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PROGRAME ACREDITATE M.E.
1.

2.

3.

4.

5.

Categoria 1c), 64 ore (33 ore sincron + 31
ore asincron), 16 credite profesionale
transferabile,
conform
O.M.E.
nr.
4740/19.08.2022 pe o perioadă de 4 ani.
PROF III – MANAGEMENT
Grup țintă: personal didactic de predare
EDUCAȚIONAL ÎN CONTEXT
și personal didactic cu funcții de
MENTORAL
conducere, de îndrumare și de control din
învățământul preuniversitar
FURNIZOR : C.C.D. Dolj
Categoria 1a), 64 ore(33 ore sincron + 31
ore asincron), 16 credite profesionale
PROF IV - COACHING ÎN PROCESUL
conform
O.M.E.
nr.
DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE ÎN transferabile,
4740/19.08.2022 pe o perioadă de 4 ani.
CONTEXT BLENDED-LEARNING
Grup țintă: personal didactic de predare
din învățământul preuniversitar
FURNIZOR : C.C.D. Dolj
Categoria 2, 50 ore(25 ore sincron + 25
ore asincron), 12 credite profesionale
MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII
transferabile,
conform
O.M.E.
nr.
EFICIENTE A CURRICULUMULUI
3673/2.05.2022 pe o perioadă de 5 ani
NAȚIONAL. MANAGER – CRED.
Grup țintă: personal didactic cu funcții
FORMARE NIVEL 2
de conducere, de îndrumare și de control
din
învățământul
preuniversitar
(învățământ primar și gimnazial)
FURNIZOR: C.C.D. Olt
Categoria 2, 50 ore(24 ore sincron + 26
ore asincron), 12 credite profesionale
RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE:
transferabile,
conform
O.M.E.
nr.
REALIZARE, UTILIZARE, EVALUARE.
3306/22.02.2022 pe o perioadă de 5 ani
FORMARE NIVEL 2
Grup țintă: personal didactic de predare
din învățământul primar și gimnazial
FURNIZOR: C.C.D. Olt
Categoria 2, 60 ore, 15 credite
ORA DE NET - FOLOSIREA UTILĂ,
profesionale transferabile, acreditat prin
SIGURĂ ȘI CREATIVĂ A INTERNETULUI O.M. nr. 3189/07.02.2020
(FUCSI)
FURNIZOR: Organizația Salvați Copiii
România, Curs cu taxă
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I.

DIDACTICA SPECIALITĂȚII

METODE ȘI TEHNICI INTERACTIVE ÎN PROCESUL DE PREDARE, ÎNVĂŢARE,
EVALUARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
Evoluțiile din domeniul științelor educației şi ale noilor tehnologii reclamă
(necesitate,
noi abordări la nivelul activității de predare, cu efecte asupra diversificării
utilitate):
rolurilor profesorilor, prin deplasarea accentului de la transmiterea de
informație la facilitarea și sprijinirea învățării.
Cursul se impune a fi ofertat pentru pregătirea cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar, în scopul abordării în practica la clasă, a unor
strategii didactice interactive,metodologia didactică între tradiție și inovație,
metode interactive . Din această perspectivă, principiile promovate la nivelul
programului de formare vor viza flexibilitate în abordare și libertate de opțiune
metodologică, personalizare în aplicarea demersului pe temeiul respectării unor
repere de proiectare coerentă.
24 de ore

Durata (număr
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Capacitatea de a utiliza metode şi strategii de predare adecvate particularităților
vizate:
individuale/de grup, scopului şi tipului lecției;
C2 Aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind formarea capacităților de
cunoaştere prin utilizarea metodelor interactive de predare-învățare
C3: Stimularea creativității elevilor prin asumarea de către cadrul didactic al rolului
de facilitator al învățării
C4: Abilitatea de a elabora şi aplica strategii adecvate de evaluare individuală/de
grup cu aceentuarea celor interactive.
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
tematice:
teorie +
asincron
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron
aplicații
/face/facepractice)
to-face
to-face
MODUL I.
8
1
1
3
3
Invățarea
interactivcreativă
MODUL II. Repere
6
1
2
2
1
practice de
inovare a
metodologiei
didactice .
MODUL III.
8
1
2
2
3
Evaluarea
interactivă
Evaluare
2
2
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: se va realiza pe parcursul derulării cursului, prin observarea
curentă a comportamentelor cursanților, analiza aplicațiilor și proiectelor elaborate
de cursanți
Evaluare finală: se va realiza prin analiza portofoliului, prezentarea unui proiect de
lecție

II. RESURSE UMANE
Formatori
Ştefan VASILE – profesor gradul I, absolvent al Universității din Craiova, specializarea
(nivelul de
Matematică, formator national
pregătire):
Crisanda TURCU, profesor învățământ primar, formator certificat
Luigi LAZĂR, profesor învățământ primar, formator certificat
Coordonatorul
Prof. metodist Ștefan VASILE
programului

STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ȘI ROLUL LOR ÎN EFICIENTIZAREA
PROCESULUI DE PREDAE-ÎNVĂȚARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
Evoluțiile din domeniul științelor educației şi ale noilor tehnologii reclamă
(necesitate,
noi abordări la nivelul activității de predare, cu efecte asupra diversificării
utilitate):
rolurilor profesorilor, prin deplasarea accentului de la transmiterea de
informație la facilitarea și sprijinirea învățării.
Cursul se impune a fi ofertat pentru pregătirea cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar, în scopul abordării în practica la clasă, a unor
strategii didactice interactive,metodologia didactică între tradiție și inovație,
metode interactive . Din această perspectivă, principiile promovate la nivelul
programului de formare vor viza flexibilitate în abordare și libertate de opțiune
metodologică, personalizare în aplicarea demersului pe temeiul respectării unor
repere de proiectare coerentă.
24 de ore

Durata (număr
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: abordarea integrată a curriculumului școlar, centrat pe competențe și pe
vizate:
formarea unei atitudini deschise la nouCapacitatea de a utiliza în contexte concrete
strategii didactice eficiente în vederea realizării progresului şcolar optimal al
elevilor;
C2: Capacitatea de a exemplifica în mod particular, pentru propriul domeniu de
studiu, modalitatea de aplicare practică a metodelor expozitive, accentuând
valențele lor formative;
C3: Capacitatea de a interconecta si de a aplica în contexte concrete (diferite tipuri
de lecții) elementele componente ale unei strategii didactice, în general şi
interactive, în special adaptate la nivelul specific de vârstă şcolară al elevilor.
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
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tematice:

MODUL I.
Metodologia
didactică între
tradiție şi
inovație
MODUL II.
Complementarita
tea avantajelor şi
limitelor
metodelor
expozitive şi
metodelor
interactive.
MODUL III. Rolul
strategiilor
didactice
interactive în
procesle de
predare,
învățare,
evaluare:
concept,
elemente
componente,
factori/variabile,
clasificare, etape
de elaborare a
unei strategii
eficiente
Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)
8

online
sincron
/faceto-face
1

online
asincron

online
asincron

1

online
sincron
/faceto-face
3

6

1

2

2

1

8

1

2

2

3

Evaluare
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

asincron

3

2

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: se va realiza pe parcursul derulării cursului, prin observarea
curentă a comportamentelor cursanților, analiza aplicațiilor și proiectelor elaborate
de cursanți
Evaluare finală: se va realiza prin analiza portofoliului, prezentarea unui proiect de
lecție

II. RESURSE UMANE
Formatori
Ştefan VASILE – profesor gradul I, absolvent al Universității din Craiova, specializarea
(nivelul de
Matematică, formator national și tehnici interactive în procesul de predare, învățar
pregătire):
Crisanda TURCU, profesor învățământ primar, formator certificat
Luigi LAZĂR, profesor învățământ primar, formator certificat
Coordonatorul
Prof. metodist Ștefan VASILE
programului
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ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR PENTRU PREDAREA INTEGRATĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: Cadre didactice din învățământul primar
Justificare
Evoluțiile din domeniul științelor educației şi ale noilor tehnologii reclamă
(necesitate,
noi abordări la nivelul activității de predare, cu efecte asupra diversificării
utilitate):
rolurilor profesorilor, prin deplasarea accentului de la transmiterea de
informație la facilitarea și sprijinirea învățării.
Cursul se impune a fi ofertat pentru pregătirea cadrelor didactice din
învățământul primar, în scopul abordării în practica la clasă, a unei
metodologii centrată pe elev, pe nevoile, ritmurile de învățare şi achizițiile
acestuia. Din această perspectivă, principiile promovate la nivelul
programului de formare vor viza flexibilitate în abordare, libertate de opțiune
metodologică, personalizare în aplicarea demersului pe temeiul
respectării unor repere de proiectare coerentă, care să conducă la achizițiile
prevăzute de curriculumul integrat.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: abordarea integrată a curriculumului școlar, centrat pe competențe și pe
formarea unei atitudini deschise la nou;
C2: asigurarea unui management optim al procesului de predare - învățare specific
predării integrate;
C3: dezvoltarea competențelor pe bază de proiect, prin folosirea unor metode,
strategii interactive de predare;
C4: formarea competențelor de evaluare.
Planificarea
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
tematice:
teorie +
asincron
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron
aplicații
/face/facepractice)
to-face
to-face
MODUL I.
8
2
1
2
3
Proiectarea
didactică
MODUL II.
8
2
1
2
3
Strategii de
interacțiune
didactică
MODUL III.
6
1
1
2
Evaluarea
competențe
lor în
învățământul
primar
Evaluare
2
2
Calendarul
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023
programului
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(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

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

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

METODE ALTERNATIVE DE PREDARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

