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CONFERINŢA NAŢIONALĂ PENTRU MANAGEMENT MODERN ÎN
EDUCAŢIE
Braşov
În perioada 13- 15 octombrie 2011 s-a desfăşurat la Braşov, hotel Aro Palace
Conferinţa Naţională pentru Management Modern în Educaţie, în cadrul proiectului
„Tinerii împotriva violenţei”. Evenimentul a marcat încheierea proiectului POSDRU,
prilej cu care toţi partenerii au prezentat activităţile desfăşurate, cu mare impact în
rândul elevilor, până la urmă singurii care pot confirma succesul acestui proiect.
Doamna Simona Tănase, managerul proiectului a apreciat calitatea
activităţilor desfăşurate şi implicarea partenerilor în fiecare etapă. Succesul
activităţilor va fi semnificativ numai dacă se va continua ceea ce a reuşit acest proiect
sa iniţieze şi numărul cazurilor de violenţă la nivel naţional va fi raportat în continuă
scădere.
Doamna profesor metodist Teodora Badea a reprezentat Casa Corpului
Didactic Dolj, în calitate de partener responsabil cu desfăşurarea programului de
formare „Tinerii împotriva violenţei” în judeţul Dolj, program care va fi inclus în oferta
de formare pentru anul şcolar 2011- 2012.
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Persoană de contact: Prof. Teodora Badea,
theodorabadea@yahoo.com

ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A INSPECTORILOR ŞCOLARI GENERALI ŞI
DIRECTORILOR CASELOR CORPULUI DIDACTIC
În perioada 20-21 octombrie 2011 s-a desfăşurat la Cluj-Napoca
întâlnirea de lucru a inspectorilor şcolari generali şi directorilor caselor
corpului didactic. În cadrul acestui eveniment au fost ţinute alocuţiuni pe
tematici legate de:
reforma legislativă a
învăţământului preuniversitar,
cu accent pus pe legislaţia secundară,
subsecvenţă a Legii Educaţiei
Naţionale
informatizarea învăţământului
preuniversitar
activitatea managerială curentă
pentru anul şcolar 2011 – 2012
formarea cadrelor didactice:
competenţe,
instituţii,
programe, rezultate
evaluările şi examenele naţionale în anul şcolar 2011-2012
dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic
aspecte juridice privind reorganizarea reţelei şcolare
salarizarea în învăţământul preuniversitar
În cadrul lucrărilor întânirii a fost diseminat proiectul „E-formare –
competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii”, proiect POSDRU cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013
(POSDRU/87/1.3/55336).
Activitatea a inclus o vizită la Şcoala Internaţională Cluj, un exemplu
de bună practică în învăţământul particular.
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Persoană de contact: Prof. Mihaela Brumar, director CCD DOLJ
brumarela@yahoo.com

CERCUL RESPONSABILILOR CU FORMAREA CONTINUĂ ŞI
PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE DIN JUDEŢUL DOLJ
„Dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar”

În ziua de 21 octombrie 2011, în Amfiteatrul I.S.J. Dolj a avut loc cercul
responsabililor cu formarea continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice din judeţul
dolj, având ca temă „Dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic
auxiliar”. Subiectele dezbătute au vizat formarea continuă a personalului didactic şi
didactic auxiliar pein activităţi coordonate de C.C.D. Dolj şi evoluţia în carieră prin
grade şi examene de certificare a diferitelor de competenţe.
Profesorii metodişti ai C.C.D. Dolj au prezentat oferta de formare 2011- 2012,
calendarul activităţilor metodice, ştiinţifice şi culturale care se vor desfăşura în
judeţul Dolj, proiectele europene aflate în desfăşurare şi au răspuns întrebărilor
punctuale ale responsabililor cu perfecţionarea prezenţi, legate de procedurile de
înscriere la cursuri şi programe acreditate, propuneri de activităţi şi cursuri.
Doamna inspector pentru mentorat şi dezvoltarea resursei umane Cristina
Gherghinescu a clarificat aspecte legate de înscrierea la grade didactice, fiecare
responsabil având în faţă formularele tip necesare întocmirii dosarelor fiecărui posibil
candidat. Depunerea dosarelor se va face după programarea publicată pe site-ul I.S.J.
Dolj de către directorul şcolii sau de responsabilul cu formarea continuă şi
perfecţionarea cadrelor didactice.
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CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
„CULTURA ŞI TRADIŢIILE – DIMENSIUNI ALE CETĂŢENIEI ACTIVE”
28 OCTOMBRIE 2011

