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“European, for example”
În luna ianuarie 2012 s-a finalizat Metodologia identificării şi a analizei de
nevoi a grupului ţintă – „Methodology of identification and analysis of target group
needs”, în cadrul proiectului “European, for example” - EUFOREX Nr. 518421 – LLP1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP.
Scopul acestui proiect îl constituie atragerea cetăţenilor ca o resursă pentru
comunitatea europeană, exploatând şi promovând exemple pozitive de cetăţenie
activă şi de voluntariat, sprijinind recunoaşterea formală a competenţelor de
voluntariat.
Proiectul ”European, for example” are ca obiectiv o dublă provocare:
încurajarea participării în organizaţiile de voluntariat şi creşterea nivelului de
profesionalism din acest domeniu. Aceste două scopuri sunt strâns legate, pentru ca
pregătirea, dar şi recunoaşterea competenţelor sunt mijloace de stimulare a
implicării.
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În cadrul proiectului cei 5 parteneri, din 5 ţări europene (4 ţări membre ale UE
şi o ţară candidată) sunt responsabili pentru unul sau mai multe elemente ale
activitatilor proiectului, în conformitate cu competentele dobândite în diverse
domenii.
C.C.D. Dolj (România), centrul regional pentru dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice, a contribuit, cu experienţa sa, la un studiu de analiză a nevoilor
din zonele partenere.
Această metodologie este concepută pentru a identifica şi a implementa
metodele de identificare a nevoilor grupului ţintă din zonele partenere. Analiza de
nevoi a fost întreprinsă de o echipă formată din profesori /cercetători prin folosirea
metodei chestionarului şi a focus-grup-ului.
Această metodologie este un rezultat al Pachetului de lucru nr. 4 –
Identificarea şi analiza teritoriilor şi a nevoilor grupului ţintă, şi anume identificarea
concretă a grupului ţintă de beneficiari direcţi, a nevoilor lor şi a procedurilor de
cooperare. În ciclul PDCA, această metodologie reprezintă primul pas al fazei P
(plan), în care, pornind de la analiza de nevoi, acţiunile ulterioare sunt concepute ca
scopuri, metode, resurse, instrumente, sincronizare.
Studiul este împărţit în cinci capitole (I. Obiectivul studiului, II. Aspecte
generale ale metodologiei, III. Metode şi instrumente de cercetare, IV. Redactarea
rapoartelor privind analiza de nevoi pentru fiecare ţară, V. Anexe), care ajută la
înţelegerea scopului şi a paşilor ce trebuie urmaţi, precum şi la înţelegerea utilităţii
metodelor şi instrumentelor de cercetare (metoda cantitativă – chestionarul şi
metoda calitativă – focus grup-ul).
Fiecare metodă este prezentată teoretic, apoi sunt prezentaţi paşii necesari
pentru aplicarea lor şi la final instrumentele folosite, împărţite în trei „capitole”, în
funcţie de grupurile ţintă avute în vedere: voluntari activi, non-voluntari şi acţionari
voluntari.
Tot în luna ianuarie a fost realizată şi baza de date ce cuprinde 100
stakeholderi ce vor fi implicaţi în activităţile proiectului EUFOREX. Printre aceştia se
numără asociaţii, ONG-uri, fundaţii care au experienţă în domeniul voluntariatului
sau doresc să se implice în astfel de activităţi şi au ca domeniu de activitate:
asistenta si serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural,
artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de
protecţie a mediului, social şi comunitar.
Prof. metodist Nicoleta Liţoiu
e-mail: nicoleta.litoiu@yahoo.com
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În ziua de 26 ianuarie 2012 s-a desfăşurat în sala Amfiteatru din cadrul ISJ Dolj,
Atelierul de formare ,,Programul Pestalozzi - Oportunităţi de formare pentru cadrele
didactice în spaţiul european”, acţiune plasată în Calendarul activităţilor ştiinţifice,
metodice şi culturale desfăşurate la nivelul judeţului Dolj.
Activitatea a fost susţinută de către doamnele profesoare Predescu Ecaterina
şi Pătru Silvia, fiind coordonată din partea ISJ Dolj de către doamna Ungureanu
Cristina, inspector pentru proiecte educaţionale.
Pentru înscriere, cadrele didactice au trimis e-mail-uri către organizatori
acorduri de confirmare pentru participare. Au participat un număr de 106 de cadre
didactice din cele 131 înscrise iniţial. Din partea Casei Corpului Didactic Dolj a
participat domnul profesor metodist Stancu-Filipescu Cristian.
Atelierul s-a desfăşurat într-o manieră activă, realizându-se implicarea
participanţilor în discuţii tematice privitoare la modalităţile de formare în spaţiul
european. În timpul desfăşurării Atelierului s-a subliniat importanţa ideii de
perfecţionare prin parcurgerea unor activităţi de formare la nivel european.
Domnul profesor Cristian Stancu, metodist CCD Dolj, a apreciat că interesul
pentru această acţiune de formare este demonstrată de numărul ridicat al
participanţilor. Evaluarea cadrelor didactice participante a constat în completarea
de către acestea a unor formulare de candidatură şi transmiterea acestora către
formatorii activităţii.
Concluziile Atelierului au evidenţiat necesitatea colaborării cadrelor didactice
prin diseminarea experienţei câştigate în cadrul unor acţiuni de formare la nivel
european.
Prof. metodist Cristian Stancu-Filipescu
e-mail: c_stancu_ro@yahoo.com

