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În semestrui I al anului Şcolar 2009 – 2010 în data de 23 octombrie a avut loc
Cercul Metodic semestrial al Bibliotecarilor şi Profesorilor Documentarişti din
judeţul Dolj la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul „ Râmnicu – Vâlcea” pe tema „
Biblioteci de ieri, CDI – uri azi...”, un work-shop la CDI-ul Grupului Şcolar „Oltchim”
Râmnicu – Vâlcea, încheiat cu o vizită de loisir la Mănăstirea Cozia
Contact: prof. Raluca Vameşu – bibliotecar CCD Dolj – 0763.963.962
raluca.vamesu@yahoo.com
„ Poţi visa, vrea, proiecta şi construi cel mai frumos loc din lume, dar ai nevoie de
oameni pentru a-ti transforma visul în realitate” – Walt Disney.
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Pe 13 noiembrie 2009 Liceul Teoretic „Mihai
Viteazu” Băileşti a inaugurat CDI-ul amenajat
în incinta liceului, activitate organizată şi
coordonată de directorul liceului prof. Dan
Panait şi prof. Luminiţa Urziceanu,
bibliotecara
Liceului
„Mihai
Viteazu”
împreună cu întreg colectivul de cadre
didactice al liceului, manifestare la care au
participat reprezentanţi ai ISJ Dolj şi
directorul CCD Dolj, Prof. Mihaela Brumar.
Din program :
-Bun Venit! Prezentare CDI.
-Program artistic:
1)Şezătoare Literară. Clasa a IV a.
2) „Rugăciunea Florilor”.
3)Tradiţii Populare la noi.
Cofee-Break + Concluzii
Contact: licmvbailesti@yahoo.com
Tel. 0251/311103
Director: prof.Dan Panait
Pe 12 decembrie 2009 la Casa Corpului Didactic Dolj a avut loc Masa Rotunda
“DREPTURILE OMULUI-GARANŢIE A DEMOCRAŢIEI, LIBERTĂŢII ŞI EGALITĂŢII DE
ŞANSE”. Scopul activitatii a fost promovarea drepturilor omului în vederea
susţinerii mecanismelor de bază ale statului democratic , a garantării libertăţii
individuale şi a egalităţii de şanse
ECHIPA DE ORGANIZARE:
 Prof. Mihaela Brumar-Director CCD Dolj
 Prof.Mihaela Moţăţeanu–Inspector General Adjunct I.S.J.Dolj
 Prof. Ciorbagiu Naon Diana -Inspector ISJ Dolj
 Prof. Mihaela Iancu-metodist CCD Dolj
PARTENERI:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ; C.J.R.A.E. Dolj; C.J.A.P. Dolj;
CEDRU-Centru de Excelenta pentru Dezvoltarea Resurselor umane;
Organizatia Terre des Hommes
„Orice educaţie este autoeducaţie, iar noi ca dascăli şi educatori, creăm de fapt
doar contextul în care copilul se autoeducă” Rudolf Steiner