Vineri, 28 octombrie 2011, orele 11.00 – 16.00, Casa Corpului Didactic
Dolj , Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi CEDRU – Centrul de Excelenţă pentru
Deyvoltarea Resurselor Umane au organizat în clădirea S.C. Proiect S.A, sala de
conferinţe (parter), str. Ion Maiorescu, Nr. 4, Conferinţa internaţională
„European citizenship feeling through culture and traditions” - „Cultura şi

tradiţiile – dimensiuni ale cetăţeniei active”.
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Obiectivul general al conferinţei a vizat atragerea adulţilor în instituţiile
culturale(teatre,
muzee,
biblioteci)
şi
conştientizarea
identităţii
culturale.Subtemele abordate în cadrul alocuţiunilor au fost: Muzeele - centre de
implicare socială; Transformarea muzeelor în centre de acţiune publică pentru
tineri; Rolul societăţii civile în promovarea patrimoniului cultural; “Cultura” ca un
teren fertil : plantarea seminţelor pentru restaurare, inovare şi colaborare.
Evenimentul a reunit aproximativ 120 de participanţi din România, Belgia,
Polonia, Portugalia, Letonia, Franţa şi Italia, reprezentanţi ai M.E.C.T.S.,
inspectoratelor şcolare Judeţene, directori ai Caselor Corpului Didactic,
reprezentanţi ai comunităţii locale, ai instituţiilor implicate în conservarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural, profesori.
Conferinţa a fost un prilej de împărtăşire a experienţelor culturale şi de
asemenea de îmbogăţire a vieţii culturale a participanţilor prin intermediul
prezentărilor realizate de către lectori(stakeholderi ai vieţii culturale craiovene).

La conferinţă au fost prezenţi şi au prezentat mesaje pentru participanţi:
Doamna Inspector şcolar general adjunct, Prof. Alexandrina Maria Năstase (ISJ
Dolj), Doamna Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale, Prof. Diana Elena
Brătucu (ISJ Dolj), Domnul Prof. Constantin Tudor - Vice-preşedinte Asociaţia
CEDRU – Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Craiova,
Domnul Director Constantin Iovan – Casa de Cultură Horezu.
Lectori şi disertaţii: Domnul FLORIN RIDICHE – MUZEOGRAF, MUZEUL
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OLTENIEI, CRAIOVA, ROMANIA (Rolul parteneriatelor educaţionale în
valorificarea patrimoniului cultural naţional); Doamna CLAIRE-MARIE
VANDERMENSBRUGGHE - MAISON DU PATRIMOINE MÉDIEVAL MOSAN, BELGIA
(Implicarea socială a Muzeului „Casa patrimoniului medieval mosan); Doamna
CÉLIA SILVA, in representation of the Director of the Hat Museum, Portugal MUSEU DA CHAPELARIA, PORTUGALIA (Muzeul Pălăriilor – muncind cu şi pentru
comunitate); Doamna MARLÈNE VAYSSIÈRE - MUSÉE MAURICE DENIS, FRANTA
(Transformarea muzeelor în centre de acţiune publică în rândul tinerilor); Domnul
PRORECTOR, PROF. UNIV. DR. NICOLAE PANEA - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA,
FACULTATEA DE LITERE, ROMANIA (Cultura şi tradiţie în spaţiul european);