Instruirea în societatea cunoaşterii
În perioada 29-31 ianuarie 2012, doamna Deaconeasa Marinela şi doamna
prof. metodist Codoban Rodica au participat la Conferinţa Naţională a proiectului
“Instruirea în societatea cunoaşterii”, care s-a desfăşurat la Poiana Braşov.
Proiectul implementează activitatea “Dezvoltarea, actualizarea şi
administrarea instrumentelor informatice pentru monitorizare şi controlul
programului de formare continuă” care se axează pe dezvoltarea unor instrumente
informatice prin care se poate interoga baza de date a absolvenţilor cursului, se pot
obţine rapoarte cu privire la cursul susţinut de fiecare profesor, perioada de
derulare a formării, furnizorul programului de formare continuă, precum şi numărul
de credite corespunzător atestatelor profesionale obţinute.
Aceste informaţii vor putea fi accesate cu uşurinţă prin intermediul unui card
electronic.
© Casa Corpului Didactic
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Proiectul “Instruirea în societatea cunoaşterii”, răspunde, prin activităţile
propuse, nevoilor de utilizare reală a tehnologiei moderne în activităţile cadrelor
didactice participante la programul de formare profesională continuă, derulat la
nivel naţional în cadrul proiectului, în perioada noiembrie 2010 – mai 2011.
Responsabil: Marinela Deaconeasa
e-mail: imarnl@yahoo.com

ACCESS
Măsuri active de ocupare în judeţul Dolj, cu efecte pozitive
asupra accesului la resurse financiare UE pentru dezvoltarea
locală sustenabilă
SC ACZ Consulting SRL, în parteneriat cu Warrant Group SRL (Italia), şi
Asociaţia „Mereu Pentru Europa” (România), implementează începând de la 2 mai
2001 proiectul de grant „ACCESS – Măsuri active de ocupare în judeţul Dolj, cu
efecte pozitive asupra accesului la resurse financiare UE pentru dezvoltarea locală
sustenabilă”, contract de finanţare nr. POSDRU/102/5.1/G/75991, cofinanţat din
Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor
active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi
implementarea măsurilor active de ocupare”.
În perioada 19 - 26 ianuarie 2012 a fost organizat cursul de Teme transversale
– politici europene în domeniul cercetării, inovării, mediului înconjurător, dezvoltării
durabile şi egalităţii de şanse (susţinute de experţi italieni calificaţi) la sediul Casei
Corpului Didactic Dolj. Acest modul a fost implementat de către partenerul
transnaţional, Warrant Group Italia, iar valoarea adăugată a acestuia consta tocmai
în perspectivele noi pe care le-au adus trainerii dintr-o ţară cu mai multă experienţă
în gestionarea fondurilor structurale. Modulul a avut atât o parte teoretică, menită
să prezinte noţiuni și instrumente tehnice participanţilor, dar și o parte aplicativă al
cărui rol a fost de a fixa cunoștinţele teoretice dobândite anterior.
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2. Cursuri de formare continuă
Cursul de formare continuă
,,Managementul activităţii de voluntariat-oportunităţi ale
sistemului de învăţământ”
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Casa Corpului Didactic Dolj a organizat în perioada 12. 11. 2011-12.01.2012,
cursul de formare,,Managementul activităţii de voluntariat-oportunităţi ale
sistemului de învăţământ”.
Cursul destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu durata de
24 ore s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic Dolj şi la Centrul Şcolar ,,Beethoven”.
Au fost înscrişi 24 cursanţi şi au finalizat cursul 19 dintre aceştia.
Formatorul acestui curs a fost profesor Stăncele Mihaela.
Cursul s-a desfăşurat după următoarele module:
• Voluntariatul –concept şi beneficii.
• Voluntariatul ecologic şi civic.
• Voluntariatul în domeniul cultural şi în sănătate.
• Voluntariat social –Drepturile copilului.
La finalizarea cursului doamna profesor metodist Codoban Rodica a aplicat un
chestionar de evaluare a cursului.
În urma interpretării chestionarelor de evaluare a cursului am remarcat că au
fost atinse obiectivele cursului, cursanţii dezvoltându-şi competenţele pentru
proiectarea şi organizarea activităţii de voluntariat.
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Profesor metodist responsabil, Codoban Rodica
e-mail: codobanrodica@yahoo.com

