea
unei analize a nevoilor de formare;
 Proiectarea unei sesiuni de formare
 Utilizarea diferitelor tipuri de activități (icebreaker, team work,
warm-up, energizer, brainstorming, metoda Frisco )
 Utilizarea elementelor /mijloacelor TIC in formare
Modul tematic
Total ore Teorie Aplicaţii Evaluare
Identificarea nevoilor de
3
1
2
formare. Analiza de nevoi
Proiectarea sesiunilor de
8
3
5
formare. Tipuri de
activități
Desfășurarea propriu-zisă
a sesiunilor de formare.
4
1
3
Evaluarea sesiunii de
formare
Utilizarea instrumentelor
8
2
6
de TIC in formare
Evaluarea sesiunii de
1
1
formare
Total ore
24
7
16
1
Trim. IV 2017
Trim. I, II 2018
Portofoliu, test

Prof. metodist Camelia Bălan - Formator de formatori, profesor
metodist, C.C.D. Dolj, Specialitatea Limba română – Limba franceză
Prof. metodist Camelia Bălan - C.C.D. Dolj
75 cursanți
7200 lei
4 lei/oră/participant
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“NOILE EDUCAȚII” – O NECESITATE A EDUCAȚIEI CONTEMPORANE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preșcolar
Justificare
Civilizația umană parcurge una dintre treptele cele mai agitate,
(necesitate, utilitate):
determinând schimbări structurale profunde în toate domeniile vieții.
Acest curs îşi propune să răspundă exigențelor valorice contemporane
prin formula specifică a “noilor educații” prin schimbarea actului educativ
în favoarea unei învățări inovatoare, capabilă să se substituie
învățământului strict adaptativ, de menținere sau prin şoc.
Durata
24 ore
(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
Însuşirea principalelor concepte cu privire la noile educații
Cunoaşterea şi aplicarea modalităților de integrare a “noilor educații”
în şcoală
Formarea deprinderilor de proiectare a unor activități specifice
“noilor educații”
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total
Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
“Noile educații – problematică
8
4
4
pentru teoria educației”
Modalități de introducere a
8
3
5
“noilor educații” în şcoală
Necesitatea “noilor educații”
6
2
4
pentru un viitor echilibrat al
copiilor
Evaluare
2
2
Calendarul programului
Trimestrul IV 2017
(trimestre ale anului
Trimestrul I, II, III 2018
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
Portofoliul cursantului cu fişele de lucru completate
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. Firescu Geogiana Daniela – formator, gradul didactic I
pregătire):
Prof. Țonea Alina Mihaela – formator, gradul didactic I
Coordonatorul programului
Prof. metodist Firescu Georgiana - C.C.D. Dolj
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
50 cursanți
planificaţi:
Costul programului/ al
4800 lei
activităţii
Costul estimativ al unei ore
4 lei/oră/cursant
de formare pentru fiecare
participant:

PROGRAME FLEXIBILE DE TIP «ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ» ŞI MANAGEMENTUL ACESTORA
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
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Justificare(necesitate,
utilitate):

Fundaţia Terre des hommes - Elveţia promovează metodologia de
învățare/predare ROBIN care propune reducerea abandonului școlar
utilizând metode și instrumente pentru a oferi un spațiu de educație
interactiv și creativ în care elevii afectați de migrație își pot dezvolta
abilități și competențe în armonie cu nevoile lor de dezvoltare. Acest
program dorește să vină în sprijinul cadrelor didactice care intenționează
să organizeze programe de acest tip în comunitățile în care trăiesc sau își
desfășoară activitatea.
Programul devine o formulă complementară activităţii școlare
obligatorii care, prin modalităţi integrate de sprijin, are ca obiective
prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, creșterea
performanţelor școlare, învăţarea remedială și accelerarea învăţării prin
activităţi educative, recreative și de timp liber.

Durata(număr total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe metodologice
Competente vizate:
- Însuşirea operațională a conceptelor şi principiilor cu care operează
acest domeniu, conform Metodologiei de organizare a Programului
„Școală după școală”;
- Formarea și dezvoltarea abilităților de proiectare a unui astfel de
program;
- 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;
- Dezvoltarea capacității de analiză şi selectare a strategiilor, metodelor
şi mijloacelor de pentru înființarea unui program flexibil de tip „Școală
după școală”;
Competenţe de management al carierei
- Dezvoltarea capacității de abordare a unor oportunități specifice
evoluției societății;
-Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan
profesional/social.
- Demonstrarea abilității de a lucra eficient în echipe diverse în vederea
realizării unor exemple de bună practică;
Competenţe psiho-relaţionale
- Selectarea metodelor optime în vederea formării spiritului de lucru în
echipă, de cooperare şi dezvoltării deprinderilor practice;
- Identificarea avantajelor şi a limitelor valorificării conceptelor specifice
educației formale/nonformale;

Planificarea modulelor
tematice:

Modul tematic
Cadrul legal al programului
„Școală după școală”. Activitate
practică.
Curriculum pentru programul
„Școală după școală”.
Metode active si interactive.
Activități conexe – lucrul cu
părinții.
Elaborare de proiect.

Total Teorie Aplicatii Evaluare
ore
6

2

4

8

2

6

8

2

6
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Obiectivele generale ale
proiectului; resursele umane;
implicarea comunitații locale
Evaluarea

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

2

2

Trimestrul al IV- lea 2017
Trimestrele I, II, III 2018
Evaluarea continuă a activității, a participării active la discuții şi
dezbateri;
Întocmirea unui program de tip „Școală după școală”.
Evaluarea finală: portofoliului cursanților

II. RESURSE UMANE

Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului

Prof. CODOBAN RODICA – grad did I, profesor metodist și formator C.C.D.
Dolj
Prof. CREȚAN VALENTINA - gradul did. I, formator C.C.D. Dolj, formator
CNEE, formator asociația DOMINOU
Prof. metodist CODOBAN RODICA – C.C.D. Dolj

III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

50 cursanți
4800 lei
4 lei
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IX.2. EDUCAȚIA ADULȚILOR
ERASMUS+ - EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
O dată cu începerea noului program Erasmus+ pentru educabili de-a
utilitate):
lungul Europei, apare necesitatea formării cadrelor didactice
însărcinate cu proiectele europene la nivelul unităților şcolare, dar şi a
cadrelor didactice dornice de perfecționare la nivel european.
Modificările apărute sunt de suficientă 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 cursul Proiecte europene prin Erasmus+ și
folosește experiența dobândită în anul 2015-2016 în care acesta s-a
desfășurat.
Durata (număr total de ore de 24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
- Utilizarea instrumentelor specializate de lucru, specifice
programului Erasmus+ (proiecte de mobilitate, proiecte de
parteneriat strategic), mobilității în spațiul european (European
Skills Passport) şi planificării proiectelor educaționale la nivel local
- Proiectarea şi implementarea proiectelor europene
- Utilizarea instrumentelor digitale de proiectare necesare
proiectelor Erasmus+ (formulare de aplicație, completare
diagrame GANTT etc.)
- Capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei
echipe.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Erasmus+ - prezentare
6
3
2
1
generală. Utilizarea European
Skills Passport
Planul European de Dezvoltare
6
1
4
1
- workshop
Scrierea propunerilor de
6
2
3
1
finanțare și managementul
proiectelor în context
Erasmus+. Proiecte de
mobilitate – formularele KA1
Scrierea propunerilor de
6
2
3
1
finanțare și managementul
proiectelor în context
Erasmus+. Proiecte de
parteneriat strategic –
formularele KA2
Calendarul programului
Trimestrul IV 2017
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(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Trimestrul I, II, III 2018
Chestionarul
Proiect de grup – Planul european de dezvoltare
Proiect individual la alegerea cursantului
Pătru Silvia Ana Maria – Facultatea de Automatică, Calculatoare şi
Electronică, specializarea Calculatoare - Română, metodist
Compartiment Proiecte Educaționale, trainer, bursa Grundtvig
Educație non-formala, Portugalia
Prof. Șerban Ana
- Profesor Învățământ preșcoLAR, grad didactic I
- multiplicator de informație europeană în cadrul I.S.J. Dolj

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Prof. metodist Georgiana Firescu - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

ETWINNING – UN PAS ÎN COOPERAREA EUROPEANĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Educația, formarea și învățarea de-a lungul vieții, inovarea, societatea
digitală reprezintă unul dintre domeniile majore de intervenție pentru
Strategiei Europa 2020. Comisia Europeană, prin Programul pentru Educație,
formare, tineret şi sport, Erasmus+, prin Acțiunea Cheie 2 – Cooperare
pentru inovare şi schimb de bune practici, sprijină platformele de asistență
informatică, precum eTwinnnig care promovează colaborarea și crearea de
rețele între școlile din Europa, prin folosirea tehnologiilor informației și
comunicațiilor (TIC). Inițiativa oferă orientare, idei și instrumente pentru a
facilita stabilirea de parteneriate între școli și inițierea de proiecte de
colaborare în orice domeniu.
Cursul "eTwinning – un pas în cooperarea europeană" vine în sprijinul
creării unor rețele educaționale electronice inovative cu rezultate vizibile pe
termen scurt şi lung, care contribuie la dezvoltarea dimensiunii europene a
şcolii româneşti. Elaborarea proiectelor educaționale, ştiințifice sau
metodice reprezintă un element de o importanță semnificativă în cariera
didactică, în contextul evoluției sistemului de învățământ românesc.
Prin urmare cursul se adresează cadrelor didactice interesate de cooperarea
europeană care nu au experiență semnificativă în inițierea şi implementarea
proiectelor de cooperare europeană şi care sunt interesate de a aduce un
element de noutate activității didactice şi dezvoltării profesionale.
Cursul urmăreşte să-i familiarizeze pe participanți cu scopurile şi cu misiunea
eTwinning, precum şi să le dezvolte capacitățile de bază pentru utilizarea
instrumentelor oferite de portalul www.etwinning.net, dar şi de Internet,
pentru inițierea unui proiect colaborativ, în care profesorii şi elevii din
diferite țări nu doar comunică, ci şi învață împreună.
De asemenea, acesta vine în sprijinul atingerii unor obiective ale CCD Dolj
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privind implicarea personalului didactic în programe de cooperare naționale
şi internaționale; susținerea activităților de dezvoltare profesională prin
accesarea unor surse de finanțare, optimizarea comunicării cu colegii şi
comunitatea locală.
30 ore (20 face to face + 10 online)

Durata (număr total de
ore de formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
Cursul vizează dezvoltarea unora dintre cele 8 competenţe-cheie stabilite la
nivel european:
- competenţe digitale: capacitatea de a utiliza și manipula instrumente
tehnologice
- competenţe lingvistice - comunicarea în limbi străine, în special
capacitatea de a comunica in scris, capacitatea de a citi și înțelege diferite
texte
- competenţe antreprenoriale: capacitatea de a elabora și implementa un
proiect, capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei
echipe
- competenţe civice sociale: capacitatea de a manifesta solidaritate în a
rezolva problemele care afectează comunitatea locală sau comunitatea
largă, capacitatea de a crea încredere și empatie în alți indivizi, capacitatea
de a observa și înțelege puncte de vedere care țin de contexte culturale
diferite
- competenţe de exprimare culturală: capacitatea de a aprecia și a te
bucura de arta diferitelor culturi, capacitatea de a-ti manifesta creativitatea
și a-ți exprima punctele de vedere față de ceilalți
Competenţe specifice:
La finalul cursului, participanții vor putea:
să elaboreze un proiect semnificativ pentru activitatea de învățare a
elevilor;
să administreze pagina personală;
să inițieze un proiect eTwinning în parteneriat cu alte cadre didactice din
țările participante la program;
să utilizeze instrumentele şi aplicațiile din cadrul spațiului virtual al
proiectelor (twinspace) semnificativ pentru activitatea de învățare a elevilor;
să respecte normele de conduită şi de bune practici eTwinning;
să identifice conexiuni posibile şi modalități de îmbinare a proiectelor
eTwinning în vederea susținerii colaborării şcolare şi a dezvoltării
profesionale a cadrelor didactice.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie
Aplicaţii
Evaluare
tematice:
ore
I. eTwinning –
6
1,5
4
0,5
comunitatea şcolilor din Europa.
Portalul www.etwinning.net
II. Crearea unui proiect
6
1,5
4
0,5
eTwinning. Aspecte tehnice şi
pedagogice
III. Utilizarea spațiului de lucru
6
1,5
4
0,5
al proiectului (Twinspace) și a
jurnalului proiectului
IV. Instrumente şi aplicații
6
1,5
4
0,5
suplimentare – Instrumente
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Web 2.0
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Evaluarea se realizează continuu şi constă în aprecierea implicării
participanților, evidențiată prin calitatea şi nivelul participării la discuțiile
activitățile practice, a modului de rezolvare a sarcinilor de lucru formulate
pe durata cursului, atât în formarea face to face cât şi online, pe platforma
www.etwinning.net şi cursanții vor avea feedback permanent după fiecare
sarcină de lucru.
De asemenea, pe tot parcursul cursului, participanții vor iniția un proiect
eTwinning care să reflecte elementele învățate la curs, atât din punct de
vedere pedagogic, cât şi din punct de vedere tehnic, punctându-se
aprobarea lui de către Biroul Național eTwinning.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul total al
programului de la buget
- MENCS:
Costul estimativ al unei
ore de formare pe
participant:

Prof. Elena Diana Brătucu, studii: Universitatea din Petroşani, Facultatea de
Ştiințe, Master Management educațional şi comunicare instituțională
(2008); Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică,
specializarea Matematică (2010), Informatică (2006), absolvent al cursurilor
Introducere în eTwinning, eTwinning: Proiecte internaționale de colaborare
educațională - Centrul de Inovare în Educație
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei

4 lei/oră/cursant

EDUCAȚIA PARENTALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare(necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Familia este cel mai important partener al şcolii în realizarea unui
învățământ de calitate, pentru dezvoltarea armonioasă a personalității
copiilor. Deoarece învățământul preuniversitar este centrat pe beneficiari,
„Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanților
beneficiarilor primari, respectiv a consiliului național al elevilor sau a altor
asociații reprezentative ale elevilor şi prin consultarea obligatorie a
reprezentanţilor beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a
structurilor asociative reprezentative ale părinţilor....” (art. 80 (1) Legea
educației naționale. Sondajele realizate în şcolile din municipiu şi din județ
demonstrează o mare nevoie de consiliere a părinților. Pentru a se putea
realiza cu succes consilierea părinților este nevoie de cadre didactice care
să stăpânească bine strategiile, metodele şi mijloacele de consiliere
parentală.
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Durata(număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

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

II.

24 ore

- planificarea eficientă a activităților cu părinții.
- acordarea consilierii părinților în vederea promovării unei educații
nonviolente a copiilor:
- demonstrarea capacității de rezolvare a conflictelor ;
- abilitarea părinților cu strategii de comunicare cu copilul;
- abilitarea părinților cu strategii de rezolvare a conflictelor cu copiii;
- cunoaşterea calităților şi defectelor copiilor – formarea imaginii de sine
corecte;
- diseminarea drepturilor copilului în familie, şcoală şi comunitate.
Modul tematic
Total Teorie
Aplicaţii
Evaluare
ore
Modulul I
6
2
4
Relaționarea copil-părinte,
ataşamentul selectiv
Modulul II
6
2
4
Cristalizarea imaginii de sine –
rolul părinților
Modulul III
6
2
3
1
Conflictul intrafamilial - o
realitate a zilelor noastre
Modulul IV
Educația parentală pentru o
cetățenie democratică
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018

6

2

3

1

- Evaluare inițială/predictivă privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea
conceptelor specifice, prin chestionare
- Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin aplicații
practice
- Evaluare finală – realizarea unui plan de activitate de consiliere a
părinților

RESURSE UMANE

Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. ADELA BADEA- profesor învățământ primar
Prof. GHERGHINESCU CRISTINA – profesor învățământ primar
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4200 lei
3,5 lei/oră/cursant
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MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE CU FINANȚARE EUROPEANĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cursul se adresează personalului didactic din județul Dolj
Justificare (necesitate, utilitate):
În contextul descentralizării programul răspunde schimbărilor
intervenite în domeniul managementului educațional, fiind util
cadrelor didactice pentru dobândirea unor abilități în domeniul
atragerii de fonduri europene pentru activitățile desfăşurate în şcoală
şi nu numai.
Durata (număr total de ore de
24 ore
formare):
*Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
- Cunoașterea elementelor de bază a managementului de proiect şi a
strângerii de fonduri;
- Înțelegerea modului de redactare a unor proiecte viabile şi a unor
posibile planuri de lucru pentru dezvoltarea şcolilor;
- Creşterea nivelului de comunicare şi colaborare cu posibilii actori
sociali locali;
- Dezvoltarea capacitații cadrelor didactice și actorilor implicați de a
accesa și utiliza fondurile europene pentru educație și formare.
Planificarea modulelor tematice:
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
Scrierea propunerilor de
10
3
6
1
finanțare
Strângerea de fonduri
2
1
1
Sprijin pentru elaborarea
unei propuneri de
finanțare 12 ore (după
finalizarea cursului
formatorii vor acorda
sprijin școlilor pentru a
transforma fișele
de proiect realizate în
timpul cursului în
propuneri de finanțare.)
Total
Calendarul programului (trimestre
ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

12

3

8

1

24

7

15

2

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Chestionare, produse ale activității cursanților, fişe de evaluare,
aplicații practice/portofolii
Prof. Mitrache Camelia, președinte Asociația ARTEC, formator
Prof. Nicoli Adrian, profesor pentru învățământul primar, formator
Prof. metodist Carla Cristofir – C.C.D. Dolj
25 cursanți

2400 lei
4 lei/oră/cursant
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OPTIMIZAREA RELAȚIILOR DE COLABORARE CU FAMILIA ELEVILOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar: învățători, profesori,
profesori diriginți
Justificare(necesitate,
Parteneriatele şcoală – familie sunt realizate pentru a sprijini părinții în
utilitate):
a înțelege dificultățile copilului, în a utiliza potențialul acesteia
(familiei) în interesul copilului şi pentru a asigura un climat familial
armonios. În acest context cadrele didactice trebuie să conştientizeze
că şcoala şi familia nu se află pe baricade diferite şi că, dacă acest lucru
totuşi se întâmpla, este o situație de nedorit, care trebuie schimbată,
întrucât în spațiul educațional totul trebuie să se întâmple având în
prim-plan interesul major al copilului.
Îmbunătățirea relației şcoală-familie-comunitate este un obiectiv
prioritar la nivelul învățământului românesc. În condițiile în care şcoala
reprezintă pionul principal al educației tinerei generații, dar nu
suficient, educația de tip familial devine necesară cu atât mai mult cu
cât bazele formării personalității se pun în mediul familial. Familia se
poate constitui într-un factor de risc sau în unul de protecție în funcție
de abilitățile pe care le dezvoltă, climatul educațional şi afectiv existent
la nivel familial.
Este necesar un dialog continuu între părinți şi şcoală şi un astfel
de dialog nu poate exista dacă părinții nu sunt informați despre ce şi-a
propus şcoala să facă.
Întâlnirile tipice cu părinții nu abordează întotdeauna aceste
probleme, din moment ce oferă părinților puține şanse să întâlnească
profesorii copilului lor în mod individual. De asemenea, sunt puține
oportunități pentru părinți să pună întrebări specifice sau să ridice
problemele care îi preocupă.
O structură mai puțin formală a întâlnirilor cu părinții poate oferi
mai multe oportunități pentru genul de dialog în dublul sens pe care lam menționat mai sus. O întâlnire poate fi folositoare şi informativă nu
numai pentru părinți, dar şi pentru profesori. În acest sens, considerăm
că un accent deosebit trebuie pus pe activitățile de cunoaştere
interpersonală, pentru a crea un cadru de siguranță şi pe strategiile de
desfăşurare a acestora – variate, accesibile, plăcute.
Ca urmare, proiectul îşi propune să abordeze problematica
dezvoltării competențelor de lucru cu familia elevului şi să răspundă
implicit şi nevoilor de comunicare şi relaționare, construire de echipe,
consiliere, cooperare, motivare sau implicare.
Durata(număr total de ore de 24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

•Dezvoltarea competențelor comunicaționale cadru didactic – părinte
• Identificarea caracteristicilor educației părinților
• Identificarea şi achiziționarea unor metode şi instrumente
psihopedagogice necesare în activitățile cu părinții.
• Dezvoltarea competențelor de utilizare a unor metode şi instrumente
psihopedagogice necesare în activitățile cu părinții
• Analiza unor programe de educație parentală existente
• Identificarea caracteristicilor şi dimensiunilor parteneriatului şcoală –
familie în realizarea educației diferențiate
• Dezvoltarea competențelor de identificare şi proiectare a unor
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Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pe participant:

parteneriate posibile şcoală – familie
Modul tematic
Total Teorie
ore
I. Managementul clasei de
6
2
elevi; metode și mijloace
de cunoaștere a elevilor
II. Metode şi tehnici
6
3
psihopedagogice utilizate
în activitățile cu părinții
III. Consilierea părinților:
6
2
comunicarea în familie;
disciplină, pedepse și
recompense
IV. Parteneriatul
6
1
educațional – condiție a
eficienței socio–educative
bazate pe şcoală
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018

Aplicaţii

Evaluare

3

1

2

1

4

4

1

Strategii de evaluare: observarea curentă a comportamentelor
cursanților, fişa de evaluare, completarea de chestionare, portofoliul.

Prof. învățământ primar Mirea Mariana, Şcoala Gimnazială ,,Traian”,
Craiova, Dolj, formator
Prof. Dumitru Alina, ISJ Dolj, inspector școlar, formator
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

FORMAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE EFICIENTĂ CU PĂRINȚII
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preșcolar și părinți
Justificare
Cadrele didactice întâmpină greutăți în relaționarea și comunicarea
(necesitate, utilitate):
eficientă cu părinții și aleg de cele mai multe ori comunicarea directă
în forma brută, fără a ține cont de situație, context, persoană,
eveniment, importanța evenimentului, etc.
Cursul vizează familiarizarea cadrelor didactice cu diferite situații
problemă care necesită un anumit tip de abordare a comunicării
eficiente, cu soluții eficiente de rezolvare a situațiilor conflictuale sau
de adaptare a copiilor la mediul instituțional al școlii/grădiniței, modul
de abordare a unei situații problema, exemplificarea unor evenimente
și modalitatea în care s-a făcut o comunicare eficientă, clară și asertivă
cu părinții copilului.
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Durata (număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

24 ore

Familiarizarea cadrelor didactice cu diferite situații problemă care
necesită un anumit tip de abordare;
Cunoașterea celor mai răspândite greșeli pe care le putem face în
comunicarea cu părinții și prezentarea exemplelor de buna practică;
Cunoașterea etapelor ce trebuie parcurse pentru a obține o
comunicare eficientă;
Completarea de chestionare cu privire la relația educatoare-părinte.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
Abordări teoretice cu
6
2
4
privire la tipurile de
comunicare
Tipurile de situații
8
2
6
problemă care pot fi
întâlnite și particularitățile
lor, greșeli frecvent
întâlnite în comunicarea
cu părinții
Abordări practice privind
6
2
4
gestionarea și
comunicarea eficientă cu
părinții în cazul situațiilor
problemă
Exemple de bună practică
4
3
1
în abordarea situațiilor
problemă
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
proiectul, portofoliul