Pe data de 14 decembrie 2009 Liceul Teoretic „ Gheorghe Magheru” Cetate a
inaugurat CDI-ul , manifestare la care au participat reprezentanţi CCD şi ISJ Dolj.
Din program:
1) Prezentarea Centrului de Documentare şi Informare – bibliotecar Poiană Lilica
2) Scurt program artistic prezentat de elevii şi preşcolarii liceului.
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Pe data de 11 ianuarie 2010 la CCD Dolj a avut loc seminarul de formare
„Oportunităţi de finanţare din fonduri europene destinate educaţiei în anul 2010”
– tipuri de Programe Lifelong Learning.
Lector: Director CCD Dolj – prof. Mihaela Brumar, coordonator: prof.metodist
Ersilia Oprescu.
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Pe 20 ianuarie 2010 au avut loc:
 Cercul Directorilor din Unităţile de Învăţământ Preuniversitar Dolj – sector
3. Reprezentant CCD Dolj: prof. metodist Camelia Bălan
kamelia_nicut@yahoo.com
 Cercul Directorilor Adjuncţi din Unităţile de Învăţământ Preuniversitar Dolj
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– sector 6. Reprezentant CCD Dolj: prof. metodist Ersilia Oprescu
oprescuersilia@yahoo.com
 Cercul Directorilor din Unităţile de Învăţământ Preuniversitar Dolj – sector
4 –
Reprezentant CCD Dolj:
prof.metodist Rodica Codoban
rodicod@yahoo.com
 Cercul Directorilor din Unităţile de Învăţământ Preuniversitar Dolj – sector
2 - Licee, cu tema „Metodologii Examene Naţionale” - 22 ianuarie 2010
Grupul Şcolar „Matei Basarab” Craiova, cu tema principală organizarea
examenului de Bacalauraeat, in special proba de competente digitale şi o
altă temă de actualitate - finantarea activitaţilor educaţionale din acest an
– directorul CCD Dolj prof. Mihaela Brumar prezentând proiectul cu tema
„Oportunitaţi de finanţare din fonduri europene destinate educaţiei”.
 Cercul Directorilor din Unităţile de Învăţământ Preuniversitar Dolj – sector
5 - Şcoli Generale - Şcoala Giurgiţa. Reprezentant CCD Dolj: prof.metodist
Mihaela Iancu iancufm@yahoo.com.
Tematica prezentata de profesorii metodisti in cadrul cercurilor : Prezentarea
ofertei de formare a CCD Dolj(in special propuneri de noi cursuri pentru
revenirea la oferta) ; Popularizarea « Concursului national de creativitate
didactica in domeniul materialelor auxiliare destinate educatiei pentru drepturile
omului, democratie si o cultura a pacii in invatamantul preuniversitar » ed. a V-a,
2010 ; Realizarea bazei de date pe sector privind activitatile metodico-stiintifice si
extracurriculare la nivel local, judetean, regional, national si international;
Informatii utile privind editarea revistelor EURODIDACTICA XXI, nr.10/2010 – si
„Ambasadorii Olteniei – Repere europene in invatamantul doljean”, nr. 2/2010 solicitare articole pe domenii de interes; Popularizarea OM nr. 5720/20.10.2009
privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului didactic din
invatamantul preuniversitar.

Pe 25 ianuarie 2010 a avut loc conferinta de lansare a proiectului „Poti MEDIA
ceea ce nu poţi REMEDIA”. Parteneri: Asociaţia Centrul de Mediere Craiova, Grupul
Şcolar „Traian Vuia” Craiova, Asociaţia „DOMINOU”.
Proiectul are ca scop implementarea ideii de mediere, în rândul cadrelor didactice
şi al elevilor de la Grupul Şcolar „Traian Vuia” prin: promovarea relaţiilor de
colaborare dintre elevi, profesori, părinţi şi comunitate în spiritul toleranţei, prin
realizarea unui program de mediere la GSTV Craiova astfel încât elevii să poată
contribui activ la micşorarea numărului de conflicte apărute în şcoală, sau în
legătură cu şcoala, dar şi la diseminarea informaţiei despre mediere în alte categorii
sociale.
Contact: Prof. Oprescu Ersilia oprescuersilia@yahoo.com
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Casa Corpului Didactic Dolj a organizat marţi, 26 ianuarie 2010, începând cu ora
14,00, la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 24 „Sf. Gheorghe” Craiova o masa rotundă cu
tema “Oportunitati in invatamantul preuniversitar prin accesarea fondurile
europene” având drept scop promovarea modalitatii de accesare a fondurilor
europene si a programelor LLP. Activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu
Universitatea din Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi Şcoala cu clasele IVIII Nr.24 „Sf. Gheorghe” Craiova.
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Pe 28 ianuarie 2010, la iniţiativa Fundaţiei AER şi a Grupului Şcolar de iniţiativă
ecologică a avut loc Conferinţa Interjudeţeană „Şcoala, Ecologia şi Importanţa
zonelor umede” dedicată Zilei Mondiale a Zonelor Umede – 2 februarie în aula „Al.
Buia” a Facultăţii de Agronomie, Craiova. Agenda conferinţei a îmbinat prezentările
tematice de specialitate cu programul artistic prezentat de Grădiniţa Nr.40 şi
studenţii – actori ai departamentului de Artă Teatrală.
Invitat din partea CCD Dolj a fost doamna director Mihaela Brumar.