24 de ore

Cursul a fost conceput astfel încât să vină în sprijinul cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar, știut fiind faptul că o metodă bine aleasă poate
schimba demersul de predare. De asemenea, în contextul actual, este
necesar ca elevul să își dezvolte capacități și aptitudini care să îi faciliteze
integrarea pe piața muncii.
Specificul 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.
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Colegiul Național ”Carol I”, Craiova

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Actualizarea şi dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare
corespunzător funcției didactice ocupate, precum şi în domeniul
psihopedagogic şi metodic;
C2: Abordarea reflexivă a procesului de predare atât din partea profesorului,
cât și din partea elevului;
C3: Formarea/promovarea unor calități europene ce au la bază atitudini și
comportamente democratice;
C4: Dezvoltarea unor competențe care să îi permită cadrului didactic să
responsabilizeze elevul, să-l ajute să-și dezvolte îmcrederea în sine și să-și
modeleze personalitatea.
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)

MODULUL
I
Metode

3

1

1
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alternative
prezentare
generală
MODULUL
II
Metode
alternative
de predare

4

3

6

19

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

6

2

Evaluarea inițială: chestionar care vizează trei aspecte: motivarea alegerii
cursului, formarea inițială şi continuă a profesorilor cursanți.
Evaluarea curentă: prin autoevaluarea/evaluarea în timpul atelierelor
didactice, prin feed-backul fiecărei zile de curs.
Evaluarea finală: proiect didactic al unei lecții în care este utilizată o
metodă alternativă.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

INSPECTOR ȘCOLAR, PROF. ANCA PRICINĂ
Specializare: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ,
Nivel de pregătire (ISCED 7),
Documente justificative privind calitatea de formator (certificat formatorSeria F nr. 0303973, acte doveditoare care atestă competențele/experiența
de formator pe tematica cursului de formare propus)

Coordonatorul
programului

Prof. metodist dr. Mariana Pădureanu

DEZVOLTAREA COMPETENȚENȚELOR CHEIE ÎN RELAȚIE CU PROFILUL DE
FORMARE AL ABSOLVENTULUI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Prezentul program de formare continuă se adresează cadrelor didactice din
(necesitate, utilitate): învățământul preuniversitar.În central cursului sunt conceptele: competențe
cheie și profilul de formare al absolventului de la diferite niveluri de
dezvoltare. Fiind un curs de abilitare curriculară, activitățile teoretice și
practice urmăresc conștientizarea rolului setului competențelor cheie în
realizarea profilului de formare. Activitățile practice-aplicative corelează
componentele programei școlare cu cele opt competențe cheie.Cursul oferă
cadrelor didactice posibilitatea de identificare a principalelor modificări ale
curriculumului precum şi a aspectelor de stabilitate şi aprofundarea strategiilor
de implementare.
Durata (număr total
24 ore(8 ore online meeting , din care 2 ore evaluare+16 ore online)
de ore de formare):
Curriculumul programului
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Competențe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

1. Identificarea tendințelor de adecvare a sistemelor de educație și
formare la societatea cunoașterii, din perspectiva achiziției
competențelor cheie
2. Compararea documentelor curriculare specifice noului curriculum
național în relație cu profilul de formare al absolventului
3. Identificarea reperelor de realizare a proiectării unui demers didactic
care conduce la experiențe de învățare semnificative.
Modul tematic

Clarficări
conceptuale
Profilul de formare
al absolventului în
învățământul
preuniversitar
Relația
competența cheie
–competența
generală
–
competența
specifică

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

Total
ore
6

Teorie
Aplicații
Evaluare
online online online online (online)
meeting
meeting
2
1
2
1

7

1

0,5

3

2,5

9

1

1

3

4

Total

4

2,5

8

7.5

2

Trimestre ale anului bugetar: IV 2022,I,II 2023

Evaluarea continuă prin observația sistematică
Evaluarea finală: portofoliile cursanților postate în classroom
Chestionar
Prof. Cioabă Ana –profesor pentru învățământul primar, gradul I, formator
județean, formator național în proiectele CRED, MATEDIDACTICA, CCRCN.
Prof. Asproiu Adina Diana – profesor pentru învățământul primar, gradul I,
formator județean, formator național în proiectul CRED
JENARU Răzvan Mircea

MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII CU ELEVII
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
profesori, profesori diriginți, învățători, educatoare
Justificare
Scopul principal al şcolii este acela de a forma elevi cu o cultură comunicațională
(necesitate,
care să faciliteze transferul de la comunicarea în spațiul şcolar la comunicarea în
utilitate):
societate. Demersul didactic trebuie să urmărească dezvoltarea competențelor
de comunicare ale elevilor prin acte de limbaj, dar şi a competențelor specifice
de ascultare/receptare a unui mesaj, de exprimare şi participare la un dialog.
Atenția dată comunicării în clasele primare nu este întâmplătoare, elevii sunt
pregătiți în şcoală pentru viață şi în viață, în primul rând, ei au nevoi de
competențe de comunicare, adică de abilitatea de a exprima şi interpreta
gânduri, sentimente şi fapte, atât în scris cât şi oral, în cadrul întregului spectru
Casa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |
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de contexte sociale: muncă, familie şi timp liber.
Procesul de învățământ, aşa cum am văzut şi cu alte ocazii, nu poate fi rupt de
procesul de comunicare. Reuşita şcolară, de care se face atât caz în prezent – şi
pe bună dreptate, fiind finalitate a instruirii şcolare – depinde esențialmente de
modul cum se face comunicarea la clasă, de la profesor la elev, de la elev la
profesor, de la elev la elev şi chiar de la profesor la profesor, dacă avem de a
face, de pildă, cu o activitate de interasistență la orele de curs, sau de
colaborareîntre 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.
24 de ore

Durata (număr total
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
 Cunoaşterea şi înțelegere a conceptelor cheie în procesul de comunicare;
vizate:
 Explicarea şi 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, asigur
area şi oferire 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.
Planificarea
modulelor
tematice:

Modul tematic

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)
M1.
Delimitări
4h
conceptuala.
Elemente
constitutive ale
procesului
de
comunicare
M2.
Formele
4h
comunicării
–
limbajul verbal
și nonverbal
M3.
5h
Comunicarea
didactică.
Bariere
în
comunicarea
didactică
M4. Stiluri de
4h

Teorie

Aplicații

online
sincron
/face-toface
30 min

online
asincron

online
sincron
/face-toface
2

online
asincron

1h

30 min

1 h 30
min

1

1h

1h

1h

2h

1h

1h

1h

1h

30 min
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comunicare
M5.
5h
Comunicarea și
reușita școlară
Evaluare
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

30 min

1h

2 h 30
min

1h

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

Prof. VÎNTURIȘ Irina – profesor metodist C.C.D.Dolj

ACTUALIATEA PROBLEMATICII PRIVIND EDUCAȚIA PLASTICӐ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREȘCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

- cadrele didactice din învățământul preșcolar
Cursul de față vizează „EDUCAȚIA PLASTICӐ” şi urmăreşte formarea unei
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 PLASTICӐ” 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 artistico - plastice de bază a preșcolarilor, 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 preşcolarului.
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 obiectivele de referință, este adaptat la posibilitățile elevilor, fiind
Casa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |
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Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

predominant intuitiv şi formativ şi oferă elevilor posibilitatea valorificării
socio-culturale a disciplinei în vederea dezvoltării personalității.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalității copilului, în
funcție de ritmul propriu şi de trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă
şi creativă a acestuia;
C2: Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții şi cu
mediul pentru a dobândi cunoştințe, deprinderi, atitudini si conduite noi;
C3: Încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor si experimentărilor, ca
experiențe autonome de învățare;
C4: Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identități, a autonomiei şi
dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
C5: Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoştințe, capacități, deprinderi
şi atitudini necesare la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieții.
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)
1. Modulul I –
6
1
1
2
2
„Importanța
educației
estetice şi a
educației
plastice în
activitatea
didactică”
2. Modulul II 8
1
2
2
3
„Modalități de
realizare
a
metodologiei
educației
estetice
şi
educației
plastice ”
3. Modulul III8
1
2
3
2
„Aplicații şi
tehnici de
lucru folosite
în activitățile
de educație
plastică”
Evaluare
2
2
Calendarul
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023
programului (trimestre
ale anului bugetar):
Modalități de evaluare
 Produse ale activității;
a cursanților:
 Prezentări PPT din cadrul activităților de educație plastică;
 Studii de specialitate pe lotul de subiecți;
 Chestionare.
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II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Prof. COŞERAN DORINA - Profesor ȋnvățămȃnt preșcolar –Studii universitare de
licență - formator
Prof.TȊRȘOGOIU ALINA MARILENA - Profesor ȋnvățămȃnt preșcolar - Studii
universitare de licență - formator