Prof. CĂPITĂNESCU NICOLETA - ANDA – formator, gradul didactic I
Prof. PĂTRAȘCU MĂDĂLINA GEORGETA – formator, gradul didactic I
Prof. metodist Georgiana Firescu – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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SISTEME ȘI TEHNICI DE MANAGEMENT AL CONFLICTELOR DIN MEDIUL ȘCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
(necesitate,
Conflictele reprezintă o realitate cotidiană pentru fiecare om. Într-o
utilitate):
colectivitate umană trebuie să acceptăm conflictele ca fiind absolut
normale, iar rezolvarea lor trebuie să fie un proces de grup, deoarece
orice grup uman cuprinde membri cu personalități diferite, cu motivații
diferite și cu un potențial de muncă și creație care variază în limite
foarte largi.
La aceste aspecte se adaugă faptul că epoca spre care se îndreaptă
societatea contemporană este una a schimbărilor profunde desfășurate
la intervale scurte de timp. O epocă despre care putem spune că este
dominată de accelerarea continuă a ritmului de viață al omenirii.
Școlii îi revine sarcina de a pregăti viitorul adult astfel încât să fie
pregătit pentru a preîntâmpina conflictele cu care se confruntă și ale
evita atunci când este cazul, sau cel puțin a le rezolva în cel mai bun
mod, astfel încât atât el, cât și cei implicați să nu fie stopați în acest
proces de schimbare și de evoluție și, deci, de dezvoltare personală.
Pentru a fi pregătiți să acționeze eficient atunci când sunt implicați
într-un conflict, oamenii trebuie să fie conștienți de anumite
coordonate ale conflictelor: conflictul este parte firească a vieții de zi cu
zi, o realitate a vieții cotidiene, inerentă relațiilor umane; conflictul
poate fi tratat pe căi pozitive sau negative; abordat printr-o gândire
pozitivă, conflictul poate avea rezultate creative, poate fi o forță
pozitivă pentru creșterea personală și schimbarea socială; abordat
printr-o gândire negativă conflictul poate avea rezultate distructive atât
din punct de vedere emoțional, spiritual, cât și fizic; conflictul poate
deveni o sursă de maturizare și învățare, ajută la descoperirea
propriilor valori și credințe, la sănătatea mentală și individuală;
capacitățile de management al conflictului pot fi învățate; prin practică
putem îmbunătăți comunicarea, negocierea, medierea conflictelor;
modul în care definim o problemă determină dacă și cum o vom rezolva
(cu cât definim mai clar problema, cu atât mai ușor vom găsi o soluție);
într-un conflict sentimentele sunt importante, câteodată nu ajungem la
motivele conflictului și nu-l putem rezolva până când nu luăm în
considerare sentimentele neconștientizate.
Durata (număr total de ore 24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
- Analiza relațiilor dintre conflicte şi aspectele definitorii ale
comunicării;
- Formarea abilității de a rezolva probleme şi de a gestiona conflicte;
- Folosirea unor metode, strategii şi instrumente eficiente de
gestionare a situațiilor conflictuale;
- Formarea deprinderilor de a interacționa într-un mod adecvat în
diverse contexte sociale şi culturale – educație şi instruire, loc de
muncă, acasă, timp liber etc.;
- Manifestarea flexibilității în cadrul schimbului de idei şi în cadrul
lucrului în echipă în diferite situații de comunicare.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie
Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Conflictul – definire,
6
2
4
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caracteristici, tipologie

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

Bariere în comunicare –
cauze ale conflictului
Strategii de intervenție în
conflict și rezolvare a
conflictului
Disciplina pozitivă
Evaluare
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018

6

2

4

6

2

4

4
2

1

3
2

Forme și modalități de evaluare:
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 realizarea și prezentarea
unui studiu de caz privind gestionarea unei situații conflictuale.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. consilier școlar Nicoleta Adriana Florea – formator județean,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională – Centrul
Județean de Asistență Psihopedagogică Dolj
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

PRIMUL AJUTOR ÎN ȘCOALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
cadrele didactice din învățământul preuniversitar
Justificare(necesitate,
cursul este util pentru a dobândi cunoștințele necesare acordării
utilitate):
primului ajutor de bază în cazul producerii unor accidente în școală.
Durata(număr total de ore
de formare):
24 ore
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
- Cunoaşterea principiilor de bază în acordarea primului ajutor;
- Cunoaşterea tehnicilor de suport vital de bază la adult și copil;
- Cunoașterea modului de acordare a primului ajutor în cazul diferitelor
traumatisme
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie
Aplicaţii
Evaluare
tematice:
ore
Prim ajutor de bază
22
8
14
Evaluare
2
2
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018

Formatori (nivelul de
pregătire):

PROHASCA IONUȚ - FORMATOR PRIM AJUTOR

Coordonatorul
programului

Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj

III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:

Fișa evaluare

50 cursanți

Costul total al programului
de la buget - MECTS:

4800 lei

Costul estimativ al unei
ore de formare pe
participant:

4 lei/oră/cursant
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IX.3. PERFECȚIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
INIȚIERE ÎN BIBLIOTECONOMIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:

Bibliotecari, personal didactic și didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar
Necesitatea ridicării nivelului de profesionalism în bibliotecile româneşti
prin furnizarea unor informații esențiale, privind progresele şi tendințele
actual e din domeniul biblioteconomiei; tendințe de reconversie
profesională.
24 de ore

Justificare(necesitate,
utilitate):

Durata(număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
(competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul cursului):
Competenţe vizate
• acumularea de noi competențe în scopul orientării, formării,
deservirii rapide şi eficiente a utilizatorului:
• formarea deprinderilor de catalogare și clasificare a publicațiilor și
colecțiilor
• inițierea cursanților în tehnicile moderne de comunicare
• dezvoltarea abilităților de comunicare cu utilizatorii
• perfecționarea cunoştințelor necesare gestiunii activităților specifice
bibliotecilor şcolare
Planificarea modulelor
tematice

Modul tematic

Teorie

Aplicații

3

5

2. Documente de
8
2
bibliotecă
3. Relațiile cu cititorii
6
2
4. Evaluare
2
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
ale Trimestrul II al anului calendaristic 2018

6

1.Activitatea bibliotecii

Calendarul
programului(trimestre
anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

Total
ore
8

Evaluare

4

continuă, prin fişe de activități şi analiza produsului de
workshop;
sumativă, prin portofolii şi dezbateri finale.
test final

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivel de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul total al programului:
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. Lițoiu Nicoleta, formator național
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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SALARIZAREA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public-ţintă vizat:
Personal didactic auxiliar din unitățile de învățământul preuniversitar.
Justificare
Introducerea standardelor de calitate în evaluarea activității precum și
(necesitate, utilitate):
nevoia de creştere a calității în activitate presupun formarea și dezvoltarea
competențelor specifice pentru domeniul în care îşi desfăşoară activitatea
personalul didactic auxiliar din unitățile de învățământul preuniversitar.
Cursul a fost conceput ca o modalitate de informare şi formare
profesională pentru personalul didactic auxiliar.
Durata (număr total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
Cunoașterea și aplicarea legislație privind
drepturile salariale ale
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de
învățământul preuniversitar.
Stabilirea salariului de bază pentru personal didactic, didactic auxiliar și
nedidactic din unitățile de învățământul preuniversitar
Planificarea modulelor
Total
Modul tematic
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
ore
1.Drepturile personalului
6
2
4
personal didactic auxiliar și
nedidactic din unitățile de
învățământ
2.Normarea personalului
6
2
4
personal didactic auxiliar și
nedidactic
3.Modul de stabilire al
5
2
3
salariului personalului
didactic, didactic auxiliar și
nedidactic din învățământul
preuniversitar
4. Aplicații practice
5
1
4
Evaluare finală.
2
Total ore
24
7
15
2
Calendarul programului
Trimestrul IV 2017
(trimestre ale anului
Trimestrul I, II, III 2018
bugetar):
Modalităţi de evaluare a Chestionare
cursanţilor:
Portofoliul
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE

EC. AURELIA ILIUȚĂ – Şef SERVICIU I.S.J. Dolj

Număr de cursanţi
planificaţi
Costul programului/al
activităţii

50 cursanți

Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj

4800 lei
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Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

4 lei/oră/cursant

CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Responsabili/ administratori financiari
Justificare(necesitate,
Cursul îşi propune formarea continuă a administratorilor financiari
utilitate):
din perspectiva descentralizării 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 şi îmbunătățirea competențelor şi a cunoştințelor acestora
.
Durata(număr total de ore
24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
Cunoaşterea şi respectarea legislației in domeniul financiar-contabil,
Organizarea, desfășurarea și evaluarea activității din punct de vedere
al managementului financiar și al contabilității de angajament.
Formarea şi dezvoltarea competențelor de a folosi rezultatele
evaluării complexe în elaborarea, aplicarea şi evaluarea unor proiectări
bugetare eficiente.
Organizarea managementului economico-financiar şi administrativ.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Managementul financiar
5
2
3
contabil
Structura bugetului. Conținutul
6
2
4
secțiunii de funcționare:venituri
și cheltuieli.
Principii în execuția bugetară.
6
2
4

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii

Raportarea, monitorizarea și
execuția bugetară.
Evaluare finala
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018

6

2

4
1

Portofoliul

Surugiu Daniela - Administrator financiar C.C.D. Dolj
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
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Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

4 lei/oră/cursant

ABILITĂȚI DE OPERARE ÎN ACTIVITATEA DE PROIECTARE – MICROSOFT OFFICE EXCEL
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Personalul didactic auxiliar care dorește să-și perfecționeze abilitățile de
operare PC în activitatea de proiectare prin utilizarea aplicației de calcul
tabelar - Microsoft Office Excel
Justificare(necesitate,
scopul cursului este de a sprijini cadrele didactice auxiliare în necesitatea
utilitate):
integrării instrumentelor de calcul tabelar în concordanță cu nevoile de
dezvoltare profesională, care să corespundă standardelor europene;
cursul propune îmbunătățirea abilităților cadrelor didactice auxiliare în
activitatea de proiectare a aplicațiilor de calcul tabelar, permițând
efectuarea prelucrărilor de date organizate sub formă de tabele în foi de
calcul electronice;
dezvoltarea capacității de a prezenta grafic datele obținute într-o formă
sugestivă și sintetică, adaptate exigențelor impuse de Uniunea
Europeană;
operare în vederea realizării raportărilor şi situațiile elaborate periodic
intr-o instituție de învățământ;
se urmărește stimularea unei gândiri creative, dezvoltarea unor abilități
de operare în concordanță cu metodele şi tehnicile de utilizare a
sistemelor informatice;
programul de formare include crearea unui portofoliu digital realizat în
cadrul orelor de curs atât individual, cât și pe echipe.
Durata (număr total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
introducerea posibilitățile noilor funcții de calcul tabelar Microsoft
Office Excel 2007 prin intermediul unei structuri simple şi clare, în
exemple şi exerciții practice;
definirea obiectivelor registrului şi ale foilor de calcul;
construirea structurii foilor de calcul şi stocarea documentului pe un
suport electronic;
exploatarea foilor de calcul - introducerea datelor şi prelucrarea lor prin
calculare, formatare, reprezentare grafică;
formarea unei atitudini flexibile,
în
elaborarea introducerea
şi
prelucrarea datelor;
consolidarea competențelor de comunicare;
competențe de cooperare și lucru în echipă;
dezvoltarea abilității de a utiliza ca mijloc de comunicare calculatorul;
familiarizarea cadrelor didactice auxiliare cu tendințele europene în
domeniul noilor tehnologii în vederea satisfacerii nevoilor personale, ale
comunității.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total ore Teorie Aplicaţii Evalua
tematice:
re
Modul I. Definirea obiectivelor
8
3
5
registrului și a cerințelor foilor de
calcul.
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

Modul II. Construirea structurii
8
foilor de calcul și exploatarea lor.
Modul III. Prelucrarea foilor de
8
calcul; reprezentare grafică;
stocarea pe suport extern.
Aplicații practice. Evaluare.
Total ore
24
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018

3

5

2

4

2

8

14

2

Completarea chestionarelor de evaluare online
Prezentări de proiecte individuale şi de grup în cadrul cursului
Portofoliul digital

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului / al
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