2. Cursuri de formare
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 Pe data de 8 ianuarie 2010 la Grădiniţa Nr.40 din Craiova a început cursul
„Timp Liber şi Performanţă. Şcoala de week-end” ( 2 grupe), acreditat
CNFP prin Decizia nr.62/15.05.2007, program de formare continuă ,
categoria „programe tematice sau modulare realizate prin stagii
nondisciplinare”, tipul „modul lung” (62 ore), destinat personalului didactic
din învăţământul preuniversitar, 16 credite profesionale transferabile. Taxa
programului este de 250 ron .
Grup ţintă:- cadre didactice din învăţământul preuniversitar, animatori de
timp liber
Scopul şi obiectivele programului : Formarea competentelor si abilitatilor
necesare dezvoltarii si implementarii unor programe extracurriculare adaptate la
specificul local si la particularitatile grupului de participanti, dezvoltarea unor
abilităţi de organizare şi de lucru în grup echipă, formarea competentelor de
comunicare si de relationare specifica activitatilor extracurriculare destinate
adolescentilor, stimularea creativităţii şi inovaţiei în activităţile extracurriculare.

 Pe data de 14 ianuarie 2010 a avut loc evaluarea a doua grupe
„Euroteacher I, Modulul II. Management şi Comunicare (30 credite
profesionale trasferabile)”; au fost evaluati 51 cursanţi evaluaţi, o grupă
„Euroteacher I, Modulul I.Didactica Disciplinei – matematică (38 credite
profesionale transferabile)”,au fost evaluati 25 cursanţi, delegatul CNFP a
fost inspectorul de specialitate Felix Godeanu. Cursanţii, profesori din
învăţământul preuniversitar, şi-au perfecţionat competenţele în domeniul
evaluării, implementării curriculare, gestionarea activităţilor copiilor cu
nevoi speciale, comunicare, management instituţional şi structurare
proiecte europene.
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 Pe datele de 16,23,30.01-01.01.2010 s-a desfasurat cursul “DEZVOLTAREA
PSIHOSOCIALĂ A COPIILOR PRIN JOC ŞI SPORT”
Grup ţintă vizat: Cadre didactice din invăţămantul preprimar şi primar,
consilieri şcolari, profesori de educaţie fizică şi sport sau care desfăşoară
activităţi extracurriculare sau extraşcolare cu elevii.
Durata (număr total de ore de formare):24 ore, perioada 16,23,30.0101.01.2010 . Taxa cursului este de 80 RON.
Scopul programului este
îmbunătăţirea
competenţelor metodologice, sociale şi personale
ale cadrelor didactice prin promovarea unor
metodologii specifice învăţării active prin joc, ca
răspuns la nevoile fundamentale ale copilului şi ale
creşterii calităţii educaţiei.
ECHIPA DE FORMATORI este formata din:
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 PROF. CODOBAN RODICA - PROFESOR
METODIST -CASA CORPULUI DIDACTIC
DOLJ
 PROF. UNGUREANU CORINA ŞCOALA CU
CLS.I-VIII SĂLCUŢA-MÂRZA
Contact: rodicod@yahoo.com Rodica Codoban –
prof.metodist
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În perioada 23 ianuarie- 2 februarie 2010 Cursul “Initiere in utilizarea
calculatorului”) – 2010 se desfasoara cu prima grupa de cursanti, fiind gazduit de
CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ. Grup ţintă vizat: Cadre didactice din invăţămantul
rural. Formatorul cursului este doamna prof. Alina Ciuca.
Contact: Radoi Mihaela radoi_mihaela86@yahoo.com.
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Vineri 29.01.2010 ora 15.00 Amfiteatrul ISJ Dolj cursul „Arta teatrală ca mijloc de
educaţie artistică şi civică”, acreditat CNFP prin decizia nr.57/15.05.2007, categoria
„programe tematice şi modulare realizate prin stagii nondisciplinare”, tipul „modul
mediu” (50 ore), destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 13
credite profesionale transferabile.Taxa: 230 ron.
Grupul ţintă: - Cadre didactice din învăţământul preuniversitar:
învăţători/institutori, prof. diriginţi, consilieri educativi.
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Justificarea programului: Dorinţa de a forma şi dezvolta competenţe generale în
concordanţă cu particularităţile artei teatrale (actorie, regie), specifice activităţii de
teatru, în vederea potenţării talentelor artistice în diversitatea clasei de elevi.
Scopul programului:
Formarea unor competenţe generale în concordanţă cu particularităţile artei
teatrale (actorie, regie), specifice activităţii de teatru, în vederea potenţării
talentelor artistice în diversitatea clasei de elevi.
Încurajarea renaşterii activităţii de teatru de amatori în rândul elevilor prin
constituirea de trupe de teatru şcolar, ca alternativă educaţională extraşcolară,
pentru alinierea învăţământului românesc la standarde europene.
Obiective generale ale programului:
Însuşirea noţiunilor specifice actoriei şi regiei, ca instrument educaţional, prin
cultivarea mijloacelor specifice artei teatrale;
Formarea abilităţilor de utilizare a unor seturi complexe de modele mentale
(algoritmi), strategii, metode, tehnici din domeniul educaţiei artistice, pentru
dezvoltarea culturii civice a elevului;
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Responsabilizarea cadrelor didactice către o activitate extraşcolară cu caracter
practic, aplicativ (artistic);
Aprofundarea cunoştinţelor din domeniul artei teatrale, ca mijloc de
comunicare interpersonală, pe baza noilor norme şi criterii societale.
Contact: prof. Raluca Vameşu – CCD Dolj
raluca.vamesu@yahoo.com
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În perioada 9-23 ianuarie 2010 Cursul “Managementul programelor europene (
Lifelong Learning Programme) – 2010 s-a desfasurat cu prima grupa de cursanti,
fiind gazduit de Grupul Scolar de Transporturi Auto, Craiova. Au fost prezenti 33 de
cursanti.
Cursul “Managementul programelor europene ( Lifelong Learning Programme) –
2010 este un program de formare continua cu durata de 24 de ore, ofertat de Casa
Corpului Didactic Dolj, cu finantare de la bugetul de stat. Publicul - ţintă vizat il
reprezinta cadre didactice din învăţământul peuniversitar interesate : sa-si
actualizeze informatiile cu privire la liniile de finantare a proiectelor scolare in
cadrul Programului de Invatare pe tot parcursul vietii - Apelul 2010 ; sa completeze
si sa depuna aplicatii in cadrul diferitelor programe si actiuni LLP, cu prioritate in
cadrul Programului sectorial Comenius – stagii de formare continua
Scopul cursului : Furnizarea de informatii actualizate, teoretice si functionale cu
privire la accesarea fondurilor comunitare destinate educatiei in cadrul LLP.
Formator,: Prof. Mihaela Brumar
Contact: Prof. Codoban Rodica rodicod@yahoo.com