Coordonatorul
programului

Prof. metodist Lițoiu Nicoleta

ADAPTĂRI CURRICULARE. DIFERENȚIEREA ȘI INDIVIDUALIZAREA ÎN PROCESUL
DE ÎNVĂȚĂMÂNT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preșcolar.
Justificare (necesitate,
Cursul are în vedere formarea cadrelor didactice conform noilor cerințe
utilitate):
democratice ale actului educațional, ale adaptărilor curriculare, în care se
pune accent pe diferențiere și individualizare în procesul de învățământ, pe
cunoaşterea stilurilor si nevoilor de învățare ale fiecarui elev, conform
particularităților individuale specifice.
Această adaptare curriculară urmărește să includă și să recunoască nevoile
tuturor și ale fiecăruia în parte, indiferent de diferențele care există între noi.
Ea aduce toți copiii/elevii, în calitatea lor de beneficiari primari ai educației,
la un loc (în aceeași grupă/clasă, în aceeași comunitate, în același spațiu
cultural) și îi ajută să se simtă bineveniți, iubiți, prețuiți, apreciați, sprijiniți și
stimulați în aceeași măsură, pentru a ajunge la dezvoltarea deplină a
propriului lor potențial.
Diferențierea și individualizarea duce la adaptarea curriculară prin
utilizarea diferitelor principii, strategii în actul educațional, creşte motivația,
responsabilizarea educabililor pentu învățare pe parcursul întregii vieți, în
funcție de potențialul fiecăruia, de ritmul, interesele și abilitățile fiecăruia.
Rezultatele evaluării în învățământ duc la
asigurarea calității în
educație, toți educabilii având oportunități egale în învățare.
Durata (număr total de 24 de ore
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Dezvoltarea competențelor de cunoaştere privind diferențierea și
individualizarea în procesul de învățământ
C2: Întelegerea principiilor şi strategiilor diferențierii și individualizării în
procesul de învățământ ,
C3: îmbunătățirea competențelor de comunicare şi colaborare în aplicarea
unei educații incluzive, de calitate.
Planificarea modulelor
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
(1/3 ore
online
teorie +
online
online online
online asincron
2/3 ore
sincron asincro sincron asincro
aplicații
/facen
/facen
practice) to-face
to-face
I.Diferențiere,
6
1
1
1
3
individualizare
- noțiuni
științifice
II. Principii,
8
2
1
2
3
strategii ale
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare
a cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului

diferențierii și
individualizării
III. Adaptări
8
curriculare în
realizarea
diferențierii și
individualizării
în procesul de
învățământ
Evaluare
2
trimestrul IV 2022
trimestrul I, II 2023

2

1

2

3

2

- formativă- aplicații individuale
- finală: realizare portofoliu compatibil cu tematica parcursa la curs .
Prof. Maria Zoia CICIU - profesor învățământ preșcolar, inspector educație
timpurie, formator, grad didactic I
Prof. Marilena VIDRAŞCU – profesor învățământ preșcolar, formator, grad
didactic I
Prof. metodist Rodica Ileana CODOBAN
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II.

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL/INSTITUȚIONAL/DE PROIECT

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ȘI RELAȚIONĂRII ÎN SALA DE CLASĂ ÎN SCOPUL
PREVENIRII ȘI COMBATERII BULLYING-ULUI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Scopul principal al cursului este inițierea și/sau aplicarea la grupă/clasă a
(necesitate,
unor metode, procedee și tehnici de abordare a predării- învățării-evaluării
utilitate):
inovative, preluate din cercetarea educațională de profil în scopul promovării
comunicării asertive, a educației emoționale și combaterea bullying-ului, în
scopul prevenirii şi conştientizării elevilor cu privire la efectele comportamentelor
violente din şcoală şi formarea unei atitudini civice conştiente şi durabile față de
acest fenomen social astfel încât să devină mai buni, mai toleranți, mai
responsabili, promovarea metodelor de comunicare nonviolentă și adaptarea
întregului proces de instruire la D.I.S.C.-ografia comportamentală a fiecărui elev
în parte.
La nivel european, România se situează pe locul 3 în clasamentul celor 42
de țări în care a fost investigat fenomenul, potrivit unul raport al Organizației
Mondialea Sănătății (OMS), cu 17% dintre copiii de 11 ani care au recunoscut că au
agresat alți elevi cel puțin de trei ori în luna anterioară, procentajul celor de 13,
respectiv 15 ani, fiind de 23%. Cele mai noi date procesate la nivelul Ministerului
Educației Naționale (MEN) pentru anul școlar 2014-2015 vorbesc despre 18.783 de
cazuri
de
violență
la
nivel
național.
3
din
10 copii
sunt
excluși
din
grupul
de
colegi.
3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi.
1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilor.
Sunt cele 10 minute de pauză, în care 1 din 4 copii din școlile românești
este
victimă
a
bullying-ului,
în
mod
repetat.(conform
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotrivaviolentei/prevenirea-violentei-in-scoala)
În acest context, AICI și ACUM, cadrele didactice chiar trebuie să fie
adevărați formatori de opinie, mentori și lideri, să fie prezenți, vizibili şi
disponibili pentru ca fiecare colectiv de elevi să țină legătura cu liderul lor, ori de
câte ori este nevoie. Cadrul didactic, prin acțiunile sale, stimulează cele mai
importante funcții ale inteligenței socio-emoționale: contemplarea frumosului,
deprinderea de a gândi înainte de a comunica și acționa eficient, de a-și gestiona
emoțiile și de a-și argumenta ideile în public, de a-i inspira și motiva și pe ceilalți
pentru dezvoltarea personală și afirmarea cu încredere a personalității ținând
întotdeauna cont de D.I.S.C.-ografia comportamentală a fiecăruia și inițiind și/sau
aplicând la grupă/clasă a unor metode, procedee și tehnici de abordare a
predării- învățării-evaluării inovative, preluate din cercetarea educațională de
profil în scopul promovării comunicării asertive, a educației emoționale și
combaterea bullying-ului.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE/ ZOOM
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile”
Craiova
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: evaluarea și identificarea fenomenului de bulliyng și desfășurarea unor
activități de conștientizare a efectelor produse;
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Planificarea
modulelor tematice:

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

C2: utilizarea unor strategii de prevenție şi combatere prin intermediul unor
metode inovative de predare-învățare pornind de la D.I.S.C.-ografia
comportamentală a fiecărui elev în parte;
C3: conștientizarea nevoii de intervenție integrată școală – familie, pentru
gestionarea corectă și sănătoasă a comportamentelor de bullying;
C4: utilizarea unor metode, instrumente și strategii eficiente de gestionare a
situațiilor conflictuale;
C5: formarea abilității de gestionare a conflictelor;
C6: optimizarea stării de bine a elevilor și prevenirea bullying-ului.
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
ore
online
(1/3 ore online
online
online
online asincron
teorie + sincron asincron sincron asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
totopractice)
face
face
MODULUL I
5
1
1
3
D.I.S.C.-ografia
comportamentală
a fiecărui elev
MODULUL II
5
1
1
1
2
Metode,
instrumente și
strategii
eficiente de
gestionare și
combaterea
bullying-ului
MODULUL III
4
1
1
1
1
Comunicarea
asertivă
MODULUL IV
4
1
1
2
Gestionarea
conflictelor prin
utilizarea
tehnicilor de
Psihodramă
MODULUL V
4
1
1
1
1
Clasa incluzivă
Evaluare
2
2
trimestrul al IV-lea 2022
trimestrele I și al II-lea 2023
Evaluarea formativă: tehnici curente de ascultare;
Evaluarea finală: portofoliu (studiu de caz).
Prof. Monica DOBRE - Formator județean, învățător-educator Centrul Școlar
pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, grad didactic I, Specializare
Psihologie, Certificat de formator- 2010
Prof. Aurelia-Camelia BĂLAN - Formator național, profesor metodist C.C.D. Dolj,
gradul didactic I, Specializare Limba română – Limba franceză, Învățătoreducator, experiență de formator în cadrul programului acreditat M.E.
”Managementul conflictului în mediul școlar”
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Coordonatorul
programului

Profesor metodist Aurelia- Camelia Bălan

MANAGEMENTUL EMOȚIILOR ÎN SITUAȚII DE BULLYING
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare
Numărul cazurilor de violență în şcoli este în creştere, atingând rata cea mai
(necesitate,
înaltă la nivelul învățământului gimnazial(66,04%) şi liceal(24,62%), potrivit
utilitate):
studiilor. Specialiştii susțin că nu doar şcoala trebuie să întreprindă măsuri de
stopare a fenomenului, ci şi societatea, care dă exemple violente copiilor pe
care aceştia le preiau.
Majoritatea copiilor au fost la un moment dat victime ale bullying-ului, o formă
specifică de abuz în mediul şcolar, care se manifestă printr-un comportament
agresiv, intenționat, repetat asupra aceleiaşi persoane.
Specialiştii spun că aceste cazuri trebuie stopate la timp pentru a nu se
transforma pe viitor în caz de violență, iar numărul agresorilor să se multiplice.
Există o formă specifică a violenței în mediul şcolar, bullying-ul, practicată de
elevi de toate vârstele.
În şcoală se pot întâmpla diverse comportamente ale copiilor, doar că nu toate
dintre ele pot fi calificate ca acte de violență. Fenomenul violenței în şcoală este
în creştere, însă nu este doar problema şcolii, pentru că avem şi o societate în
care există comportamente violente pe care copiii le preiau. Dacă aceste cazuri
nu sunt stopate la timp şi dacă nu se întreprinde nimic, atunci se ajunge la
acțiuni de violență. Cei care sunt în rolul de agresori, pe viitor, vor ajunge nişte
personalități formate nearmonios, cu multe conflicte interne şi s-ar putea să
ducă la conduite antisociale. Pentru ei trebuie un suport social.
Cei care sunt supuşi bullying-ului rămân cu traume psihologice. Totodată, ar
putea prin răzbunare să ajungă agresori, iar prin felul acesta acțiunile de
agresiune se multiplică.
Profesorii ar trebui să observe comportamentul copiilor atât la ore, cât şi în
pauze şi să intervină, să stopeze aceste comportamente de tachinare şi
intimidare. În funcție de ceea ce observă, ei trebuie să dezvolte activități la
clasă cu grupul de elevi, învățându-i cum să se exprime când sunt furioşi, trişti,
supărați pe cineva într-un alt mod decât să umilească demnitatea unui copil.
Aceasta este principala misiune a şcolii - de a dezvolta comptențe de
comunicare, relaționare. Bineînțeles că acest lucru se face împreună cu părinții,
pentru că elevul trebuie să se obişnuiască cu acest comportament nonviolent şi în
familie.
Cadrele didactice ar trebui să vină cu strategii de prevenire şi soluționare a
acestor cazuri.
Durata (număr total
24 de ore
*
de ore de formare) :
Locul de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE
Școala Gimnazială„Traian” Craiova
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: evaluarea corectă a dimensiunilor fenomenului de “bullying” la nivelul
instituțiilor în care se constată;
C2: formarea abilității de a rezolva probleme şi de a gestiona conflicte;
C3: conștientizarea nevoii de intervenție integrată școală – familie, pentru
gestionarea corectă și sănătoasă a comportamentelor de bullying;
C4: utilizarea unor metode, instrumente și strategii eficiente de gestionare a
situațiilor conflictuale;
C5: aplicarea unor strategii de prevenție şi combatere a violenței în mediul
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Planificarea
modulelor tematice:

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

Coordonatorul
programului

şcolar, respectiv a comportamentelor de intimidare;
C6: formarea competențelor de a interacționa corespunzător în diverse contexte
sociale.
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematic
ore
online
(1/3 ore
asincron
online
online
online
online
teorie + sincron asincron sincron asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații to-face
to-face
practice)
I.
5
1
1
2
1
Fenomenul
BULLYINGdelimitări
conceptuale
II. Bullying și
5
1
1
2
1
victimizarecaracteristici,
forme de
manifestare,
strategii de
identificare
III. Strategii
6
1
1
2
2
de
intervenție
în
prevenirea
și
combaterea
fenomenului
IV.
6
1
1
2
2
Instrumente
pentru
prevenirea
bullying-ului
în școală
Evaluare
2
2
Trimestrul al IV-lea 2022
Trimestrele I și al II-lea 2023
• Evaluarea formativă: tehnici curente de ascultare;
• Evaluarea finală: portofoliu (studiu de caz).
DEACONU SIMONA MIRELA- Profesor învățământ primar, Școala Gimnazială
”Traian” Craiova, grad didactic I, formator (Pedagogia învățământului primar și
preșcolar, Certificat de formator- 2015)
MIREA MARIANA- Profesor învățământ primar, Școala Gimnazială ”Traian”
Craiova, grad didactic I, formator (Psihologie, Certificat de formator- 2008)
Profesor metodist Aurelia-Camelia Bălan
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METODE INOVATIVE DE ÎNVĂȚARE PRIN COLABORARE A COMPORTAMENTELOR
NONCONFLICTUALE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
„În orice moment ales, oriunde, în lume, există aproximativ două miliarde
de copii ce trăiesc printre noi. Două miliarde de trupuri şi minți tinere ce
adăpostesc un potențial enorm şi pe care noi îi considerăm a fi demni de
grija noastră.” Trăim înconjurați de frumusețea și minunile creației, de
miracolul vieții și de potențialul enorm al oamenilor de a îmbogăți viața
transformând-o într-o binecuvântare deplină. Și, în același timp, trăim
într-o lume în care violența și războiul, sărăcia și nedreptatea sunt
endemice. Conflictul reprezintă „un punct de vedere comportamental ca o
formă de opoziție centrată pe adversar” (H. Stern). Baza conflictului o
reprezintă incompatibilitatea scopurilor, intențiilor sau valorilor părților
implicate, fiind o stare tensionată generată de interferența dintre două
sau mai multe probleme majore. Acesta reprezintă o realitate a lumii în
care trăim și, de aceea, considerăm oportună prezența unui astfel de curs
în oferta CCD, cu atât mai mult cu cât noi, profesorii, trebuie să fim
modele de comportamente pentru elevii noștri și pentru comunitate.

Durata (număr total de ore
de formare)*:
Locul de desfășurare:

24 de ore

Curriculumul programului
Competențe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul programului

Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
C1: conştientizarea cauzelor şi consecințelor conflictelor;
C2: dezvoltarea abilităților de cunoaştere, consiliere şi tratare
diferențiată a elevilor;
C3: rezolvarea conflictelor dintre elevi şi a crizelor educaționale;
C4: dezvoltarea și valorificarea comunicării educaționale în verea
adoptării unor comportamente nonconflictuale.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematic
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/faceaplicații /facetotopractice)
MODULUL I
8
Educație
etică. Valori
și principii
MODULUL al
8
II- lea
Înțelegerea
pe sine și a
celorlalți
MODULUL al
6
III- lea
Transformând
lumea
împreună
Evaluare
2
Trimestrul al IV-lea 2022

face

face

2

2

4

2

2

4

2

2

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

Trimestrele I și al II-lea 2023
Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: aplicații practice
Evaluare finală: proiecte individuale și/sau de grup

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul programului

Asineta PREDUŞ - profesor, gradul I, Liceul Teoretic ”Henri Coandă”,
Craiova, Limba și literatura franceză - Limba și literatura germană,
certificat de formator seria G, Nr. 00300588, cursuri: Abordări moderne în
psihopedagogia specială, Mediator școlar, Învățând să trăim împreună,
Strategii de gestionare a situațiilor conflictuale, Strategii și tehnici de
prevenire și combatere a fenomenului de bullying, Educație democratică,
incluziune și interculturalitate, Modalități de prevenție și intervenție a
violenței în școală, formator județean
BĂLAN AURELIA-CAMELIA - profesor, gradul I, specializarea Limba și
literatura română-Limba și literatura franceză, Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere; cursuri/programe: JOBS – formarea pentru
orientarea și consilierea în carieră a elevilor”, Mediator școlar, Strategii
de gestionare a situațiilor conflictuale, Strategii și tehnici de prevenire și
combatere a fenomenului de bullying, Educație democratică, incluziune și
interculturalitate, Modalități de prevenție și intervenție a violenței în
școală, formator național, certificat formator de formatori seria D, nr.
0080906;
Profesor metodist Aurelia-Camelia Bălan

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE – COMPONENTĂ A PROCESULUI DE
ÎNVĂȚARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Motivarea cadrelor didactice de a aplica adecvat şi argumentat
conceptele, metodele şi a strategiile utilizate în evaluarea rezultatelor
şcolare. Cursul vizează cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea
conceptelor privind evaluarea şcolară.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ

Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: 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;
C2: Aplicarea principalelor strategii evaluative (evaluarea inițială,
evaluarea formativă, evaluarea sumativă, evaluarea criterială evaluarea
normativă);
C3: Utilizarea principalelor sisteme de apreciere a rezultatelor şcolare.
Planificarea
modulelor
tematice:

Modul tematic

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore

Teorie
online
sincron

online
asincro

Aplicații
online
sincron

online
asincro
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Evaluare
online
asincron

24

MODUL I
Evaluarea
rezultatelor
şcolare –
acțiune
componentă a
procesului de
învățământ
MODUL II
Caracteristicile
demersurilor
evaluative
MODUL III
Metodologia
evaluării
rezultatelor
şcolare
Modul IV
Efectele
aprecierii
(notării)
rezultatelor
şcolare.
Evaluare

aplicații
practice)
6

/faceto-face
2

n

n

1

/faceto-face
1

6

2

1

1

2

6

1

2

1

2

4

1

-

1

2

2

Evaluare
2
Calendarul
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
- Chestionar on-line
evaluare a
- Proiect individual la alegerea cursantului
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. ZAHARIA Laura – profesor învățământ primar, Facultatea de
pregătire):
Litere Craiova – limba și literatura română – limba și literatura

franceză, certificat formator.
Prof. Leontina-Monica SUNĂ, profesor biologie, grad did. I, formator,
licențiată Universitatea din Craiova, master management educațional,
certificat formator.
Prof. POPA MIHAELA - inspector școlar IȘJ Doj, profesor fizică, grad
did. I, formator, certificat formator.
Coordonatorul
programului

Prof. metodist Ștefan VASILE

DECIZIA - FUNCȚIE A MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: cadre didactice, directori ai unităților de învățământ, personal auxiliar din
învățământul preuniversitar
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Justificare
(necesitate,
utilitate):

Teoria și practica pedagogică a managementului unității de învățământ
preuniversitar din țara noastră au o tradiție valoroasă, iar teoria managementului
școlar și aplicarea sa specifică și-au conturat un oarecare făgaș în ultimele decenii.
În zilele noastre, managementul poartă amprenta progresului științific și
tehnologic, care de desfășoară cu o deosebită rapiditate, afectând instituția de
învățământ și, în special, cadrele didactice. În aceste condiții, activitatea cadrului
didactic are un caracter dinamic, cu o problematică destul de complexă, pentru a
cărei soluționare este nevoie de putere mare de discernământ, de capacitate de
decizie, de delimitare clară a obiectivelor și condițiilor, de curajul de a renunța la
tot ceea ce se dovedește depășit.
În actualul management, decizia este considerată o importantă funcție a
procesului de conducere (indiferent că vorbim de unitate şcolară, clasă de elevi
sau vreo comisie), deoarece este un proces de armonizare a obiectivelor cu
resursele, cu oamenii; ea reprezintă esența managementului școlar. De modul cum
sunt concepute și aplicate deciziile depinde eficiența activităților ce se desfășoară
într-o instituție din învățământul preuniversitar.
24 de ore

Durata (număr total
de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Utilizarea adecvată a conceptelor specifice managementului educațional;
C2: Dezvoltarea abilității de gestionare eficientă a propriei învățări;
C3: Participarea în mod eficient și constructiv la viața socială, prin implicarea în
mod activ și democratic în adoptarea responsabilă a deciziilor;
C4: Dezvoltarea abilității de a pune ideile în practică prin creativitate, inovație și
asumarea de riscuri, de a planifica, gestiona și asuma propriile decizii.
Planificarea
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
tematice:
teorie +
asincron
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron
aplicații
/face/facepractice)
to-face
to-face
MODUL I
6
1
1
2
2
Managementul
educational și
funcțiile sale
MODUL II
8
2
1
2
3
Procesul
decizional la
nivelul unității
de învățământ
preuniversitar
MODUL III
8
2
2
1
3
Formarea
competenței
decizionale.
Dificultăți în
procesul
decizional
Evaluare
2
2
Calendarul
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023
programului
(trimestre ale
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anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: se va realiza pe parcursul derulării programului prin
observarea continuă, realizarea unor teme/aplicații practice din tematica
abordată;
Evaluare finală: susținerea unei teme/aplicații practice din portofoliu
GHINEA MIHAELA – inspector școlar, grad didactic I, absolventă a Școlii Naționale
a Femeilor Manager, master„Managementul organizațiilor publice” – FEAA, Univ.
din Craiova, studii postuniversitare ”Managementul unităților de învățământ”Univ. din Craiova, formator
BROSCARU IRINA ȘTEFANA – inspector școlar, grad didactic I, master
”Managementul și dezvoltarea resurselor umane”, master ”Managementul
proiectelor europene”- Univ. din Craiova, formator
Prof. metodist Ștefan VASILE

MANAGEMENT ȘI CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Programul vizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin
dobândirea de competențe complementare în domeniul consilierii
educaționale, răspunzând nevoilor de profesionalizare a cadrelor didactice în
raport cu cerințele învățământului centrat pe elev. Programul îşi propune o
abordare sintetică a problematicii consilierii educaționale în vederea
optimizării activităților educaționale din învățământul preuniversitar.