Prof. dr. Petrescu Mary, formator
Prof. grd. I Hertzog Roxana, formator
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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IX.4. COMPETENȚE DE COMUNICARE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ
STRATEGII METACOGNITIVE ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBILOR MODERNE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau limbi
moderne și din aria curriculară Limbă și comunicare
Justificare (necesitate,
Cursul sprijină cadrele didactice în promovarea competențelor de
utilitate):
învățare la elevi prin abordări bazate pe 20 de strategii de învățare
corespunzătoare competenței A învăța să înveți și integrarea
competențelor-cheie ale educației în studierea limbilor străine.
Profesorii, prin strategiile de predare, nu trebuie să elaboreze un set de
strategii separat la clasă și să găsească timpul necesar să le predea,
neglijând strategiile de învățare ale elevilor. În schimb, discuțiile cu elevii
lor despre strategiile de învățare și organizarea învățării în așa fel încât
elevii să știe cum să învețe (metacogniție) trebuie să devină un subiect
natural în activitățile de la clasă și să-i motiveze pe elevi prin rezultate
bune și deprinderi permanente de învățare. Cursul oferă, în egală măsură,
strategii de predare pentru profesori, cât și strategii de învățare pentru
elevi.
Durata (număr total de ore 24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
Competenţe în didactica specialităţii:
- Creativitate și originalitate în integrarea tehnicilor și metodelor de
predare-învățare prin construirea unui demers didactic interactiv;
- Însuşirea conceptelor şi a metodelor moderne folosite în predarea
limbilor moderne;
Competenţe de comunicare într-o limbă modernă:
- Competențe avansate de vorbire, scriere, citire și prin mijloace de
învățământ multimedia;
- Înțelegerea importanței proiectării, conducerii şi realizării procesului
instructiv-educativ, ca act de comunicare;
Competenţe de “a învăţa să înveţi”, competenţe pentru secolul XXI:
- Dobândirea de cunoştințe privind competențele cheie pentru învățarea
de-a lungul întregii vieți în învățarea limbii engleze și utilizarea
calculatorului;
- Familiarizarea cu delimitările conceptuale ale competenților-cheie prin
metoda “a învăța să înveți”;
- Familiarizarea cu strategii eficiente pentru formarea abilităților de
învățare permanentă;
- Formarea unor competențe de organizare a activității în grupuri mici,
facilitând învățarea prin cooperare;
Competenţe TIC și utilizarea tehnologiilor multimedia:
- Dobândirea cunoştințelor şi deprinderilor necesare pentru accesarea
informațiilor necesare documentării și utilizării noilor tehnologii pentru
procesul instructiv-educativ și stocarea produselor educaționale.
- Generează oportunități pentru explorarea şi integrarea experienței
personale și colaborarea între cadrele didactice în implementarea
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Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

inovatoare, creativă şi de calitate a soft-urilor integrate noilor
tehnologiilor.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
Strategiile didactice de
6
2
3
1
predare-învățare-evaluare
Abilitățile elevilor și
6
1
4
1
strategiile personale de
învățare
Competențe transferabile
6
1
4
1
din strategiile de învățare
Activități de formare a
6
1
4
1
competențelor strategice de
învățare
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Chestionare, portofoliu tematic, portofoliu electronic la sfârşitul cursului,
prin evaluarea proiectelor elaborate de cursanți.

Duțescu Laura, profesor grad I, metodist ISJ Dolj
Ioanițoiu Carmen, profesor grad I, formator
Prof. metodist Georgiana Firescu – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

ENGLISH FOR ALL!
I.CRITERII CURRICULARE
Public-ţintă vizat
Justificare
(necesitate, utilitate)

Durata
(număr total de ore de formare)
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate
Planificarea modulelor tematice

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională – cel puțin
la nivel elementar – a devenit un imperativ al societății noastre
contemporane, iar limba engleză reprezintă la momentul actual,
limba străină care înregistrează cel mai mare număr de cereri.
22 de ore

Înțelegerea, scrierea, citirea, vorbirea în limba engleză.
Modul tematic
Total
Teorie Aplicaţii
ore
Introductory elements
3
1
1
Present
5
2
2
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Evaluare
1
1
126

Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar)
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului / al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

Past
5
2
Future
5
2
Revision
4
1
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Directă, indirectă, fișe, portofoliu

2
2
2

1
1
1

Stănculescu Ilie Marcela Oana – formator
Prof. Georgiana Firescu – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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IX.6. EDUCAȚIE NONFORMALĂ

CREATIVITATE ÎN ACTIVITĂȚILE OUTDOOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
- necesitatea dezvoltării, la cadrele didactice de diverse specializări, a
competențelor profesionale necesare realizării procesului educațional,
indiferent de subiectul predat/învățat, într-un cadru natural;
- necesitatea redimensionării procesului instructiv-educativ şi plasarea
acestuia şi în afara şcolii, respectiv în natură şi spații culturale, prin
abordarea experiențelor oferite de educația outdoor în procesul de
predare-învățare al elevilor;
- plasarea în cadrul vieții cotidiene a elementelor pe care copiii le învață la
şcoală, dezvoltarea spiritului practic şi adaptarea la situațiile concrete de
viață, modalități de înțelegere a elementelor educaționale predate la
clasă;
- necesitatea dezvoltării competențelor profesionale, didactice şi
psihosociale ale cadrelor didactice pentru educație în spiritului cunoașterii
şi apropierii de mediul înconjurător.
NOTĂ: Pentru realizarea didactică a activităţilor cursului se vor valorifica
în special oportunităţile oferite de către spaţiile citadine.
24 ore

Durata (număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competenţe vizate:
- competenţe generale privind promovarea strategiilor care asigură
stimularea creativităţii in educaţia outdoor din şcoala românească:
dezvoltarea competențelor ca optimizare a activității didactice din
perspectiva activității centrate pe nevoile elevilor, dezvoltarea
competențelor de conducere, capacitatea de a comunica în mod
constructiv în diferite medii, negocierea cu abilitate pentru a produce
încredere şi de a empatiza, gestionarea conflictelor, lucrul în echipă, buna
gestionare a timpului de lucru, etc.;
- competenţe specifice educaţiei outdoor, cu aplicabilitate în procesul
de predare al diverselor discipline curriculare şi îmbinarea acesteia cu
educaţia formală în vederea deprinderii de către elevi a abilităţilor
necesare împlinirii lor ca indivizi pe tot parcursul vieţii: încurajarea
activităţii de învăţare pe toată perioada vieţii, îmbunătățirea capacității
de rezolvare a problemelor, înțelegerea şi compasiunea pentru mediul
înconjurător, abordarea trans-curriculară a activităților outdoor în
contextul societății moderne, negociere, asumarea responsabilității,
luarea de inițiativă, depăşirea obstacolelor, etc.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
tematice:
ore
Educația Outdoor, element
4
1
2,5
0,5
de noutate în şcoala
românească
Abordări creative ale
4
1
2,5
0,5
educației outdoor pentru
diferite discipline şcolare
Educația outdoor – metode
8
2
5
1
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şi jocuri de stimulare a
creativității elevilor
Planificarea educației
outdoor
Managementul riscului în
educația outdoor
Total ore
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

4

1

2,5

0,5

4

1

2,5

0,5

24

6

15

3

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Evaluarea continuă constă în aprecierea implicării participanților
evidențiat prin calitatea şi nivelul participării la discuțiile activitățile
practice, a modului de rezolvare a sarcinilor de lucru formulate pe durata
cursului.
Evaluarea finală constă în prezentarea proiectelor individuale şi de grup
compatibile cu tematica parcursă în cadrul cursului.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pe participant:

Prof. Predescu Ecaterina Gabriela – Şcoala Gimnazială “Anton Pann”
Craiova
- profesor pentru învățământul preșcolar, grad didactic I
- multiplicator de informație europeană în cadrul I.S.J. Dolj
- Licențiată în Științele Educației, Universitatea din București,
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
- Masterat Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltare,
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele
Educației
Prof. Ciontescu Marilena – Liceul "Șt. Odobleja", Craiova
- Profesor Matematică, grad didactic I
- multiplicator de informație europeană în cadrul I.S.J. Dolj
- Licențiată în Matematică, Universitatea din Craiova, Facultatea de
Matematică - Informatică
- masterat ”Managementul proiectelor europene”, Universitatea din
Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prof. metodist Firescu Georgiana – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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CREATIVITATEA - O NECESITATE ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN ACTIVITĂȚILE NON–FORMALE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Justificare(necesitate,
Prin creativitate se înțelege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva
utilitate):
original. Actul creator este însă un proces de elaborare prin invenție sau
descoperire,cu ajutorul imaginației creatoare,a unor idei sau produse
noi,originale de mare valoare şi aplicabile în diferite domenii de activitate.
Educația nu este un proces limitat, spațial şi temporal cu incidență
determinată asupra biografiei personale. formarea individului după principii
etice şi axiologice solide care trebuie să devină un proces continuu, o
coordonată a şcolii şi a societății româneşti. Transformarea educației într-un
proces permanent este imperativ pentru lumea contemporană. Şcoala, oricât
de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conținutul cunoştințelor pe care
le comunicăm elevului, nu poate da satisfacție setei de investigare şi
cutezanță creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acțiuni care să
le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de cunoaştere, să
le ofere prilejul de a se emoționa puternic . Creativitatea copiilor este
stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este continuată la şcoală prin
practicarea unor jocuri specifice vârstei acestora.
Ideea dezvoltării
creativității în şcoală îi sperie adesea pe dascăli ,care sunt convinşi că pentru
aceasta vor avea lucruri dificile şi neobişnuite de făcut.
Durata(număr total de ore 24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
- dobândirea de către cadrele didactice a unor metode şi tehnici
 Competente
moderne de stimulare a potențialului creativ al copilului,
vizate:
- dezvoltarea capacitățile creative latent ale copiilor, libertatea interioară şi
spontaneitatea.
- dezvoltarea capacității de rezolvare eficientă a problemelor privind
dezvoltarea simțul artistic,
- dobândirea de către copii a acelor calitățile specifice persoanei creative.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total ore Teorie
Aplicaţii
Evaluare
tematice:
MODULUL I
Creativitatea - repere
8
2
5
1
teoretice cu valorizare în
practica învăţământului
MODULUL II
Creativitatea în şcoală
8
3
4
1
MODULUL III
Metode de dezvoltare a
creativităţii prin activităţi
6
1
4
1
non formale
Evaluarea sesiunii de formare
2
Calendarul
programului Trimestrul IV 2017
(trimestre
ale
anului Trimestrul I, II, III 2018
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
- Evaluarea produselor elaborate de cursanți (portofoliu de curs, activitate la
cursanţilor:
sesiunile de formare, grile de observare a activității cursanților, portofoliu);
- Autoevaluarea la finele unei activități de formare;
- Evaluarea de progres (centrată pe competențele specifice ale cursanților se
va realiza la final prin coroborarea tuturor informațiilor privitoare la fiecare
cursant)
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Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

Prof. Chiriță Simona – Formator Județean – Inspectoratul Școlar Județean
Dolj
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

MACROMETODE DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ. ANIMAȚIA SOCIO-EDUCATIVĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice/consilieri școlari
Justificare (necesitate, Diferitele tipuri de risc social se constituie în cauze ale abandonului școlar, ale
utilitate):
excluziunii sociale, ale insuccesului educațional, ale deficitului de transfer în
realitate a acumulărilor cognitive/decalajului cognitiv. Printr-o strategie
integrată centrată pe metode moderne de educație nonformală/ animație
socio-educativă, raportată la probleme sociale și la metodele moderne de
învățământ abordate în învățământul formal, se poate interveni la nivelul
acestor factori de risc și ameliora considerabil efectele asociate. În cadrul
evaluării predictive vor fi identificate situațiile concrete cu care se confruntă
fiecare cadru didactic și întregul demers de formare va fi particularizat la
aceste situații.
Competențele dobândite în cadrul acestui curs pot fi utile în realizarea
activităților extracurriculare/extrașcolare ale clasei, contribuind la construirea
unei coeziuni a grupului educat, la egalitatea de șanse și, mai ales, la
ameliorarea acelor factori care conduc spre abandonul școlar. Cu părinții,
atelierele vor fi centrate pe metode de teambuilding familial, vizând
comunicarea intrafamilială, organizarea eficientă a timpului, tehnici de
îndrumare a demersului de învățare în cadrul familiei etc.
Durata (număr total de 24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
- Dezvoltarea abilităților de lucru în domeniul animației socio-educative cu
copiii aflați în situații de risc social (abandon școlar /părinți plecați în
străinătate/excluziune socială, egalitate de șanse/exploatare prin muncă/
delincvență juvenilă/trafic de persoane/multiculturalitate etc.)
- Familiarizarea cu tehnici de mediere școlară, familială, socială, activitate
remedială.
Planificarea modulelor Modul tematic
Total
Teorie Aplicaţii
Evaluare
tematice:
ore
Animația socio-educativă. Metode
6
2
3,5
0,5
de identificare a riscului
școlar/social
Strategie integrată de intervenție.
8
3,5
4
0,5
PPI de grup/individual.
Teambuildingul familial
Transferul în realitate al
8
3,5
4
0,5
Casa Corpului Didactic Dolj, 2017 - 2018 |