3. Rezultate chestionar de impact
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In perioada 5-20 ianuarie 2010, CEDRU - Centrul de Excelenta pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane, in colaborare cu C.C.D. Dolj a lansat un chestionar de impact
privind activitatea CCD Dolj in anul calendaristic 2009.
Va prezentam mai jos o sinteza a rezultatelor chestionarului:
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1. Cum apreciati oferta de perfectionare profesionala promovata de Casa
Corpului Didactic Dolj in anul calendaristic 2009?

bogata
23,9%

3)Rezultate chestionar
de impact
2.La ce actiune/actiuni CCD ati participat in anul calendaristic 2009?
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cursuri de
formare continua
80%
parteneriate 20%

simpozioane
45,5%

3.Ce categorii de beneficiari (directi) au fost inclusi in actiunea/proiectul la care
ati participat in anul calendaristic 2009?
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4. Precizati sursele si modalitatile prin care v-ati informat cu privire la
oportunitatile de dezvoltare profesionala oferite de CCD Dolj in anul calendaristic
2009.
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5)Mentionati masura in care considerati ca asteptarile dumneavoastra au fost
indeplinite prin oferta CCD Dolj din anul calendaristic 2009:

6) Sub ce forma au fost popularizate actiunile CCD Dolj?
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7) In ce masura participarea dvs. la actiunile/proiectele/programele CCD Dolj
organizate in anul calendaristic 2009 a contribuit la dezvoltarea urmatoarelor
aspecte:
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8)Impactul la nivelul institutiei/unitatii scolare in care va desfasurati activitatea

9) Impactul la nivelul comunitatii in care se afla institutia/unitatea scolara in care
va desfasurati activitatea

10) Cum estimati impactul programelor CCD Dolj promovate in anul calendaristic
2009 asupra politicilor regionale si nationale in domeniul educatiei adultilor?
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Pentru a vedea conţinutul întregului chestionar şi rezultatele acestuia accesaţi
adresa http://ccddj.ro/images/diagrame%20chestionar.pdf .