CCD Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6, Tel:
0040 251 421 159, Craiova
(RO),200760
Fax: 0040 251 595 174,
e-mail: ccd_dj@isj.dj.edu.ro
www.ccddj.ro

Domnul ALEXANDRU STUPARU, DIRECTOR – CASA DE CULTURĂ “TRAIAN
DEMETRESCU, CRAIOVA, ROMANIA ( Locul şi rolul caselor de cultură în învîţarea
pe tot parcursul vieţii); Domnul Constantin Tudor – Vicepreşedinte, ASOCIAŢIA
CEDRU – CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE,
CRAIOVA, ROMANIA (GRUART – O poveste de succes!); Domnul CRISTIAN
CEACÎRU – ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CÂRNA, ROMANIA (Cadrele didactice şi
valorizarea patrimoniului naţional); Doamna MARIELLA MORBIDELLI LABORATORIO DEL CITTADINO, ITALIA (Cultura, un teren fertil pentru dezvoltarea
activităţilor multidisciplinare); Domnul SERGIU IONICESCU – CEDRU – CENTRUL
DE EXCELENŢĂ PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, ROMANIA
(Patrimoniul - tradiţii si contradicţii); Doamna Mihaela Brumar - CEDRU –
CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CASA
CORPULUI DIDACTIC DOLJ, ROMANIA (Sensiblizarea culturală şi expresivitatea
artistică – competenţe-cheie în educaţia pe tot parcursul vieţii).
Evenimentul este cuprins în agenda întalnirii de proiect HEFORE –
Heritage for Everybody GRU-10-P-LP-160-DJ-BE (parteneriat pentru învăţare
Grundtvig cofinanţat de Comisia Europeană prin Programul Lifelong Learning
2007-2013) şi inclus în calendarul activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale al
CCD Dolj şi ISJ Dolj pentru anul şcolar în curs.
Persoană de contact: Prof. Mihaela Brumar, director CCD DOLJ
brumarela@yahoo.com

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA LA FINAL DE PROIECT
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Joi, 20 octombrie 2011, în incinta Hotelului Green House din Craiova,
STPTSV(Secretariatul Tehnic al Pactului Teritorial Sud - Vest Oltenia), din cadrul
Universităţii din Craiova a organizat Seminarul pentru diseminarea rezultatelor
proiectului “Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatului Tehnic al Pactului
Teritorial Sud-Vest Oltenia pentru Ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială
din regiunea Sud – Vest Oltenia”, proiect cofinanţat din de Uniunea Europeană
prin Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013.
În cadrul seminarului au fost prezentate rezultatele activităţilor derulate în
perioada de implementare, sumarul studiilor elaborate şi au fost prezentate
exemple de proiecte susţinute de STPSV.
La eveniment au participat membri ai Pactului Teritorial pentru ocuparea
forţei de muncă şi incluziune socială din regiunea Sud – Vest Oltenia, reprezentanţi
ai autorităţilor publice, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum şi alţi
promotori de proiecte implementate în regiunea Sud - Vest Oltenia.
Din partea Casei Corpului Didactic Dolj, membru al Pactului Teritorial
pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială din regiunea Sud – Vest
Oltenia, a participat la seminar asistentul PR, doamna profesor metodist Camelia
Bălan.