131

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/
activităţii:
Costul estimativ al
unei ore de formare
pentru fiecare
participant:

competențelor sociale. Tehnici
creative de învățare. Tehnici de
mediere școlară/socială/familială
Evaluare
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018

2

2

predictivă – metoda Liquid Cafe, fișă SINELG
formativă – observarea curentă, formulare feedback
sumativă – plan personalizat de intervenție per situație de risc/planificare
semestrială a activității de animație socioeducativă (parte componentă a
Calendarului Activității Educative al clasei)
Prof. Țacu Alina Angela – formator național
Prof. metodist Firescu Georgiana - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRACURRICULARĂ. MODALITĂȚI DE PROIECTARE ȘI IMPLEMENTARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar: educatoare, învățători,
coordonatori pentru proiecte și programe educative, profesori și profesori
diriginți.
Justificare (necesitate,
Programul de formare propus se adresează cadrelor didactice din
utilitate):
învățământul preuniversitar care planifică, proiectează şi derulează
activități educative în context formal sau nonformal, extracurriculare şi
extraşcolare, individual sau în echipe interdisciplinare pe tot parcursul
anului şcolar şi, în special, în săptămâna „Școala altfel!”.
Prin modulele propuse, acest program urmăreşte abilitarea
cursanților de a elabora şi implementa tehnici, procedee, metode şi
instrumente necesare planificării, proiectării şi implementării de activități
educative, pornind de la nevoile identificate ale elevilor, părinților şi
membrilor comunității, realizarea unui marketing ştiințific al activităților
propuse, evaluarea şi diseminarea acestora la nivelul întregii comunități,
valorificarea în scopul dezvoltării personale şi profesionale a rezultatelor
activităților.
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spațiul
aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştințelor, abilităților,
competențelor dobândite în sistemul de învățământ. Prin formele sale
specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea
critică şi stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în
contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităților
sociale. Educația este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării
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Durata (număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei ore
de formare pe participant:

coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătățirea climatului
democratic european.
24 ore

1. Gestionarea unui proiect anticipativ (incluzând abilitățile de
planificare, de organizare, de gestiune a grupurilor).
2. Familiarizarea cadrelor didactice cu principiile învățării permanente şi
a necesității dezvoltării unei oferte diversificate de activități
extraşcolare.
3. Adaptarea limbajelor, metodelor și tehnicilor de interrelaționare la
particularitățile grupului și mesajului oferit elevilor, părinților şi
partenerilor şcolii.
4. Dobândirea abilităților de a proiecta și susține derularea unui
program educativ non-formal, împreună cu alte persoane.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
I. Activitățile extracurriculare.
6
2
4
Forme și conținuturi
II. Planificarea, proiectarea,
6
3
2
1
implementarea și evaluarea
activităților educative
III. Săptămâna ”Școala
6
1
4
1
altfel!”. Planificarea și
proiectarea activităților
IV. Școala și partenerii săi.
6
1
4
1
Aspecte educative și exemple
de bună practică.
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Strategii de evaluare:
- completarea de chestionare, portofoliul personal, prezentarea unui
proiect de activitate, realizarea unui raport pentru săptămâna ”Școala
altfel!”, completarea fișei de monitorizare.
Prof. Aranghel Gabriela Georgeta, Școala Gimnazială ”Nicolae
Romanescu”, Craiova
Prof. Deaconu Simona Mirela, Şcoala Gimnazială ,,Traian”, Craiova
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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EDUCAȚIA PSIHOSOCIALĂ PRIN JOC
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare(necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Cadre didactice din invățămantul preuniversitar, consilieri şcolari,
psihologi şcolari.
Fundaţia Terre des hommes este organizatia care ajută la construirea
unui viitor mai bun pentru copiii dezavantajați şi comunitățile lor,
protejând copilul. Jocul şi creativitatea se află în centrul vieții unui copil
şi reprezintă instrumentele fundamentale pentru dezvoltarea lui fizică,
mentală, afectivă, socială şi culturală.
Programul de training axat pe metodologia nonformală de educație
,,Mişcare, Joc şi Sport” urmăreşte să dezvolte competențele
profesionale şi personale ale cadrului didactic responsabil de creşterea
şi educația copiilor, în scopul dezvoltării abilităților psihosociale şi
emoționale.
24 ore

- dezvoltarea unor abilități personale, sociale, metodologice , abilități
de comunicare eficientă şi ascultare activă în lucrul cu copiii;
- gestionarea propriilor prejudecăți şi planificarea unor intervenții
adecvate, în interacțiunea cu copiii, în urma percepției corecte a unor
situații;
- identificarea, recunoaşterea, gestionarea propriilor emoții şi
conştientizarea influenței acestora asupra relațiilor interumane;
- dezvoltarea unor abilități de gestionare a situațiilor conflictuale şi de
însuşire a unor tehnici de negociere;
- valorizarea caracteristicilor personale, în conducerea unui grup de
copii către atingerea unor obiective;
- cunoaşterea, planificarea, demonstrarea şi desfăşurarea unei game
variate de jocuri psihosociale, care dezvoltă aptitudini mentale,
emoționale si fizice;
- stimularea creativității şi inovației în activitățile extracurriculare;
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
Percepția. Comunicare şi
6
2
4
ascultare activă.
Leadership
3
1
2
Gestionarea emoțiilor .
Managementul
conflictelor .
Metodologia şi planificarea
activităților de joc
Evaluare

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

6

2

4

7

2

5

2

2

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
Evaluare iniţială privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea
conceptelor specifice, prin chestionare.
Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin aplicații
practice, precum şi prin angajarea cursanților în demersuri interactive.
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Evaluare sumativă, finală se realizează prin susținerea unui
proiect/teme din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest
scop
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. Codoban Rodica, prof. gradul I, formator CCD Dolj
Prof. Mirea Mariana, prof. înv. primar gradul I, formator CCD Dolj
Prof. Negrilă Angelica, prof. pentru învățământul primar, gradul I,
formator
Prof. metodist Rodica Codoban – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei

EDUCAȚIA NONFORMALĂ - EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare
(necesitate, utilitate):

Durata
(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Cursul își propune îmbunătățirea capacității cadrelor didactice de a îmbina
eficient educația formală cu educația nonformală în vederea creșterii
performanței școlare, în contextul în care programul "Școala Altfel" este
unul din programele de marcă inovative ale sistemului educațional
românesc ce promovează educația nonformală în rândul tinerilor.
24 ore

- Capacitatea de a motiva elevii pentru a se implica în educația nonformală;
- Capacitatea de a valorifica diversele experiențe de învățare ale elevilor
provenite din educația nonformală în educația formală;
- Capacitatea de a construi exemple de bună practică ale educației
nonformale, valorificându-și propriile experiențe de învățare din afara
învățării formale, pentru a dinamiza și eficientiza procesele didactice,
experimentând cu succes metode de educație nonformală;
- Capacitatea de a elabora proiecte de parteneriat pentru implicarea
comunității în activitățile de educație nonformală din săptămâna "Școala
altfel!".
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicaţii Evaluare
ore
I. Educația nonformală în
6
2
4
învățământul preuniversitar;
II. Relația formal – nonformal;
6
2
4
III. Educația nonformală –
exemple de bune practici.
Evaluare

9

3

6

3

Casa Corpului Didactic Dolj, 2017 - 2018 |

3
135

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

Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018

Formatori (nivelul de
pregătire):

Ciocan Elisabeta - profesor metodist CCD Dolj, metodist ISJ Dolj
Melinescu Marlena Daniela, profesor învățământ primar, reprezentant
C.R.O.N.O. - Centrul de Resurse pentru Organizațiile Nonprofit din Oltenia
Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj

Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

Chestionare
Portofolii

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

EDUCAȚIA ÎN AER LIBER BAZATĂ PE EXPERIENȚĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Justificare
(necesitate, utilitate):

Durata (număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Cadre didactice din învățământul preșcolar
Cursul vizează nevoia de a înțelege și pune în act conceptul de
pedagogie alternativa-outdoor; renunțarea la reticențele pe care
unele cadre didactice/preșcolarii, părinții le au față de acest mod
educațional.
24 ore

realizarea lecțiilor în care natura este ca o virtuală sală de
grupă, ca un spațiu de învățare
folosirea învățării, bazată pe experiență și pe conștiința
senzorială ca suport al formării preșcolarilor în grădiniță
culegerea de informații despre bazele teoretice ale
pedagogiei outdoor
valorificarea beneficiarilor pe care învățarea outdoor o are
asupra sănătății fizice, intelectuale, emoționale
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
Conceptul de pedagogie
6
2
4
outdoor – educația în aer
liber bazată pe
experiență
Reflecția ca fundament al
8
2
6
pedagogie outdoor
Realizarea unui plan de
8
2
6
activitate individuală în
contextul pedagogiei
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outdoor
Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

Evaluare
2
2
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
inițială – chestionare
formativă – observarea curentă, exerciții, jocuri, teme
sumativă, finală – portofoliu, prezentări de proiecte
individuale și de grup compatibile cu tematica parcursă la
curs

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Prof. CĂPITĂNESCU NICOLETA - ANDA – formator, gradul I
Prof. PĂTRAȘCU MĂDĂLINA GEORGETA – formator, gradul I
Prof. metodist Georgiana Firescu- C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

ROLUL EDUCATIV ŞI RECREATIV AL ACTIVITĂȚIILOR EXTRAȘCOLARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Societatea actuală, aflată într-o permanentă schimbare, atrage după sine
generații de elevii interesați de nou, de inovație și de explorare, motiv pentru
Justificare(necesitate,
care fiecare cadru didactic este pus în situația de a se reinventa, de a căuta
utilitate):
noi metode și tehnici de predare, astfel încât să ajungă mult mai ușor la
mintea și la sufletul elevului.
În acest sens ne vine în ajutor educația nonformală, un mod nou de
educație, care se extinde din ce în ce mai mult, oferind tot mai multe
oportunități și căi de acces spre o educație atractivă și interesantă.
În concluzie, activitățile extraşcolare sunt foarte importante pentru copii,
ajută la formarea unei atitudini pozitive față de învățat, la creşterea
performantelor şcolare, la formarea unor abilități practice diversificate, la
descoperirea şi cultivarea talentelor artistice, dar și dezvoltarea unei gândiri
analitice eficiente. Pe lângă asta, activitățile extraşcolare acționează și asupra
stimei de sine, iar sentimentul de împlinire și capacitatea de autoevaluare
obiectivă sunt mult mai ridicate. Sunt de asemenea extrem de importante
pentru formarea acestora pentru viață, pentru asigurarea unui climat familial
şi comunitar sănătos, pentru asigurarea unui viitor mai bun pentru societatea
umană.
Durata(număr total de
24 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
 dezvoltarea echilibrului realizat între DESTINDERE, DEZVOLTARE şi
DIVERTISMENT în momentele petrecute prin activități extraşcolare;
Competente vizate:
 abilitatea de a folosi eficient creativitatea în toate activitățile,
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modelându-și propriul destin
 dezvoltarea flexibilității mentale , a originalității şi inventivității.
Module tematice
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
Planificarea modulelor
tematice:
MODULUL I
8
2
5
1
Activităţile extrașcolare - un alt
mod de a învăţa
MODULUL II
8
3
4
1
Învăţarea dincolo de curriculum
MODULUL III
Activităţile educative –
6
1
4
1
alternativă la timpul liber al
elevilor
EVALUAREA
SESIUNII
DE
2
FORMARE
Calendarul programului Trimestrul IV 2017
(trimestre ale anului Trimestrul I, II, III 2018
bugetar):
Modalităţi de evaluare Evaluarea produselor elaborate de cursanți (portofoliu de curs, activitate la
a cursanţilor:
sesiunile de formare, grile de observare a activității cursanților, portofoliu);
- Autoevaluarea la finele unei activități de formare;
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

Prof. Simona Chiriţă – Formator, gradul didactic I
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