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

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

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Utilizarea /operarea conceptelor şi teoriilor psihopedagogice din
domeniul consilierii educaționale;
C2: Gestionarea relațiilor de comunicare în cadrul grupurilor
școlare/extrașcolare prin utilizarea adecvată a strategiilor de consiliere;
C3: Utilizarea /operarea tehnicilor și instrumentelor utilizate în consilierea
educațională.
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)
Modulul I
7
2
1
2
2
Consiliere
educațional
ă în mediul
educațional
românesc
Modulul II
7
2
1
2
2
Atitudini și
abilități în
consilierea
educațional
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare a
cursanților:

ă
Modulul III
8
2
Metode,
tehnici și
instrumente
utilizate în
consilierea
educațional
ă
Evaluare
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

-

2

2

2

2

Chestionar on-line
Proiect individual la alegerea cursantului.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

Formator național - prof. FIRESCU Georgiana – profesor C.J.R.A.E. Dolj,
Facultatea de Psihologie, gradul didactic I, certificat formator seria B, nr.
0020882, eliberat de Grupul Școlar ”Spiru Haret” Craiova
Formator județean - prof. dr. COCOȘ Elena, grad didactic I, doctor in sociologie,
Univ. din Craiova, formator, certificat M.E.E, certificat formator seria F, nr. 0031711,
eliberat de USH-MFC Craiova
Formator județean - prof. Dașu Maria, profesor, Facultatea de BiologieGeologie - Geografie, master Didactic, gradul didactic I, certificat de
formator, seria B, nr.0022130, eliberat de Gr. Șc. Ind. Electroputere
Formator județean - prof. PASCU Cristina Florentina– profesor, Facultatea
de Litere, Științele educației, gradul didactic I, certificat formator seria G,
nr. 00110645, eliberat de Asociația Dominou Craiova
Formator județean - Prof. ENACHE Melania – profesor, Facultatea de Drept
și Științe Administrative ”N. Titulescu” Craiova, gradul didactic I, certificat
de formator, seria F, nr. 0169255, eliberat de Zece Plus Onești
Prof. Metodist Ștefan VASILE

PERSPECTIVE MODERNE ÎN COMUNICAREA ȘI MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ÎN
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

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

24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/ Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”,
Craiova

Curriculumul programului
Competențe vizate:
- Formarea competențelor de analiză a relațiilor dintre conflicte şi aspectele
definitorii ale comunicării;
- Formarea competențelor de a rezolva probleme şi de a gestiona conflicte;
- Formarea competențelor de a utiliza metode, strategii şi instrumente
eficiente de gestionare a situațiilor conflictuale;
- Dezvoltarea competențelor de a interacționa într-un mod adecvat în diverse
contexte sociale şi culturale – educație şi instruire, loc de muncă, acasă,
timp liber etc.
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)
Conflictul
- 6
1
1
1
3
definire,
caracteristici,
tipologie
Bariere
în 6
1
1
2
2
comunicare cauze
ale
conflictului
Strategii de 6
1
1
2
2
intervenție în
conflict
și
rezolvare
a
conflictului
Disciplina
4
1
0
1
2
pozitivă
Evaluare
2
2
Calendarul programului
Trimestrul al IV-lea 2022
(trimestre ale anului
Trimestrele I și al II-lea 2023
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bugetar):
Modalități de evaluare a
cursanților:

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, prin elaborarea și prezentarea unui studiu de caz
privind gestionarea unei situații conflictuale.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

FLOREA Nicoleta-Adriana, profesor în centre și cabinete de asistență
psihopedagogică CJRAE-CJAP Dolj, Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației, gradul didactic I, formator județean, certificat de formator
eliberat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Ministerul Muncii,
Familiei și Egalității de Șanse

Coordonatorul
programului

Prof. metodist dr. Mariana Pădureanu

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

24 de ore

Complexitatea managementului educațional este evidențiată de includerea
sa și a noțiunilor conexe, dar subsidiare, cum ar fi etica, diversitate și cultura
în cadrul diferitelor sisteme educaționale. Scopul general al managementului
educațional este de a sussține predarea și învățarea eficientă. Managementul
educațional, în timp ce ghidează schimbările planificate, trebuie să răspundă
la schimbările neplanificate, perturbatoare, create de schimbările rapide
atât în structurile sociale, cât și în culturile, precum și progresele în
tehnologiile digitale. Aici capătă o importanță deosebită elementul de
conducere educațională care direcționează și ghidează întregul proces de
management și administrare educațională. Cursul își propune să abordeze
aceste aspecte detreminate de provocările derivate din schimbările
tehnologice, sociale, culturale și economice care au cucerit globul în primele
decenii ale secolului XXI având în vedere că gestionarea eficientă și
inovatoare a schimbării este principala provocare cu care se confruntă
managementul educațional la nivel local, regional și global în deceniile
următoare.
Platforma GOOGLE SUITE
Casa CorpuluiDidactic Dolj/Liceul ”Matei Basarab” Craiova

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: dezvoltarea abilităților de management educațional:
C2: asigurarea calității furnizării educației la toate nivelurile;
C3: dezvoltarea abilităților cognitive și creative;
C4: cunoașterea politicilor din sistemul educațional;
C5: conştientizarea responsabilității;
C6: formarea deprinderilor de a lucra în echipă sau de a stabili relații.
Planificarea modulelor
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare a
cursanților:

MODULUL I
5
1
Managementul
calității în
școală
MODULUL II
5
1
Elemente de
managementul
cunoașterii
MODULUL III
6
1
Managementul
clasei de elevi
MODULUL IV
6
1
Proiectarea,
managementu
l şi evaluarea
programelor
educative
Evaluare
Trimestrul al IV-lea 2022
Trimestrele I și al II-lea 2023

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

2

Evaluare inițială: chestionar pornind de la tematica abordată.
Evaluare formativă: aplicații practice.
Evaluare finală: proiecte individuale și/sau de grup pornind de la tematica
parcursă.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

POPA ANIȘOARA, profesor gradul I, Liceul ”Matei Basarab”, Craiova,
specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, Master ”Managementul
organizațiilor publice”, certificat formator Seria M, nr. 00313789, curs
”Management educațional”, curs ”Managementul adoptării deciziilor”,
formator județean.

Coordonatorul
programului

Prof. metodist dr. Mariana Pădureanu

INTERACTIVITATE ȘI CREATIVITATE ÎN PROCESUL DIDACTIC, PRIN PROIECTE CU
FINANȚARE EXTERNĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice, personal de conducere, de îndrumare și control din
învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate, În perioada actuală, termenii „proiect”, „management de proiect”,
utilitate):
„cerere de finanțare”, „propunere de proiect” au devenit unele
dintre cele mai utilizate cuvinte ale comunicării în general şi al
vocabularului de afaceri în particular. Acest lucru se întâmplă,
deoarece ne confruntăm cu o explozie reală de proiecte la nivel
mondial, dar şi regional, tendință specifică îndeosebi țărilor din
Europa, unde atragerea de surse financiare prin proiecte adresate
grupurilor țintă provenite din medii defavorizate a devenit o practică
uzuală. Proiectele de orice tip, mari sau mici, de investiții sau soft, de
anvergură sau la scară mai redusă reprezintă activitatea de bază a unei
multitudini de organizații, modalitatea prin care multe organizații
supraviețuiesc şi activează în mediul economic actual.
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Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