Cursul de formare continuă
,,Psihologia dezvoltării personale”
Casa Corpului Didactic Dolj a organizat Cursul de formare continuă
„Psihologia dezvoltării personale”, curs destinat personalului didactic, nedidactic,
auxiliar din învăţământul preuniversitar, în perioada 10.12.2011-28.01.2012.
Stagiul de formare este de 24 ore şi s-a desfăşurat după următoarele Module
tematice:
1. Autocunoașterea.
2. Motivaţia.
3. Managementul emoţiilor.
4. Comunicarea asertivă.
5. Managementul timpului.
6. Managementul stresului.
Cele 28 cadre didactice participante la curs au participat activ pentru formarea
unei imagini de sine corecte și complete, învăţarea autoaprecierii și valorizarea
optimă, creativă a propriului potenţial și performanţa profesională a persoanei.
Formatorii acestui curs de formare sunt:
• Prof. psiholog Nicoleta Oprică
• Prof. dr. Ana-Maria Bușoiu
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Prof. metodist responsabil, Codoban Rodica
e-mail: codobanrodica@yahoo.com
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Cursul „Game educaţia psihosocială prin joc”
În perioada 15 decembrie 2011- 12 ianuarie 2012, s-a desfăşurat la Liceul de
artă „Marin Sorescu” şi CCD Dolj cursul „Game educaţie psihosocială prin joc”.
Cursul s-a adresat cadrelor didactice, având durata de 24 ore şi o taxă de 80
lei.
Au fost înscrişi 27 cursanţi şi au finalizat cursul 21 dintre aceştia.
Formatorii acestui curs a fost prof. Serban Nela, prof. Mioara Georgescu şi
prof. Rodica Codoban, formatori recunoscuţi pentru profesionalismul cu care
lucrează. La deschiderea cursului am participat şi eu în calitate de profesor metodist
responsabil curs.
De-a lungul derulării cursului am avut întâlniri cu cursanţii şi am realizat o
monitorizare în data de 11.01.2011. La finalizarea cursului am aplicat un chestionar
de evaluare a cursului.
În urma interpretării chestionarelor de evaluare a cursului am remarcat că au
fost atinse obiectivele cursului, cursanţii fiind foarte mulţumiţi de multitudinea de
jocuri învăţate şi mai ales de utilităţile folosirii lor. Cursul a avut secvenţe interactive
şi aplicaţii care au stimulat creativitatea cursanţilor şi interesul pentru conţinuturile
prezentate. Nu au fost semnalate probleme pe perioada derulării cursului,
activitatea de formare derulându-se normal.
Responsabil curs: prof. met. Carla Cristofir
e-mail: cristofircarla@yahoo.com