FORMARE DE BAZĂ PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
Una din problemele actuale ale societății româneşti o constituie
utilitate):
creşterea cererii de droguri în rândul populației generale, îndeosebi în
rândul elevilor. Răspândirea consumului abuziv de droguri în rândul
populației tinere a dus la apariția de rețele de trafic ample pe teritoriul
țării noastre şi este necesar o intensificare a acțiunilor de prevenire a
acestui flagel.
În aceste condiții antrenarea populației şcolare în activități prin
care aceasta să-şi exprime prin diverse forme opinia şi atitudinea față
de consumul de alcool, tutun şi droguri, inclusiv SNPP, conştientizând în
acest fel şi consecințele negative asociate acestuia devine o prioritate.
Cursul „Formare de bază pentru prevenirea consumului de droguri”
vine în sprijinul profesorilor pentru o implicare activa în prevenirea
consumului de droguri în rândul copiilor şi tinerilor cuprinşi într-o formă
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de învățământ. Profesorii au nevoie de o formare specifică, instruirea
profesorilor fiind o componentă esențială în asigurarea calității
programelor şi proiectelor de prevenire a consumului de droguri
desfăşurate în şcoli.
24 ore

Durata (număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
(competenţe, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competenţe vizate:
Capacitatea de a manifesta solidaritate în rezolvarea
problemelor ce afectează comunitatea

Planificarea modulelor
tematice:

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite
Capacitatea de a crea încredere şi empatie în alți indivizi
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
Informaţii despre droguri:
4
2
2
clasificare, descriere, efecte,
însușirea termenilor specifici
Promovarea, planificarea,
5
2
3
implementarea şi evaluarea
proiectelor de prevenire a
consumului de droguri
Tendinţele fenomenului
8
3
5
consumului şi traficului de
droguri în România
Abilităţi de supravieţuire
6
2
4
legate de consumul de droguri
Evaluare finală
1
1
Total ore
24
9
14
1
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018
- chestionare
- observare curentă
- exerciții
- teme
- prezentări de proiecte individuale şi jocuri psihosociale
Florin Nicolăiţă - Subcomisar de poliţie, Centrul de Prevenire, Evaluare
și Consiliere Antidrog Dolj
- Licenţiat in Știinţe juridice, Academia de Politie ”Alexandru Ioan
Cuza”, București - formator Agenţia Naţională Antidrog București
Bălan Camelia – profesor metodist C.C.D. Dolj, formator, Licenţiat în
Filologie
Prof. metodist Camelia Bălan - C.C.D. Dolj
75 cursanți

7200 lei
4 lei/oră/cursant
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IX.7. PROGRAME NAȚIONALE

EDUCAȚIE PRIN ŞAH
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare(necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de
ore de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

cadre didactice din învățământul preuniversitar
Este bine cunoscută deosebita valoare educativ-formativă a jocului de
şah, motiv pentru care în multe țări ale lumii şahul se predă în şcoli. Rostul
acestei activități de învățare este să ofere elevilor posibilitatea de a acorda
o parte din timpul lor unei adevărate recreații intelectuale jucând şah,
creându-se totodată o solidă bază de selecție din acei pe care pasiunea şi
talentul îi îndreaptă către performanță. Pornind de la complexitatea unuia
dintre cele mai vechi jocuri şi, în acelaşi timp, un sport modern, precum şi
de la ideea stimulării gândirii elevilor se poate spune că acest joc al regilor,
şahul, îşi are un rol bine definit în cadrul disciplinelor opționale,
completând şi înfrumusețând aria curriculară Educație Fizică şi Sport.
Proiectul este derulat pe baza unor manuale pentru studiul şahului în
şcoli, realizat de către prof. Marian Dominte (antrenor, maestru al
sportului) şi prof. Silvia Carmen Diaconu (antrenor - candidat de maestru).
Şahul urmează să fie introdus în sistemul de învățământ din Uniunea
Europeană, după ce Parlamentul European a aprobat Declarația scrisă
nr.50/2012, declarație în care sunt specificate avantajele introducerii
studiului şahului în şcoli, învățarea jocului de şah pe baza unei programe
concepute ca un instrument de lucru eficient, cu ajutorul unei metodologii
proprii, de la simplu la complex. Studiul şahului le dezvoltă copiilor
capacitatea de a socializa, îi disciplinează, îi învață să lucreze în echipă.
Şahul contribuie la formarea unor capacități intelectuale deosebite bazate
pe: raționament, logică, independență în gândire, putere de argumentare
şi interpretare, credibilitate. S-a considerat, de asemenea, că ajută la
formarea unor puternice trăsături de personalitate: atitudini,
comportamente, conduite, opinii.
24 ore

Caracterizarea situațiilor de învățare
Stabilirea de obiective de învățare
Aplicarea metodelor de învățare
Însușirea regulamentului jocului de șah
Implementarea șahului in unitățile şcolare
Promovarea jocului de șah ca o alternativa la educație
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
ore
Curriculum: definiții,
1
1
componente, tipuri de curriculum
Regulamentul jocului de şah
2
2
Obiectivarea conținuturilor în
documentele şcolare
Şahul în Curriculum-ul la decizia
şcolii
Proiectare didactică în funcție de
psihologia elevului jucător de şah

2

1

1

3

1

2

7

2

5
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Programa şcolară de opțional –
elaborare
Evaluare
programului Trimestrul IV 2017
ale
anului Trimestrul I, II, III 2018

Calendarul
(trimestre
bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

7

2

5

2

portofoliu, chestionar

Prof. Iulian Micu, maestru al sportului - formator – Palatul Copiilor Craiova
Prof. Olguța Vancea – formator, metodist I.S.J. Dolj
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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X. PROGRAME LA SOLICITAREA M.E.N.
X.1. DEZVOLTARE COMPETENȚE CADRE DIDACTICE

NORME DE CONDUITĂ MORALĂ, ETICĂ ŞI DE INTEGRITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
personal didactic şi didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
În contextul eforturilor României de prevenire și combatere a
utilitate):
corupției din ultimii ani, dar și al necesității adecvării acestor eforturi
în vederea adoptării 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 corupției, în special
în cadrul administrației locale și au menționat pozitiv până în prezent
unele inițiative și proiecte ale Ministerului Educației Naționale în
domeniul prevenirii corupției.
Durata (număr total de ore
24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
- Creşterea gradului de informare a personalului şcolii cu privire la
Competente vizate:
consecințele actelor de corupție;
- Promovarea responsabilității morale, civice, sociale şi profesionale a
personalului implicat în sistemul educational;
- Asigurarea vizibilității şi accesibilității deciziilor, cu informarea şi
coparticiparea societății civile;
- Identificarea situațiilor care constituie abateri disciplinare în învățământ;
- Declanşarea şi parcurgerea corectă a etapelor procedurale în cazul
abaterilor disciplinare;
- Dezvoltarea si implementarea de strategii anticoruptie la nivel local.

Planificarea modulelor
tematice:

Modul tematic
Politici publice şi legislatie
-

Total Teorie Aplicatii
ore
6
4
2

Evaluare
-

Functionarea organizatiilor
şcolare
Legislație (cadru juridic)
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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
Coruptia in organizatiile
şcolare
Răspunderea disciplinară în
învăţământ

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

5

1

4

-

4

1

3

-

7

2

5

-

- Premise. Abaterea
disciplinară
- Declanşarea procedurii de
sancționare
- Comisia de cercetare a
prezumtivelor abateri
disciplinare
- Sancționarea şi decizia de
sancționare. Contestații.
Evaluare

2

-

-

2

Total

24

8

14

2

Trim. IV - 2017
Trim. I, II, III - 2018
Evaluarea se realizează prin susținerea în cadrul şedinței de evaluare finală
a unui proiect/teme din portofoliul realizat (prelegere/PPT). Cursanții vor
realiza aceste teme (proiecte, lucrări) din portofoliu, prezentând cazuri
concrete din unitățile şcolare unde îşi desfăşoară activitatea.

II. RESURSE UMANE

Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Prof. Alexandrina NĂSTASE – formator național
Prof. Ştefan VASILE – Director CCD Dolj, Formator CCD Dolj

Prof. metodist Teodora Badea – C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei
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DEZBATERE, ORATORIE ȘI RETORICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Justificare
(necesitate, utilitate):

cadre didactice din învățământul preuniversitar
Ceea ce caracterizează, în general, învățarea umană este explorarea vie și
selectivă a situațiilor, cu posibilitatea de a elabora forme noi de 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
augmentative 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).
24

Durata(număr total de
ore de formare)
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
- Selectarea și prelucrarea conținuturilor în vederea accesibilizării
informației;
- Exersarea gândirii critice;
- Proiectarea, conducerea și realizarea procesului de a organiza o
dezbatere;
- Manifestarea capacității de a folosi dezbaterea ca metodă didactică
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Formatul World Schools.
3
1
2
Moțiunea
Argumentare/Contraargumentare.
4
1
2
1
Modelul ARDEI
Rolurile vorbitorilor
4
1
2
1

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):

Construcția de caz

5

1

3

1

Elemente de arbitraj

5

1

3

1

Etica în dezbateri. Activitatea de
club.
Trimestrul IV 2017
Trimestrul I, II, III 2018

3

1

1

1
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Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

Evaluare se va realiza pe parcursul derulării programului prin observarea
curentă a comportamentelor cursanţilor, fişa de evaluare, completarea
de chestionare, auto/interevaluare, portofoliul.
Portofoliul individual al cursantului va fi construit pe durata cursului, cu
asistența formatorului.
Marius Grigorescu – prof. grad didactic I, formator
Cătălin Popa – prof. Grad didactic II, formator, coordonatorul Clubului de
dezbateri C.N.F.B. Craiova
Prof. metodist Firescu Georgiana – C.C.D Dolj

50
4800 lei
4 lei

ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU
CLASA PREGĂTITOARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul primar din unitățile şcolare din
județul DOLJ.
Justificare(necesitate,
Abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în
utilitate):
anul şcolar 2017-2018, în vederea implementării Noului Curriculum la
clasa pregătitoare.
Durata(număr total de
16 ore
ore de formare):
Curriculum-ul programului
(competente vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
- planificarea şi proiectarea demersului didactic;
- asigurarea unui management optim al procesului de predare învățare specific clasei pregătitoare;
- dezvoltarea competențelor de comunicare şi relaționare cu elevii;
- formarea competențelor de evaluare
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total
Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Proiectare
2
0,5
1,5
-

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

Strategii (desfăşurare de
proces)
Evaluare

12

5

7

-

2

-

-

2

Total ore

16

5, 5

8,5

2

Trim. IV 2017
Trim I şi II 2018
proiecte, portofolii
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cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori
implicaţi(nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului:
Costul estimativ al unei
ore de formare pentru
fiecare participant:

1. Aranghel Gabriela Georgeta
2. Barbu Florentina Irina
3. Ghinea Mihaela
4. Petre Simona Irina
5. Tanciu Coca
6. Tudorache Tudor
7. Stoian Aida
Prof. metodist Teodora Badea - C.C.D. Dolj

100
6400 lei
4 lei/oră/participant

PARTICULARITĂȚI METODOLOGICE PRIVIND PREDAREA ORELOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ LA CLASA
PREGĂTITOARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadrele didactice de educație fizică şi sport din unitățile şcolare din
județul Dolj.
Justificare(necesitate,
Abilitarea cadrelor didactice de Educație fizică şi sport care vor
utilitate):
preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 2016-2017, în vederea
implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare.
Aria curriculară Educaţie fizică, sport şi sănătate face referire
directă la finalitățile învățământului concretizate în menținerea
sănătății elevilor prin utilizarea activităților motrice de cele mai
diferite tipuri. Disciplina Educație fizică este cea prin care se
influențează în şcoală dezvoltarea fizică, se realizează învățarea
deprinderilor motrice, dezvoltarea capacității de efort şi favorizarea
integrării în mediul natural şi social. În planul-cadru de învățământ,
disciplina Educație fizică la clasa pregătitoare, are alocate 2 ore pe
săptămână. Disciplina Educație fizică urmăreşte o dezvoltare
progresivă a competențelor, precum şi a celorlalte achiziții
dobândite de elevi, prin valorificarea experienței specifice vârstei
elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi
acționale ale formării personalității elevilor.
Durata (număr total de ore 24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
- competențe de planificare şi proiectare a demersului didactic;
- competențe de management al procesului de predare-învățare
specific clasei pregătitoare;
- competențe de comunicare şi relaționare cu elevii;
- competențe de evaluare.
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Planificarea modulelor
tematice:

Modul tematic
Proiectarea demersului
didactic.
Elemente de organizare a
activităților
Elemente ale dezvoltării
fizice armonioase
Capacități şi deprinderi
motrice
Igienă şi protecție
individuală
Evaluare