Dacă într-un trecut nu prea îndepărtat (cu precădere începând cu anii
50 ai sec. XX) metoda de finanțare prin intermediul proiectelor a
fost o practică specifică mai ales organizațiilor neguvernamentale, în
ultima perioadă, finanțarea prin proiecte s-a extins atât la nivelul
administrațiilor publice, cât şi la nivelul unităților școlare.
Pentru activitatea școlilor preocupate de atragerea de fonduri prin
proiecte, scrierea şi gestionarea proiectelor reprezintă una din
activitățile principale derulate pentru promovarea intereselor
întregului personal şi a beneficiarilor lor, elevii.
Dar, termenul „proiect” continuă să fie necunoscut multor instituții
școlare, fiind înțeles ca o activitate de durată, mult formalizată,
complexă şi complicată şi este perceput ca performanță aproape
ieşită din comun, care poate fi realizată doar de un număr
restrâns de „inițiați”.
Nu
împărtăşim această opțiune şi menționăm că, deşi scrierea
proiectelor nu este o activitate simplă, fiind abordată cu un minim de
cunoştințe, poate fi dezvoltată, astfel încât să se ajungă la
perfecțiune şi să poată fi aplicată în elaborarea şi implementarea
unor proiecte foarte complexe, constituite din zeci de activități.
Prin urmare, scopul cursului este să ofere un cadru adecvat de
interacțiune și sprijin personalizat în vederea finalizării etapei de
proiectare și completării unui formular de candidatură pentru un proiect
în cadrul programului Erasmus+, cu accent pe grupurile țintă cu
oportunități reduse. În cadrul cursului vor alterna etapele de lucru
individual pe formularul de candidatură cu etapele de discuții de grup și
clarificare a întrebărilor specifice ale participanților.Motivația noastră
are ca premisă faptul că un profesorul care învață în mod activ și
interactiv, prin intermediul proiectelor cu finanțare externă, este
propriul inițiator și organizator al experiențelor de învățare, managerul
propriilor resurse, capabil să își reorganizeze în permanență achizițiile
proprii, în manieră sistemică. În plus, învățarea activă presupune că
subiectul învățării desfășoară activități și înregistrează achiziții
semnificative, dar în același timp, este capabil de metacogniție, adică
gândește și analizează mecanismele propriilor demersuri de înțelegere
și învățare. Astfel, beneficiarii direcți ai educației, elevii, vor deveni
capabili să își monitorizeze și autoregleze învățarea, să dezbată critic,
să evalueze, să amelioreze, să elaboreze proiecte personalizate de
învățare, să se implice autonom, în învățare.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Îmbunătățirea cunoștințelor de scriere de proiecte, specifice

programului european de finanțare Erasmus+, cu accent pe grupurile
țintă, provenite din medii defavorizate
C2: Creșterea cunosțintelor digitale, prin interactivitate și creativitate
în procesul didactic
C3: Sporirea aptitudinilor inovative, referitoare la implementarea
efectivă a proiectelor cu finanțare externă
C4: Dezvoltarea atitudinilor asertive, prin corelarea obiectivelor
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stabilite pentru propriul proiect și caracteristicile specifice mediului
școlar în care se implementează proiectul, ale populației școlare
beneficiare cu obiectivele ample ale diferitelor programe de finanțare
Planificarea modulelor
tematice:

Modul
tematic

MODUL I:
Introducere
Prezentarea
programului
Erasmus+
MODUL II:
Nevoi.
Obiective.
Rezultate.
Activități.
Indicatori.
Impact.
MODUL III:
Scrierea
propunerii
de
finanțare,
în contextul
interactivită
ții și
creativității
în procesul
didactic
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare
a cursanților:

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)

Teorie

Aplicații

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

6

2

-

2

2

8

2

-

2

4

8

2

2

2

2

Evaluare
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

Evaluare
online
asincron

2

Evaluare inițială: chestionar Google Forms
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online
meeting
Evaluare finală: elaborarea unui Formular de candidatură pentru
programul Erasmus+

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

GAVRILĂ CLAUDIU-MARCEL- profesor gradul I, Colegiul Național ,,Elena Cuza”
Craiova
SÂMCEA NICOLETA-CRISTINA- profesor gradul I, Liceul Tehnologic "Horia
Vintilă" Segarcea

Coordonatorul
programului

Prof. metodist Lițoiu Nicoleta

STRATEGII DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI ŞCOLARE
I. CRITERII CURRICULARE
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Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Învățători/profesori pentru învățământ primar, profesori din învățământul
preuniversitar, directori, profesori consilieri școlari
Conventia ONU cu privire la drepturile copiilor reglementeaza dreptul
copilului la protectie impotriva oricarei forme de violenta manifestata asupra
lui de catre adulti sau de catre alti copii. In mediul scolar, o forma specifica
de violenta isi face simtita prezenta tot mai pregnant, ca forma de violenta
inter-personala intre elevi, insotita de diverse alte forme de abuz, respectiv
violenta psihologica sau bullying-ul. Ca adulti, nu putem ramane indiferenti
la vulnerabilitatile si suferinta copiilor victime si martori ai bullying-ului sau
la comportamentele agresive ale copiilor si nici nu ne putem multumi doar sa
intervenim punctual, pe moment. O interventie adecvata, eficienta si cu
repercusiuni pe termen mediu si lung este atunci cand aceasta este insotita si
de actiuni care au rol in cresterea coeziunii grupului de copii si a comunitatii
scolare de copii-adulti, recunoasterea corecta a bullying-ului si
constientizarea consecintelor acestuia si invatarea si exersarea empatiei de
catre copii. Actiunile anterioare completate prin aplicarea si promovarea
principiilor disciplinei pozitive, a tolerantei, respectului, incluziunii si
solidaritatii duc negresit la interactiuni pozitive intre copii si crearea unui
mediu securizant in scoala pentru respectarea dreptului la educatie al
fiecarui copil.
Studiul “Violența in scoală”, realizat de către Institutul de Stiințe ale
Educației, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România si Institutului
Național de Criminologie, în 1207 şcoli din România, a răspuns exact nevoii
de cunoastere a dimensiunii, formelor de manifestare si cauzelor
fenomenului de violență scolară, în perspectiva elaborării unor strategii de
prevenire si ameliorare.
Conform rezultatelor investigațiilor realizate în rândul directorilor de
scoli, proporția unităților de învățământ la nivelul cărora se înregistrează
fenomene de violență se ridică la un nivel îngrijorător, depăsind 75% din
totalul scolilor cuprinse în esantion.
Mulți intervievați sunt tentați să facă referire la violența înțeleasă mai
ales în dimensiunea sa obiectivă, referindu-se la acte de agresivitate
manifestă (fizică, verbală sau non-verbală) si mai puțin la cele de natură
subiectivă, ce țin de valori, de tipurile de relații sau de cultura scolară.
Teme care tratează aspecte subiective ale relațiilor psihosociale din spațiul
scolii (cum ar fi relația de autoritate, stilurile didactice, metodele de
predare sau relația părinți-profesori-elevi) nu sunt direct asociate cu
fenomenul violenței, existând tentația de a încadra astfel de subiecte într-o
situație de normalitate, obisnuită oricărui spațiu scolar si inevitabilă, chiar
necesară uneori. Cu toate acestea, este semnificativ faptul că peste o treime
dintre elevi percep spațiul scolar ca un mediu lipsit de securitate, în care nu
se simt protejați față de violența unor colegi, a profesorilor sau a altor
persoane din jurul scolii.
În iunie 2020, Ministerul Educației și Cercetării și specialiștii cooptați
în grupul de lucru de profil au elaborat normele metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este prevenit și combătut bullying-ul în
spațiile destinate învățământului.
Obiectivul normelor metodologice este să faciliteze crearea unui climat
sigur și pozitiv în unitatea de învățământ, bazat pe respectarea persoanei,
nediscriminare, motivarea pentru învățare și asigurarea stării de bine a
antepreșcolarului/preșcolarului/elevului în unitatea de învățământ.
24 de ore

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:
Platforma GOOGLE SUITE - online
Curriculumul programului
Competențe vizate:
Competențe sociale şi civice:

Casa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |

34

C1: dezvoltarea abilității de a comunica constructiv în diferite medii pentru a
manifesta toleranță
C2: exprimarea şi înțelegerea diferitelor puncte de vedere
C3: dezvoltarea abilității de a face față stresului şi frustrării precum şi
abilitatea de a le exprima în mod constructiv
C4: valorizarea diversității şi respectul față de celălalt
C5: înțelegerea codurilor de comportament şi de bune maniere general
acceptate în diferite societăți şi medii
C6:dezvoltarea unor mecanisme si instrumente viabile pentru monitorizarea
si combaterea actelor de violenta scolara, proiectarea, implementarea si
evaluarea unor strategii de interventie anti-violenta
Planificarea modulelor
tematice:

Modul tematic

M I. Violența

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)
6

online
sincron
/faceto-face
0,5

online
asincron

5

umană.
Violența
şcolară:
delimitari
conceptuale,
tipuri, cauze
M II. Strategii
de
monitorizare
a
fenomenului
de violenta
scolara
M III.
Valorificarea
datelor
colectate –
strategii si
planuri
operaționale
de
monitorizare
a violenței la
nivelul
unității
scolare
M IV.
Medierea
conflictelor
intre elevi,
de către
elevi (peer
mediation)
Evaluare
TOTAL

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):

Teorie

Aplicații
online
asincron

1,5

online
sincron
/faceto-face
2

0,5

1,5

2

1

5

0,5

1,5

2

1

6

0,5

1,5

2

2

2
24

2

6

8

6

Evaluare
online
asincron

2

2
2

trimestrul I, II 2023
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Modalități de evaluare a
cursanților:

- 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 completarea unui chestionar, întocmirea
portofoliului.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

Prof. Elena Diana Bratucu – Universitatea din Petroşani, Facultatea de
Ştiințe, Master Management educațional şi comunicare instituțională,
formator în cadrul cursului “Tinerii împotriva violenței” - MECTS, ISE,
„Salvați Copiii”, Agenția OSC.
Prof. Dr. Daniel Alexandru Ion, Universitatea din Craiova, Facultatea de
Matematică-Informatică, Inspector școlar general – Inspectoratul Școlar
Județean Dolj.
Prof. Metodist Rodica Ileana CODOBAN