Persoană de contact: Prof. metodist Camelia Bălan
kamelia_nicut@yahoo.com

LANSARE PROGRAM FORMARE PRIN PROIECT POSDRU
În ziua de 28 octombrie 2011 s-a desfăşurat la sala de conferinţe a hotelului
Phoenicia- Bucureşti o întâlnire în cadrul căreia s-a lansat programul de formare
din cadrul proiectului strategic ,, Dezvoltarea competenţelor manageriale ale
personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul
preuniversitar, în societatea cunoaşterii-OSCINT 2009”.
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Din partea Casei Corpului Didactic Dolj a participat domnul profesor
metodist Stancu-Filipescu Cristian.
Proiectul se înscrie în Axa prioritară de intervenţie 1 din POSDRU, ,,
Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”.
Proiectul, lansat în anul 2009, are în vedere pregătirea a 1200 de persoane
din cadrul grupului-ţintă, având ca obiective principale creşterea performanţei
managerilor precum şi a calităţii actelor decizionale manageriale.
Grupul ţintă vizează cu precădere:
Personalul cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control
din inspectoratele şcolare, structurile centrale şi locale ale MECTS
sau aflate în coordonarea/subordonarea acestora, implicat în acte
decizionale de interes pentru sistemul de învăţământ
preuniversitar.
Directorii şi membrii consiliilor de administraţie ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar.
În timpul activităţii au luat cuvântul, printre alţii, domnul Teodoru Ştefanrectorul Academiei Naţionale de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, domnul Marius
Bălaşa, coordonatorul proiectului din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
S-a subliniat necesitatea asigurării unei pregătiri speciale a personalului în
domeniile strategic,operaţional şi tehnologic. Conţinutul programului de formare a
fost organizat modular, având o flexibilitate menită să asigure noi competenţe
impuse de emergenţa societăţii cunoaşterii.
Persoană de contact: Prof. metodist Cristian Stancu-Filipescu
c_stancu_ro@yahoo.com

CONFERINŢĂ DE LANSARE PROIECT PRIN POSDRU

Din cuprins:

Marţi, 25 octombrie 2011, a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară
“Carol I” (str. Boteanu nr. 1, Sector 1, Bucureşti) conferinţa de lansare a
proiectului strategic „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare
pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV" - program de
formare continuă de tip «blended learning» pentru cadrele didactice din
învăţământul primar". Din partea Casei Corpului Didatic Dolj au participat
doamna profesor metodist Teodora Badea şi doamna profesor metodist Nicoleta
Liţoiu.
Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform
contractului de finanţare- POSDRU/87/1.3/S/63113 şi se va derula pe o durată
de 36 de luni.
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Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea accesului şi a
participării cadrelor didactice din învăţământul primar la oportunităţi de formare
continuă, bazate pe resurse digitale şi pe cursuri de tip „blended learning", în
vederea susţinerii formării de competenţe cheie la şcolarii mici, prin organizarea
interdisciplinară a ofertelor de învăţare.
Grupul ţintă al proiectului este format din cadre didactice din învăţământul
primar.
Alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în
derularea acestui proiect vor fi implicaţi următorii parteneri: Universitatea
Bucureşti, Softwin SRL, Casa Corpului Didactic Bucureşti, Casa Corpului Didactic
Dolj, Casa Corpului Didactic Brăila, Casa Corpului Didactic Caraş Severin, Casa
Corpului Didactic Iaşi, Casa Corpului Didactic Cluj, Casa Corpului Didactic Argeş,
Casa Corpului Didactic Braşov.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:
cercetare aplicativă de diagnoză realizată pentru analiza nevoilor de
formare ale cadrelor didactice din grupul ţintă;
o cercetare aplicativă de diagnoză realizată pentru analiza nevoilor de
formare ale cadrelor didactice din grupul ţintă;
un program de formare „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de
învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici";
o platformă online;
96 de formatori naţionali (12 formatori pe regiune) pentru programul
de formare continuă;
5 cursuri de formare continuă pentru cadre didactice din cursul primar
cu elemente de tip „blended learning", proiectate/dezvoltate curricular;
5000 cadre didactice din cursul primar selectate/participante la
programul de formare continuă.
Prof. metodist Nicoleta Liţoiu nicoleta.litoiu@yahoo.com
Prof. metodist Teodora Badea theodorabadea@yahoo.com
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© Casa Corpului Didactic Dolj