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

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Total
ore
6

Teorie

Aplicaţii

2

4

6

1

5

6

2

4

4

2

2

2

Evaluare

2

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
- proiecte, portofolii

- Conf. univ. dr. Nanu Costin - Formator național
- Lect. univ. dr. Ungureanu Aurora – Formator național
- Prof. Elena Marina, Formator – Colegiul Național ”Frații Buzeşti”
Craiova
Prof. metodist Carla Cristofir - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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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 - ţintă vizat:
Cadre didactice, metodiști I.S.J
Justificare(necesitate,
Cursul este organizat la solicitarea M.E.N. nr. 1852/DGMP/08.08.2017
utilitate):
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 învăţământul preuniversitar,
aprobată prin O.M.E.N. nr. 5739/2016, cu modificările ulterioare.
Durata(număr total de ore de 24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competenţe vizate:
- Familiarizarea cu legislația în vigoare referitoare la mobilitatea
personalului didactic din învățământul preuniversitar;
- Întocmirea procesului verbal și completarea fișelor de evaluare
la inspecțiile în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă;
- Actualizarea terminologiei specifice didacticii specialității la
care se efectuează inspecția ;
- Identificarea principalelor tipuri de lecție utilizate în timpul
desfășurării probelor practice/orale în profilul postului;
- Identificarea principalelor etape în proiectarea unei lecții;
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Prelucrarea legislației aferente
5
3
2
mobilității personalului didactic
Procesul verbal. Fișa de
5
2
3
evaluare
Strategii didactice(resurse
6
2
4
procedurale, resurse materiale,
forme de organizare)
Tipuri de lecție. Forme de
6
4
2
evaluare
Evaluare
2
Calendarul programului
Trimestrul IV 2017
(trimestre ale anului bugetar): Trimestrul I, II, III 2018
Modalităţi de evaluare a
Portofoliul
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. Camelia Bălan – metodist C.C.D. Dolj
pregătire):
Prof. Rodica Codoban – metodist C.C.D. Dolj
Prof. Georgiana Firescu – metodist C.C.D. Dolj
Prof. Carla Cristofir – metodist C.C.D. Dolj
Prof. Teodora Badea – metodist C.C.D Dolj
Prof. Aida Ionescu - inspector pentru dezvoltarea resursei umane,
formator
Prof. Atia Mihaela Fodor - inspector școlar Biologie, formator
Prof. Daciana Dumitru - inspector școlar Limba și literatura română
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Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. Alina Felicia Dumitru - inspector școlar Limba și literatura română
Prof. Adriana Sălceanu - inspector școlar Limba franceză, germană,
italiană
Prof. Daniel Leotescu - inspector școlar Limba engleză
Prof. Alin Vancea - inspector școlar Educaţie fizică și sport
Prof. Nicoleta Lițoiu - inspector școlar Chimie
Prof. Eugen Tuțuleasa - inspector școlar Fizică
Prof. Monica Tănasie - inspector școlar Arte
Prof. Irina Petre - inspector școlar Învăţământ primar
Prof. Coca Tanciu - inspector școlar Învăţământ primar
Prof. Cristina Ciocoiu - inspector școlar Învăţământ preprimar și
Educaţie timpurie
Prof. Simona Ciulu - inspector școlar Tehnice
Prof. Moanță Cristian – inspector școlar Matematică
Prof. Traian Dorobanțu - inspector școlar Istorie
Prof. Maria Ciobanu - inspector școlar Geografie
Prof. Florin Băloi - inspector școlar Socio-Umane
Prof. Gabriela Panait - inspector școlar Informatică
Prof. Iuliana Gheorghe – inspector școlar Religie
Prof. metodist Firescu Georgiana - C.C.D. Dolj
25 cursanți/specialitate
2400 lei/grupă(25 cursanți)
4 lei/oră/cursant
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ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU PROFESORII CARE PREDAU LA GIMNAZIU
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice care predau la gimnaziu
Justificare
(necesitate, Noua Programă școlară pentru disciplinele predate în gimnaziu impune
utilitate):
o abordare interdisciplinară și transdisciplinară a conținuturilor
transmise. Potențialul formativ al metodelor alternative de predareevaluare 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 predareevaluare 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 predare-învățare-evaluare.
Durata (număr total de ore 24 de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
Cunoașterea strategiilor didactice recomandate de noua programă
școlară pentru disciplinele de gimnaziu;
Dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative;
Capacitatea de a utiliza și compara metodele, tehnicile şi instrumentele
de predare-evaluare tradiționale şi complementare din perspectiva
oportunităților şi a limitelor;
Abilitatea de predare interdisciplinară în vederea dobândirii de către
elevi a competențelor cheie prevăzute de noua programa școlara.
Gestionarea bugetului de timp personal al elevilor alocat învățării.
Planificarea modulelor
tematice:

Modul tematic
Concepte fundamentale de
abordare interdisciplinară și
transdisciplinară a tuturor
disciplinelor în gimnaziu
Curriculum național.
Didactica specialității.
Strategii didactice inovative
Metode și tehnici de
predare - evaluare
alternative.
Disfuncții ale predăriievaluării didactice şi
modalități de limitare a
acestora
EVALUARE FINALĂ

Calendarul programului
(trimestre ale anului

Total
ore
5

Teorie

Aplicaţii

2

3

8

3

5

6

2

4

4

1

3

1

Evaluare

1

trimestrul IV 2017
trimestrele I și II 2018
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bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursantilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonator program
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/
activitatii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Chestionar, activități practice, portofoliu

Prof. Vasile Ștefan, formator național, profesor gradul I matematică,
metodist I.S.J. Dolj;
Prof. Cristofir Carla, formator județean, profesor gradul I matematică,
metodist I.S.J. Dolj;
Prof. Badea -Adriana Teodora, formator național, profesor gradul I limba
și literatura română, profesor metodist;
Prof. Diaconu Ramona-Ileana – formator județean, profesor gradul I
limba și literatura română, metodist I.S.J. Dolj;
Prof. Gașpăr Angela, formator județean, profesor gradul I limba și
literatura română, metodist I.S.J. Dolj;
Prof. Bălan Camelia, formator național, profesor gradul I limba și
literatura franceză, profesor metodist;
Prof. Codoban Rodica, formator național, profesor gradul I fizică,
profesor metodist;
Prof. Lițoiu Nicoleta, formator național, profesor gradul I chimie,
inspector școlar;
Prof. Matei Claudia, formator județean, profesor gradul I istorie,
metodist I.S.J. Dolj;
Prof. Ciocan Elisabeta, formator județean, profesor gradul I geografie,
metodist I.S.J. Dolj;
Prof. Teodora Badea – C.C.D. Dolj
100 cursanți
9600 lei
4 lei/oră/cursant
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X.2. PREGĂTIREA CANDIDAȚILOR PENTRU EXAMENE NAȚIONALE
PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR PENTRU DEFINITIVAT ȘI A SUPLINITORILOR PENTRU CONCURSUL
NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE - SPECIALITATEA MATEMATICA
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Profesori care predau disciplina Matematică - debutanți, suplinitori
Profesori pentru învățământul primar - debutanți, suplinitori
Justificare
Prin excelență profesia didactică presupune permenenta formare şi
(necesitate, utilitate):
dezvoltare a cadrului didactic astfel încât acesta să-i poată oferi celui 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 pănă 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
24 ore
(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:
• Cunoașterea metodologiei privind formarea continuă a personalului didactic
• Formarea și consolidarea competențelor de realizare a documentelor de
proiectare didactică la Matematică.
• Transferul și aplicarea competențelor dobândite la curs în activitatea
didactică
Planificarea modulelor
tematice:

Modul tematic
Modulul I
Dezvoltare personală şi motivație
pentru formare în cariera
didactică
Modulul II
Dezvoltarea profesională
Modulul III
Elaborarea documentelor de
proiectare didactică
Evaluarea sesiunii de formare
Total ore

Total ore

Teorie

Aplicaţii

Evaluare

7

3

3

1

7

2

4

1

8

2

5

1

2

-

-

2

24
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Calendarul
Trimestrul al IV- lea 2017
programului (trimestre Trimestre I, II, III 2018
ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare
a cursanţilor:

- 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
pregătire):
Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al
unei ore de formare
pentru fiecare
participant:

Prof: Cristian-Paul MOANȚĂ, inspector școlar, formator, gradul didactic I
Prof. Ghiorghița STĂNICĂ, formator, gradul didactic I
Prof. Teodora Badea – C.C.D. Dolj

25
2400 lei
4 lei

PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE ȘI
DEFINITIVAT - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau educație
fizică și sport
Justificare(necesitate, utilitate): Prezentul curs asigură un program pentru pregătirea debutanților în
vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ
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 de ore de
24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
● Perfecționarea activității cadrelor didactice pentru o mai bună
îmbinare a aspectelor teoretice şi metodologice ale disciplinelor
planului cadru cu cele practic-aplicative, în cadrul lecțiilor
● Operarea cu informațiile de la disciplinele de specialitate şi
integrarea lor în analiza şi interpretarea situațiilor educative specifice
învățământului secundar superior, terțiar
● Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităților didactice realizate
cu elevii din învățământului secundar superior, terțiar
● Analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calității proiectelor
didactice şi a lecțiilor realizate
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Planificarea modulelor
tematice:

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

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

● Aplicarea unor metode, tehnici şi instrumente adecvate de
cunoaştere a elevilor şi studenților în vederea tratării diferențiate şi a
consilierii acestora
● Participarea la activitățile de dezvoltare instituțională şi la
activitățile metodico ştiințifice derulate în şcoală
● Colaborarea cu membrii comunității şcolare şi cu familiile elevilor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evalua
ore
re
Metodologia cadru privind
7
4
3
organizarea și desfășurarea
examenului național de
definitivare în învățământ;
Noțiuni şi tehnici de
7
3
4
metodica predării
disciplinei/activităților
instructiv-educative.
Managementul lecției.
8
2
6
Repere ale evaluării şcolare
Evaluarea
2
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Realizarea şi prezentarea portofoliului, completarea de chestionare;

Prof. Ionescu Iliana, Colegiul „Ștefan Odobleja”, Craiova
Prof. Lupu Bangă Jeni, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”,
Craiova
Prof. metodist Firescu Georgiana - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800
4 lei/oră/cursant

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE SUPLINITOARE ÎNSCRISE LA EXAMENUL DE OCUPARE A POSTURILOR
VACANTE LA DISCIPLINA ISTORIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice suplinitoare din învățământul preuniversitar care predau
disciplina Istorie
Justificare(necesitate,
Cursul propus va urmări domeniul Didactica. Acest curs este destinat
utilitate):
cadrelor didactice interesate de perfecționarea continuă
și de
titularizarea în învățământ. Cursul are in vedere furnizarea unor
informații, teorii pedagogice şi metode didactice moderne, aplicabile în
şcolile din România, dar şi a dezvoltării carierei didactice şi a creşterii
atractivității acesteia pentru tinerii profesori.
Necesitatea programului a fost impusă pornind de la o analiză
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Durata(număr total de ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

comparativă a rezultatelor obținute la examenul de ocupare a posturilor
vacante la disciplina Istorie.
24 ore

 utilizarea noțiunilor și a tehnicilor de comunicare și relaționare în
vederea asigurării unui management optim al clasei de elevi;
 utilizarea noilor tehnologii informaționale;
 planificarea şi proiectarea demersului didactic
 consiliere profesională și comunicare în activitatea didactică.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
Noțiuni şi tehnici de
8
3
4
1
metodica predării
disciplinei /
activităților
instructiv –
educative
Proiectare
8
3
4
1
curriculară
Legislație în vigoare
6
2
3
1
Evaluare

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

2

0

0

2

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Portofoliu :
 Proiectarea programelor personalizate ale profesorilor debutanți
 Analiza și interpretarea modelelor de evaluare la examenul de
definitivat