RESURSE UMANE-MANAGEMENT, PLANIFICARE, ORGANIZARE, LEGISLAȚIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă Directori de unități școlare, cadre didactice, cadre didactice auxiliare și nedidactice
vizat:
din învățământul preuniversitar
Justificare
Programul de formare continuă contribuie la familiarizarea personalului încadrat în
(necesitate,
învățământ cu actualele direcții ale reformei învățământului preuniversitar.
utilitate):
Pe măsură ce organizațiile se dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esențiale
ale managementului resurselor umane. Managerii creează un plan de atragere şi
reținere a persoanelor cu abilitățile de care are nevoie organizația. Implementarea
planului presupune recrutarea, selecția, integrarea, instruirea, recompensarea,
alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea permanentă a performanțelor
pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele organizaționale. Aceste activități
reprezintă componentele managementului resurselor umane.
Planul de resurse umane este creat în acord cu planul strategic al instituției de
învățământ. Pe măsură ce organizația identifică oportunitățile de dezvoltare
disponibile, este necesară corelarea lor cu abilitățile de care va fi nevoie pentru
acoperirea lor.
Dezvoltarea resurselor umane implică un proces de instruire a angajaților pentru a
îndeplini sarcinile de care este nevoie la nivelul unităților școlare .
Pe măsură ce îşi dezvoltă dimensiunile, orice organizație se confruntă cu probleme
legate de nevoia de resurse umane.
Durata
(număr 24 de ore
total de ore de
formare)*:
Locul
de Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1:proiectarea, conducerea şi realizarea activității din unitatea de învățământ ca act
vizate:
de comunicare;
C2:dezvoltarea competențelor în vederea analizei, proiectării și evaluării posturilor;
C3:îmbunătățirea competențelor de participare activă la actul managerial, în
vederea planificării resurselor umane în unitățile de învățământ preuniversitar;
C4: aplicarea unor strategii adecvate de recrutare, selecție și încadrare a
personalului din învățământul preuniversitar ;
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Planificarea
modulelor
tematice:

C5: dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor TIC (aplicații digitale)
în domeniul managementului resurselor umane.
Modul tematic
Total ore Teorie
Aplicații
Evaluare
(1/3 ore
online
teorie + online
asincron
online
online
online
2/3 ore sincron asincro sincron asincro
aplicații /facen
/facen
practice) to-face
to-face
I.Managementul
5
1
1
1
2
resurselor umane aspecte teoretice
*Legislație și reformă
II.Normare,
5
1
1
1
2
salarizare,
disponibilizare
*Analiza,
proiectarea,
Evaluarea posturilor
III.Planificarea
6
1
1
2
2
resurselor umane
*Modele și metode de
planificare a
resurselor umane
IV.Recrutarea,
6
1
1
2
2
selecția, orientarea
și încadrarea
resurselor umane.
*Formarea și
perfecționarea
personalului
*Aprecierea
performanțelor
Evaluare
2
2
trimestrul IV 2022
trimestrul I, II 2023

Calendarul
programului
(trimestre
ale
anului bugetar):
Modalități
de Evaluare formativă : Aplicații practice - Studii de caz și modele de documente
evaluare
a aplicabile în organizație (fișa postului, fișa de evaluare, contract de
cursanților:
muncă,încadrare,proceduri, decizii)
Evaluare finală : Realizarea unui portofoliu.
II. RESURSE UMANE
Formatori
Mădălina-Carmen NEAȚU – profesor, gradul didactic I, inspector școlar MRU, formator
(nivelul
de național, , specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, master management.
pregătire):
Adriana-Laura RADU – profesor, gradul didactic I, director școală, formator,
specializarea Limba română-Filologie, master.
Coordonatorul
Prof. metodist Rodica CODOBAN
programului
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III.

TIC ȘI UTILIZAREA CALCULATORULUI

PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE CU SUPORTUL RESURSELOR WEB
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Modul de învățare tradițional a devenit greu de gestionat în comparație
cu învățământul bazat pe resursele Web. Putem spune că acest tip de resurse
reprezintă de fapt noile cărți ale epocii moderne.
Resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învățare și
evaluare. Noile tehnologii oferă o gamă variată de aplicații, metodele
convenționale de predare având din ce în ce mai mult o alternativă viabilă.
Aplicațiile Web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, astfel că
cei care învață pot accesa de acasă resursele necesare, doar cu câteva clickuri. Dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor a condus la
nuanțarea modului clasic de a învăța. Astfel, putem observa că ne îndreptăm
spre o revoluție în educație; rolul actual al profesorului, acela de intermediar
al cunoașterii, își pierde mult din pregnanță. Învățarea este orientată către
persoană, permițând elevilor/studenților să-și aleagă conținutul și
instrumentele corespunzătoare propriilor interese.
Website-ul este un instrument nou, foarte eficient, care facilitează
procesul de predare/ învățare și nu numai. Web-ul asigură elevilor un pachet
variat de informații științifice fiind incluse în baze de date, biblioteci online,
etc. Atât profesorii cât și elevii pot schimba idei, opinii, prin intermediul emailului, chat-ului sau pe site-uri de socializare. Aceștia pot organiza excursii
virtuale în muzee de artă sau știință, în centrele de cercetare, locuri mai
greu accesibile elevilor. De asemenea, elevii pot publica proiecte, lucrări
online acestea fiind vizualizate și evaluate fie de cadrele didactice, fie de
colegi.
Deși învățământul prin intermediul resurselor web prezintă numeroase
avantaje față de învățământul tradițional, putem afirma faptul că nu
întotdeauna metodele de e-learning sunt cele mai eficiente. Este evident
faptul că numărul utilizatorilor de resurse web este în ascensiune, iar odată
cu aceștia și calitatea învățământului crește. Putem remarca, de asemenea,
valențele benefice pe care internetul le are în predarea, învățarea sau
evaluarea disciplinelor școlare și faptul că nu mai există multe domenii în
care resursele web să nu joace un rol fundamental în rezolvarea problemelor
curente. Învățământul de tip e-learning câștigă teren în fața celui tradițional,
iar elevii aproape că asociază internetul cu un veritabil profesor.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1:

cunoaşterea

unor

aspecte

privind

contextul

actual
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învățământului;
C2: înțelegerea necesității de a aborda noi metode didactice;
C3: cunoaşterea unor metode, tehnici şi procedee de eficientizare a învățării;
C4: competențe specifice legate de utilizarea diferitelor metode tradiționale și
moderne de evaluare în vederea creșterii performanțelor;
C5: dezvoltarea disponibilității de lucru cu elevii, pentru creşterea
randamentului şcolar şi obținerea unui învățământ de calitate;
C6: utilizarea IT în procesul de evaluare și autoevaluare.
Planificarea modulelor
tematice:

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

Modul
tematic

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)

Teorie
online
sincron
/faceto-face

Modulul I
8
2
Predare şi
învățare cu
suportul
resurselor
WEB
Modulul al
8
2
II-lea
Metode
digitale de
predare învățare
Modulul al
6
2
III-lea
Resurse
pentru
predarea –
învățarea
online
Evaluare
2
Trimestrul al IV-lea 2022
Trimestrele I și al II-lea 2023

Aplicații

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

1

2

3

1

2

3

2

2

Evaluare
online
asincron

2

Evaluare iniţială privind cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor
specifice, prin brainstorming.
Evaluare formativă, pe parcursul sesiunilor de formare prin observarea
sistematică, analiza produselor activității.
Evaluare sumativă – prin crearea și prezentarea unor proiecte individuale şi de
grup pe tematica parcursă în cadrul cursului.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

Pătrașcu Cristian-Dumitru – profesor dr. inginer, gradul didactic I, formator
Dumitrașcu Maria-Magdalena – profesor Lb. engleză, gradul didactic I,
formator de formatori, metodist ISJ Dolj;
Ruicu Delia-Magdalena – profesor Informatică, gradul didactic I, formator,
metodist ISJ Dolj.
Prof. metodist Aurelia- Camelia Bălan
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SITUATII DE INVATARE CU INSTRUMENTE DIGITALE ȘI RESURSE EDUCAȚIONALE
DESCHISE DOMENIUL T.I.C.
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:

Cadre didactice din invatamantul preuniversitar

Justificare (necesitate,
utilitate):

Într-o societate a cunoaşterii în continuă evoluție, bazată pe tehnologie
modernă, noi, cadrele didactice, care suntem primii agenți ai
schimbării,trebuie să fim deschişi către metodele didactice inovative,
învățarea prin mijloace IT fiind următorul pas în educație. Utilizarea
calculatorului ca jucărie, partener de joacă în faza inițială, apoi ca
instrument ajutător sau sursă de informare, este foarte importantă într-o eră
a descoperirilor şi progreselor tehnologice.
Având în vedere faptul că
introducerea utilizării noilor tehnologii
informaționale în grădiniță si la nivel primar a devenit o necesitate, cadrele
didactice trebuie să se perfecționeze continuu şi să țină pasul cu noile
descoperiri tehnice, lor revenindu-le rolul de selectare a softurilor
educaționale, de găsire a modalităților optime de integrare a acestora în
activitățile didactice, chiar de concepere a activităților bazate pe instruirea
asistată de calculator. Devine tot mai evidentă nevoia de a introduce
calculatorul în activitatea zilnică el constituindu-se într-o modalitate de
captare a atenției şi de păstrare a acesteia pe parcursul întregii activități, de
motivare, de sprijinire a activității individuale şi putând fi utilizate în cadrul
activităților în etapa de reactualizare a cunoştințelor, de captare a atenției,
de exersare a cunoştințelor şi deprinderilor dobândite, de evaluare sau pe
perioada suspendarii cursurilor determinata de diverse situații de criză
pentru realizarea activității educaționale în integralitate. Participarea la
acest curs reprezintă pentru cadrele didactice posibilitatea de a cunoaşte noi
abordări ale actului educațional din perspectiva noilor tehnologii
informaționale, de a experimenta metode moderne interactive de lucru cu
copiii şi metode de introducere a softurilor educaționale şi a jocurilor în
activitățile didactice.
Prezentul curs este rezultatul participării formatorilor la 2 proiecte Erasmus
+ după cum urmează: ”Ne jucăm, învățăm și creștem împreună” - 2020-1RO01-KA101-078495 și ”SMART- Strategii si metode atractive pentru rezultate
trainice” 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014593.