“Europass - un portofoliu pentru viitor”
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Cursul “Europass - un portofoliu pentru viitor” din Oferta 2011-2012 a CCD
Dolj se adresează cadrelor didactice beneficiare de burse de formare continuă în
cadrul LLP sau membrilor echipelor de proiect Comenius/Grundtvig/Leonardo da
Vinci şi ajută la dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice necesare completării
instrumentelor Europass.
Prima grupă de cursanţi s-a desfăşurat în perioada 10.01.2012- 13.01.2012 la
Casa Corpului Didactic Dolj, etajul 3, sala 305 “Ştefan Velovan”. S-au înscris 28 de
cursanţi în baza de date, au frecventat şi au promovat cursul 20 de cadre didactice
de la unităţii de învăţământ din judeţul Dolj.
Formarea competenţele de cunoaştere a programelor europene de finanţare
nerambursabilă destinate cadrelor didactice, asociate cu Programul Europass,
cunoaşterea Programului Europass şi a reperelor de gestiune a acestuia la nivel
local, regional, naţional şi european, de utilizare a instrumentelor Europass pentru
prezentarea competenţelor personale şi profesionale în formatul Europass au fost
incontestabil formate cursanţilor, doamna profesor Mihaela Brumar, formatorul
acestei grupe, reuşind să îmbine conţinutul ştiinţific cu o strategie complexă,
atractivă şi eficientă de însuşire a acestora.
Persoană de contact: Prof. met Teodora Badea
e-mail: theodorabadea@yahoo.com
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Programul de perfecţionare „Formare pentru viitor - Euroteacher I”
Modulul I „Proiectarea, organizarea si evaluarea activităţilor
didactice”
Discipline socio-umane
Casa Corpului Didactic Dolj a organizat în perioada 10.01.2012-28.01.2012 în
cadrul ,,Programului de perfecţionare o dată la 5 ani, Formare pentru viitor Euroteacher I, Modulul I - Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor” disciplina „Specialitatea şi didactica specialităţii - discipline socio-umane”
Formatori în cadrul disciplinei „Specialitatea şi didactica specialităţiidiscipline socio-umane” sunt:
 Prof. Va sile Voinescu
 Prof. Lucian Cherata
 Prof. Nicoleta Oprică
Stagiul de formare s-a desfăşurat pe durata unui număr de 40 ore de formare.

Prof. metodist responsabil: Codoban Rodica
e-mail: codobanrodica@yahoo.com

Cursul „Calcul Tabelar-Microsoft Office Excel 2007”
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În perioada 17 ianuarie 2012- 02 februarie 2012, s-a desfăşurat la Liceul de
artă ,,Marin Sorescu” cursul „Calcul tabelar-Microsoft Office Excel 2007”.
Cursul s-a adresat cadrelor didactice , având durata de 24 ore şi o taxă de 80
lei. Au fost înscrişi 28 cursanţi şi au finalizat cursul 20 dintre aceştia.
Formatorul acestui curs a fost prof. Alina Ciucă, formator recunoscut pentru
profesionalismul cu care lucrează. La deschiderea cursului am participat şi eu în
calitate de profesor metodist responsabil curs.
De-a lungul derulării cursului am avut întâlniri cu cursanţii şi am realizat o
monitorizare în data de 24.01.2012. La finalizarea cursului am aplicat un chestionar
de evaluare a cursului.
În urma interpretării chestionarelor de evaluare a cursului am remarcat că au
fost atinse obiectivele cursului, cursanţii fiind foarte mulţumiţi de multitudinea de
jocuri învăţate şi mai ales de utilităţile folosirii lor. Cursul a avut secvenţe interactive
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şi aplicaţii care au stimulat creativitatea cursanţilor şi interesul pentru conţinuturile
prezentate. Nu au fost semnalate probleme pe perioada derulării cursului,
activitatea de formare derulându-se normal.
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Profesor responsabil curs,
Cristofir Carla
e-mail: cristofircarla@yahoo.com

Cursul „Iniţiere în biblioteconomie”
În perioada 20 ianuarie-04 februarie 2012, s-a desfăşurat la Casa Corpului
Didactic Dolj şi la Colegiul Naţional ,,Elena Cuza” Craiova cursul „Iniţiere în
biblioteconomie”. Cursul s-a adresat cadrelor didactice, personalului didactic
auxiliar, având durata de 24 ore. Au fost înscrişi 27 cursanţi şi au finalizat cursul 22
dintre aceştia.
Formatorii acestui curs au fost prof. Liţoiu Nicoleta şi Păvălan Rodica,
formatori recunoscuţi pentru profesionalismul cu care lucrează. De-a lungul derulării
cursului s-a realizat o monitorizare de către profesorul metodist responsabil cu
gestionarea acestuia. La finalul cursului s-au aplicat chestionare, a căror interpretare
au dovedit că au fost atinse obiectivele cursului, cursanţii dezvoltându-şi
competenţele pentru întocmirea unor documente specifice activităţii într-o
bibliotecă. Cursul a avut secvenţe interactive şi aplicaţii care au stimulat
creativitatea cursanţilor şi interesul pentru conţinuturile prezentate. Nu au fost
semnalate probleme pe perioada derulării cursului, activitatea de formare
derulându-se normal.