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Prof. Matei Claudia - Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Craiova,
prof. metodist CCD Dolj, prof. gr. I
Prof. Traian Dorobantu – Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” Craiova,
Inspector de specialitate, prof. gr. I
Prof. metodist Firescu Georgiana - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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X.3. FORMAREA EVALUATORILOR
COMPETENȚE PENTRU EVALUATORI OBIECTIVI LA EXAMENELE NAȚIONALE - LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice de Limba și literatura română
Justificare (necesitate,
Conform politicilor și strategiilor naționale în domeniul educației,
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.N. în același timp.
Evaluarea la clasă sau la examenele naționale este o problemă care
capătă conotații noi în condițiile aplicării unor metode alternative de
predare-învățare-evaluare. Prin parcurgerea acestui program,
participanții vor fi familiarizați atât cu importanța și metodele/
instrumentele evaluării, cât și cu existența diversității 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. Cunoaşterea şi 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 performanțelor educaților.
Durata (număr total de ore de 24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
Utilizarea cunoștințelor de aplicarea metodelor și instrumentelor
pentru evaluarea obiectivă;
Dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative;
Capacitatea de a utiliza și compara tehnicile şi instrumentele de
evaluare tradiționale şi complementare din perspectiva oportunităților
şi a limitelor;
Abilitatea de a identifica criteriile calitative de evaluare ce descriu în
termeni calitativi performanțele aşteptate din partea elevilor evaluați
pe niveluri;
Dezvoltarea comportamentelor autoevaluative şi a gândirii critice;
Formarea abilității de a proiecta și evalua diferite tipuri de itemi.
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Conceptele fundamentale
4
2
2
ale evaluării
Formulare itemi de
12
4
8
evaluare. Bareme de
notare
Disfuncții ale evaluării
6
2
4
didactice şi modalități de
limitare a acestora
EVALUARE FINALĂ
3
3
Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
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Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Chestionar, activități practice, portofoliu

Prof. Badea - Adriana Teodora – profesor metodist C.C.D. Dolj,
formator județean, prof. Limba și literatura română, gradul didactic I
Prof. Pîrvu Simona – prof. Limba și literatura română, gradul didactic I,
formator local
Prof. Stoica-Fetea Didona-Mădălina, prof. Limba și literatura română,
gradul didactic I, Colegiul Tehnic de Arte și Merii „Constantin Brâncuşi”
Craiova
Prof. Luca Inelia, prof. Limba și literatura română, gradul didactic I
Colegiul Tehnic de Arte și Merii „Constantin Brâncuşi” Craiova
Prof. metodist Rodica Codoban - C.C.D. Dolj
100 cursanți
9600
4 lei/oră/cursant

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 – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau Istorie
Justificare(necesitate,
În acord cu strategia M.E.N. de a asigura programe de formare
utilitate):
pentru 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, am propus un
curs de formare adresat cadrelor didactice evaluatori la disciplina
istorie.
În contextul actual reiese necesitatea formării și
profesionalizării unui corp național de evaluatori, cu accent pe
dezvoltarea competențelor de evaluare a candidaților înscrişi la
probele susținute şi la clasa din cadrul examenului național de ocupare
a posturilor vacante.
Durata(număr total de ore de
24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

 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;
 Conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea
responsabilităților privind necesitatea transparenței și documentării
acestor decizii.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii Evaluare
ore
Componentele
6
2
3
1
curriculumului național și
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Calendarul programului
(trimestre ale anului bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

relația cu evaluarea.
Scopul evaluării lucrărilor
scrise şi a probelor de la
clasă.
Relația dintre programa
6
2
3
1
școlară și programa pentru
examene.
Proiectarea itemilor,
6
2
3
1
tipologia baremelor de
corectare și a schemelor
de evaluare.
Elemente de deontologie
6
2
3
1
in procesul de evaluare.
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Portofoliu :
 Proiectarea itemilor;
 Proiectarea unui test, a matricei de specificații și a baremului
de corectare;
 Analiza și interpretarea rezultatelor evaluării.
Prof. Matei Claudia - Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Craiova,
prof. metodist C.C.D. Dolj, prof. gr. I
Prof. Traian Dorobanțu – Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” Craiova,
Inspector de specialitate, prof. gr. I
Prof. metodist Firescu Georgiana - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

FORMAREA EVALUATORILOR PENTRU CONCURSURILE NAȚIONALE DE DEFINITIVAT ȘI OCUPARE A
POSTURILOR VACANTE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - BIOLOGIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public - ţintă vizat:
Cadre didactice care predau disciplina BIOLOGIE
Justificare(necesitate,
Formarea competențelor evaluatorilor
utilitate):
Durata(număr total de ore de
24 ore
formare):
Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
Competențe profesional-ştiințifice
Competențe de evaluare
Competențe de documentare
Competențe pedagogice
Competențe de management al dezvoltării personale
Competențe de management al grupului educațional
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
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tematice:

ore
6

3

2

1

Metode învățământ

6

3

2

1

Mijloace de învățământ

6

3

2

1

Instrumente pentru
culegerea feed-backului
Total

6

3

2

1

24

12

8

4

Strategii didactice

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

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Nr. cursanţi planificaţi:
Costul programului/ activităţii
Costul estimativ al unei ore de
formare pentru fiecare
participant:

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
Portofoliul

Prof. Atia Mihaela Fodor, formator județean, Inspector școlar,
Specialitatea Biologie
Prof. Sună Monica, formator județean, Inspector școlar general,
Specialitatea Biologie
Prof. metodist Firescu Georgiana - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR DE EVALUARE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR LA DISCIPLINA GEOGRAFIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau geografie
Justificare (necesitate,
Geografia ajută elevii la cunoașterea spațiului de viață propriu şi la
utilitate):
capacitatea de a-l respecta pe al altora, la lupta împotriva unor
prejudecăți despre lumea în care trăim, în continuă schimbare.
Dezvoltă spiritul de observație, curiozitatea ştiințifică, virtuți ca
toleranța şi spiritul civic, pregătirea pentru acțiuni cotidiene: să
călătorească, să fie cetățean responsabil, să înțeleagă informațiile din
mass-media, deprinderi atât intelectuale cât şi practice.
Conținuturile abordate facilitează învățarea unor tehnici utile: citirea
unei fotografii, a unor grafice matematice, a computerului etc.
Numărul mare de copii care participă la concursurile școlare de
geografie, în condițiile unui număr mic de ore de studiu săptămânal al
disciplinei, necesită o bună pregătire metodică a cadrelor didactice și în
specialitate.
În contextul actual, al creșterii exigențelor școlare, elevii au nevoie de
o îndrumare competentă și eficientă în procesul de pregătire la disciplina
geografie.
Cursul de față vine în ajutorul elevilor, prin intermediul profesorilor
lor, ajutându-i să-și selecteze conținuturile, să-și formeze competențele
evaluate, să-și elaboreze corect și complet răspunsurile, să crească
randamentul învățării folosind resurse de timp reduse, asigurând astfel
rezultate bune și foarte bune la evaluări.
Durata (număr total de ore
24 ore
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de formare):
Curriculum-ul programului
Competenţe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii:
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

Competențele vizate pe care cadrele didactice le pot dobândi în urma
parcurgerii cursului sunt:
- competențe de corelare a conținuturilor geografice cu programa
școlară, programele concursurilor/examenelor școlare;
- competențe de elaborare corectă a baremelor;
- competențe specifice legate de utilizarea diferitelor metode tradiționale
și moderne de evaluare în vederea creșterii performanțelor;
- dezvoltarea disponibilității de lucru cu elevii, pentru creşterea
randamentului şcolar şi obținerea unui învățământ de calitate;
- utilizarea tehnologiei IT în procesul de evaluare și autoevaluare.
Modul tematic
Total Teorie Aplicaţii
Evaluare
ore
Strategii, mijloace şi forme
6
2
4
de selectare/realizare a
conținuturilor activităților
geografice.
Evaluarea rezultatelor
6
2
4
învățării la disciplina
geografie.
Relația evaluare curentă –
6
2
4
concursuri/examene școlare.
Competențe/abilități de
4
2
2
elaborare a răspunsurilor.
Evaluare
2
2
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
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 și prezentarea unor proiecte
individuale şi de grup compatibile cu tematica parcursă în cadrul
cursului.

Prof. Ciobanu Maria – insp. de specialitate la disciplina geografie formator de formatori/ expert formator;
Prof. Gică Gabriela – prof. de geografie la Colegiul Național „Carol I” –
formator.
Prof. metodist Firescu Georgiana - C.C.D. Dolj
50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant
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FORMAREA PROFESORILOR EVALUATORI LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT PENTRU
EXAMENELE NAȚIONALE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Personal didactic din aria curriculară educație fizică și sport
Justificare(necesitate,
Perfecționarea profesorilor evaluatori in vederea optimizării activității
utilitate):
de evaluare din cadrul concursurilor naționale de definitivat și
titularizare în învățământ la disciplina educație fizică și sport
Durata(număr total de ore
24 ore
de formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
Familiarizarea cadrelor didactice cu problemele specifice evaluării
curente și prin examene
Descrierea metodelor și a instrumentelor utilizate pentru evaluarea
obiectivă
Explicarea metodologiei proiectării diferitelor tipuri de itemi
Combinarea metodelor de evaluare clasice, (proba scrisă, proba
practică, proba orală) cu metode complementare de evaluare
(observarea sistematică, proiectul, portofoliul, etc.), adecvate
competențelor vizate, care să permită procese de evaluare
obiective,
Înregistrarea rezultatelor evaluărilor pe tot parcursul procesului de
evaluare
Explicarea și detalierea, la cerere, a conținutului și prevederile
standardului și modalitatea de evaluare
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total Teori Aplicaţii
Evalua
tematice:
ore
e
re
Modul 1
6
2
4
Resurse necesare evaluării
Modul 2
8
3
5
Pregătirea evaluatorilor pentru
administrarea probelor
Modul 3
8
3
5
Valorificarea rezultatelor
evaluării
Evaluarea sesiunii de formare
2
2

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

Total ore
24
Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018

8

14

2

Realizarea şi prezentarea portofoliului, completarea de chestionare;

Prof. Ionescu Iliana, Colegiul „Ștefan Odobleja”, Craiova
Prof. Lupu Bangă Jeni, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”,
Craiova
Prof. metodist Firescu Georgiana - C.C.D. Dolj
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III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

50 cursanți
4800
4 lei/oră/cursant

METODE ŞI STRATEGII UTILIZATE ÎN EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
ȘI PREȘCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – ţintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau la ciclul
preșcolar sau primar
Justificare
Motivarea cadrelor didactice de a aplica adecvat şi argumentat
(necesitate, utilitate):
conceptele, metodele şi a strategiile utilizate în evaluarea rezultatelor
şcolare. Cursul vizează cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor
privind evaluarea şcolară.
Durata
24 ore
(număr total de ore de
formare):
Curriculum-ul programului
Competente vizate:
- Însuşirea principalelor concepte cu care operează teoria şi practica
evaluării şcolare (evaluare, măsurare, apreciere, decizie, randament,
performanță, rezultat, eficacitate, eficiență, progres şcolar) şi explicarea
funcțiilor evaluării şcolare
- Aplicarea principalelor strategii evaluative (evaluarea inițială, evaluarea
formativă, evaluarea sumativă, evaluarea criterială evaluarea normativă)
- Utilizarea principalelor sisteme de apreciere a rezultatelor şcolare;
Planificarea modulelor
Modul tematic
Total
Teorie Aplicaţii Evaluare
tematice:
ore
Modul I
4
1
3
Evaluarea rezultatelor şcolare
– acţiune
componentă a procesului de
învăţământ
Modul II
8
3
5
Caracteristicile demersurilor
evaluative
Modul III
8
3
5
Metodologia
evaluării
rezultatelor şcolare
Modul IV
4
1
2
1
Efectele aprecierii (notării)
rezultatelor şcolare. Evaluare
Evaluare
1
Total ore:
Calendarul programului
(trimestre ale anului

24

10

12

1

Trimestrul IV al anului calendaristic 2017
Trimestrul I, II al anului calendaristic 2018
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bugetar):
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanţi
planificaţi:
Costul programului/ al
activităţii
Costul estimativ al unei ore
de formare pentru fiecare
participant:

- chestionare
- observare sistematică
- exerciții
- teme
- prezentări de proiecte individuale
Prof. Firescu Georgiana – formator , gradul didactic I, profesor pentru
învățământul preșcolar
Prof. Udrescu Cristina – formator , gradul didactic I
Prof. metodist Firescu Georgiana - C.C.D. Dolj

50 cursanți
4800 lei
4 lei/oră/cursant

DIRECTOR,
Prof. Ștefan VASILE
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