CONFERINŢA NAŢIONALĂ E-TWINNING 2011
Centrul pentru Inovare în Educaţie- TEHNE a organizat, în perioada 20-22
octombrie, la Sinaia, Conferinţa Naţională eTwinning 2011, dedicată factorilor de
decizie din sistemul românesc de educaţie.
Au fost popularizate proiectele de succes şi rezultatele obţinute de
cadrele didactice din ţara noastră, a fost facilitat transferul de idei şi de bune
practici şi au fost evidenţiate beneficiile eTwinning din punct de vedere al
sistemului de învăţământ, al şcolilor, elevilor şi profesorilor. Conferinţa a
urmărit să genereze noi direcţii de colaborare şi de susţinere a Acţiunii eTwinning
la nivel naţional şi regional şi să identifice modalităţi de asigurare a recunoaşterii
activităţii profesorilor participanţi.
Au fost invitaţi inspectori şcolari generali, inspectori şcolari pentru
programe şi proiecte europene, directori ai Caselor Corpului Didactic, cadre
didactice laureate ale competiţiei europene eTwinning şi invitaţi din cadrul
Comisiei Europene, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
precum şi reprezentanţi ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi ai Centrului
pentru Inovare în Educaţie, instituţiile care coordonează acţiunea în România.
Din judeţul Dolj au participat reprezentantul Casei Corpului Didactic Dolj–
prof. metodist Codoban Rodica şi de la Şcoala special,,Sf.Mina”prof. Răduţ
Loredana”.
Programul eTwinning este o acţiune a Comisiei Europene dedicată
parteneriatelor şi colaborărilor dintre şcoli din Europa şi face parte din Programul
de învăţare pe tot parcursul vieţii- Componenta Comenius.
În România, acţiunea eTwinning este coordonată de Centrul pentru
Inovare în Educaţie- TEHNE (www.tehne.ro), în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei (www.ise.ro).

Persoană de contact:
Prof. metodist Rodica Codoban, rodicod@yahoo.com
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DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A BIBLIOTECARULUI ŞCOLAR ŞI A
PROFESORULUI DOCUMENTARIST
Joi, 20 octombrie 2011, a avut loc în Sala de Documentare a Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” Bucureşti, cercul metodic al bibliotecarilor şcolari
şi responsabililor Centrelor de Documentare şi Informare din Judeţul Dolj, cu
tema: „Dezvoltarea profesională a bibliotecarului şcolar şi a profesorului
documentarist”
Obiectivul întâlnirii a fost acela de a identifica modalităţile de dezvoltare
profesională a bibliotecarilor şcolari şi a profesorilor documetarişti.
La întâlnire au participat doamna profesor Amelia Costoiu, responsabil
Cercetare- Metodologie în cadrul B.C.U. ”Carol I” Bucureşti, doamna profesor
metodist C.C.D. Dolj Marinela Calangiu şi prof. documentarist C.C.D. Dolj Roxana
Ştirbu şi un număr de aproximativ 40 de bibliotecarilor şcolari şi a profesorilor
documetarişti.

© Casa Corpului Didactic Dolj
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Prof. metodist Marinela Calangiu, marinelacalangiu@yahoo.com
Documentarist Roxana Ştirbu, roxanaresceanu@yahoo.com
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1. Cursuri de formare continuă
CURS DE FORMARE CONTINUĂ
“PARTICULARITĂŢI METODOLOGICE PRIVIND PREDAREA
EDUCATIEI FIZICE LA CICLUL PRIMAR”
Casa Corpului Didactic Dolj a organizat în perioada 14 - 26 octombrie 2011,
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.
La curs s-au înscris 25 profesori din judeţul Dolj şi au finalizat 23.
În cadrul acestui curs formatori au fost doamna inspector ILIANA IONESCU şi
doamna profesor JENI LUPU- BANGĂ.

© Casa Corpului Didactic Dolj

Persoană de contact:
Prof. metodist Rodica Codoban, rodicod@yahoo.com

Material îngrijit de: Prof. metodist Camelia Bălan