© Casa Corpului Didactic
Dolj

Prof. metodist responsabil: Cristian Stancu-Filipescu
e-mail: c_stancu_ro@yahoo.com
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Curs de perfecţionare pentru responsabilii cu
formarea si perfecţionarea cadrelor didactice
În perioada 21.01.2012- 28.01.2012 a avut la Casa Corpului Didactic Dolj, sala
205, “Cursul de perfecţionare pentru responsabilii cu formarea si perfecţionarea
cadrelor didactice” . În baza de date au fost înregistraţi 27 de cursanţi, dintre care
au absolvit 23 de cursanţi.
Formatorii cursului, d-na prof. Cristina Gherghinescu, d-na prof. Mihaela
Rusu, d-nul prof. Sandu Goiceanu, d-na prof. Violeta Vrabie, au reuşit să formeze
cursanţilor, responsabilii cu formarea şi perfecţionarea din şcoli, competenţele
asumate în proiectarea cursului: cunoaşterea condiţiilor ce trebuie îndeplinite de
către cadrele didactice pentru parcurgerea perfecţionării prin definitivarea în
învăţământ şi acordarea gradelor didactice, realizarea unei activităţi eficiente a
responsabilului cu perfecţionarea din unitatea şcolară în vederea bunei derulări a
tuturor etapelor specifice acestui tip de perfecţionare, respectarea legislaţiei
specifice formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
îmbunătăţirea competenţelor de comunicare-relaţionare, respectarea principiilor de
etică profesională şi adoptarea unui comportament psiho-social potrivit, în scopul
realizării unei comunicări optime între cadrul didactic şi responsabilul cu formarea şi
perfecţionarea.
Persoană de contact: prof. met. Teodora Badea,
e-mail: theodorabadea@yahoo.com

Curs de formare continuă
,,Particularități metodologice privind predarea
educației fizice la ciclul primar„
În perioada 25.01.2012- 30.01.2012 Casa Corpului Didactic Dolj a organizat
cursul de formare continuă ,,Particularităţi metodologice privind predarea educaţiei
fizice la ciclul primar„
Stagiul de formare are o durată de 24 ore şi este destinat profesorilor de
educaţie fizică şi sport şi s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic Dolj
Formatorii cursului de formare continuă sunt:
• Prof. IONESCU ILIANA
• prof. LUPU- BANGĂ JANA
La cursul de formare continuă s-au înscris 28 cadre didactice din judeţul Dolj
iar 25 au participat la stagiul de formare.
© Casa Corpului Didactic
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Responsabil de curs: profesor metodist CODOBAN RODICA
e-mail: codobanrodica@yahoo.com

Cursul „Management instituţional în sistem preuniversitar
descentralizat”
În perioada 28 ianuarie-25 februarie 2012 se desfăşoară la Casa Corpului
Didactic Dolj cursul „Management instituţional în sistem preuniversitar
descentralizat” adresat cadrelor didactice care ocupă funcţii de conducere sau care
intenţionează să aplice pentru acestea, cu o durată de 45 ore. La acest curs s-au
înscris 35 cursanţi. Formatorii acestui curs sunt recunoscuţi pentru profesionalismul
cu care lucrează. De-a lungul derulării cursului se va realiza o monitorizare de către
profesorul metodist responsabil cu gestionarea acestuia.
La finalul cursului, se va realiza o evaluare finală care va demonstra în ce mod
au fost atinse obiectivele cursului, cursanţii dezvoltându-şi competenţele privind
experienţa managerială. Cursul are secvenţe interactive şi aplicaţii care vor stimula
creativitatea cursanţilor şi interesul pentru conţinuturile prezentate.
Prof. metodist responsabil,
Cristian Stancu-Filipescu
e-mail: c_stancu_ro@yahoo.com
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