Durata (număr total de
24 de ore
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:
Platforma GOOGLE SUITE
Curriculumul programului
Competențe vizate:
-Utilizarea instrumentelor web 2.0 în activitatea didactică
-Construirea lecțiilor interactive utilizând platformele liveworksheet,
code.org, scratch.mit.edu
-Dezvoltarea de lecții și resurse educaționale utilizând instrumentele web 2.0
și platforme de programare robotică
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)
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Modulul I
Introducere
în utilizarea
instrumentelor web 2.0
Modulul II
Digitalizarea
cu liveworksheets
și
introducere
în
programare
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare a
cursanților:

11

1,5

2

3,5

4

11

1,5

2

3,5

4

Evaluare
2
Trimestrul al IV-lea 2022
Trimestrele I și al II-lea 2023

2

Evaluare formativa, se va face pe parcursul derulării cursului, prin
observarea directă a cursanților, completarea de chestionare Google forms,
colectarea de feedback cu ajutorul Padlet, analiza lucrărilor.
Evaluarea finală a cursului se va realiza prin încărcarea portofoliului cu
resurse educaționale create cu platformelor, aplicațiilor și instrumentelor
web 2.0 studiate.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Prof. Alexandru Irina Maria – profesor pentru învățământ preșcolar, grad
didactic I, formator
Prof. Niculeanu Florentina – profesor pentru învățământ preșcolar, grad
didactic I, formator

Coordonatorul
programului

Prof. metodist dr. Mariana Pădureanu

UTILIZAREA NOTIUNILOR DE TIC IN PREDAREA MATEMATICII
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal de matematică
Școala are o programă care se urmărește mecanic, industrial, uniform,
deconectat. Mai mult nu înseamnă neapărat mai bine sau nu generează
rezultate mai bune. Dacă de pildă la Geografie vorbim de distanțe între
orașe, de ce să nu-l învățăm pe elev și distanța dintre două puncte? O lecție
foarte importantă din matematică. Dacă vorbim de suprafața României atunci
de ce să nu-i explicăm mai multe despre aria din matematică și cum se
calculează ea? Și atunci obținem mai multe efecte benefice:
1.
Nu mai apare celebra întrebare: “La ce-mi folosește?” pentru că e
evident.
2.
Evităm plictiseala pentru că aducem tot timpul informații
interesante și facem conexiuni. Creierul este flămând după conexiuni.
Învățarea este mai eficientă atunci cand putem face conexiuni între
informații.
3.
Probabil cea mai importantă: elevii vor folosi matematica în lumea
reală mai ușor. Altfel, riscăm să-i învățăm niște tehnici matematice
abstracte pe care nu le vor folosi niciodată. Am întâlnit persoane cu
studii superioare, care nu știau să-și calculeze o fracție din salariu.
Dacă pentru 160 de ore pe lună câștig 5000 de lei cât câștig dacă
lucrez doar 135 de ore? Aceste sunt genul de probleme practice pe
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care nu elevii care termină gimnaziu sunt în stare să le rezolve.
Desigur, matematica privită ca o știință are nevoie de un gen de raționament
diferit de celelalte științe iar învățarea și formarea în aceste materii nu pot
fi combinate foarte eficient.
Perspectiva dezvoltării societății proiectează necesitatea utilizării
informaticii, sub toate aspectele ei, în aproape toate domeniile de
activitate. Datorită implicației pe care tehnologia informației o are azi în
toate profesiile, rezultă caracterul ei interdisciplinar. Deci, nu putem vorbi
despre tehnologia informației pur şi simplu. Ea nu poate fi privită ca o
disciplină independentă şi nu poate fi ținută între bariere create artificial.
Integrarea noilor tehnologii la disciplina matematică este esențială deoarece
dezvoltă capacitatea de a utiliza resursele (calculatoare, software de
simulare, Internet) pentru activități de învățare, pentru crearea de noi
resurse necesare învățării.
Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

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

Curriculumul programului
Competențe vizate:
1. Identificarea și prelucrarea unor date matematice prin utilizarea
resurselor educaționale digitale
2. Analizarea și modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea
achizițiilor din diferite domenii și a noilor tehnologii
3. Dezvoltarea capacității de aplicare a matematicii în contexte variate din
viața reală prin elaborarea de miniproiecte
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)

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

1
2
3
4

6
6
6
4

2
2
2
1

0
0
0
0

2
2
2
1

2
2
2
2

Evaluare

2

0

0

2

0

2

Trimestrul al IV lea 2022
Trimiestrele I și II 2023
Portofoliu
Fise de lucru

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Mirea Mihaela Mioara, prof gr I de matematrica, Univ din Craiova, facultatea
de Matematica- Informatica, sectia matematica
Adev formator eliberata de Centrul de Formare Profesionala a Adultilor
”ROMFRA”
Deaconeasa Marinela- informatician CCD Dolj

Coordonatorul
programului

Prof. metodist dr. Pădureanu Mariana
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TABLA INTELIGENTĂ ÎN LECȚIA MODERNĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Integrarea resurselor informatice în lecții în învățământul, folosirea
celor mai noi tehnologii încă din clasele primare face parte din evoluția
naturală a învățării, o soluție firească la provocările moderne din zilele
noastre şi în cadrul procesului instructiv- educativ. Elevii din ziua de azi sunt
diferiti de generația părinților şi a bunicilor lor. Informatizarea astfel, de la
cele mai fragede vârste reprezintă orizontul zilei de astăzi. Computerele au
devenit un factor important în viața noastră atât în viața privată cât şi la
locul de muncă. Copiii îl percep ca ceva distractiv, rupt de rutina
plictisitoare a unor informații abstracte, greu de înțeles.
Cu ajutorul tehnologiilor multimedia putem realiza lecții, prezentări
complexe, care pot fi uşor de asimilat. Noile tehnologii schimbă lumea în
jurul nostru, iar elevul este situat în centrul procesului de învățământ.
Printre obiectivele principale ale învățământului modern se află şi acela de
îmbunătățire a proceselor de predare- învățare utilizând noile tehnologii
multimedia. Prin folosirea constantă şi eficiența a acestor tehnologii, copiii
chiar de la vârste mici îşi formează abilități importante în domeniu.
Tabla digitală este unul din dispozitivele electronice folosite în educație
și care se găseşte din ce în ce mai des în școli. Sistemul folosește un
calculator, un proiector, o tablă și un dispozitiv manual, care face întregul
sistem interactiv. De fapt, el lucrează ca un proiector, de vreme ce ecranul
computerului apare pe tablă prin intermediul proiectorului.
Acest curs este cu atât mai util cu cât utilizarea tablei interactive se
poate utiliza și in predarea online. Experiența din timpul pandemiei ne-a
arătat cât de utile sunt platformele si site-urile specializate în oferire de
table interactive online ( vboard, awapp etc)
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE

Curriculumul programului
Competențe vizate:
Cursul își propune să atingă următoarele competențe cheie existente in
cadrul european al competențelor cheie:
1.
Competențe matematice şicompetențe de bază în ştiințe şi
tehnologii (B)
Cunoştințe –înțelegerea impactului ştiințeişi tehnologiei asupra lumii
naturale, înțelegerea progreselor, a limitărilor şi a riscurilor teoriilor
ştiințifice, a aplicațiilorşi a tehnologiei în ansamblul societății (în legătură cu
luarea deciziilor, problematica valorilor, morala, cultura etc.).
Deprinderi – abilitatea de a folosi şi mânui instrumente şi utilaje
tehnologice şi date ştiințifice pentru atingerea unui scop sau pentru a ajunge
la o decizie sau concluzie fundamentată;
Atitudini – apreciere critică şi curiozitate, interesul pentru problematica
etică şi respectul pentru siguranță şi dezvoltare durabilă, în particular în
privința progresului ştiințific şi tehnologic în legătură cu sinele, familia,
comunitatea şi problemele globale.
2. Competența digitală (abr. TSI – Tehnologia societății informației)
Cunoştințe –înțelegerea modului prin care TSI sprijină creativitatea şi
inovația, conştientizarea aspectelor care țin de validitatea şi autenticitatea
informațiilor disponibile precum şi de principiile legale şi etice implicate de
folosirea interactivă a TSI.
Deprinderi –abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe
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Planificarea modulelor
tematice:

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

internet; folosirea TSI pentru sprijinirea gândirii critice, a creativității şi a
inovației.
Atitudini – atitudine critică şi reflexivă față de informația disponibilă,
responsabilitate în folosirea mijloacelor interactive, interes pentru
implicarea în comunități şi rețele pentru scopuri culturale, sociale şi/ sau
profesionale.
3. A învăța să înveți
Cunoştințe- cunoaşterea şi înțelegerea strategiilor de învățare preferate, a
punctelor tari şi slabe, căutarea de oportunități şi consiliere pentru educație
şi carieră.
Deprinderi- organizarea propriei învățări, evaluarea propriei munci,
solicitarea de informații şi sprijin când este cazul
Atitudini – motivația şi încrederea pentru a continua învățarea pe parcursul
întregii vieți; curiozitatea de a căuta oportunități pentru a învăța şi a aplica
ceea ce a fost învățat într-o varietate de contexte de viață.
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluar
(1/3 ore
e
teorie + online online onlin online online
2/3 ore sincron asincr
e
asincr sincron
aplicații
on
sincro
on
practice)
n
Modulul
1.ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN
ERA DIGITALĂ

2

2

1

1

1

1

Modulul 2.
METODE ŞI MIJLOACE
VALORIZATE PRIN
UTILIZAREA TIC
Modulul
3.PROIECTAREA ȘI
REALIZAREA
LECTIILOR
INTERACTIVE
Evaluare

4

5

1

2

2

4

1

1

4

3

Coordonatorul
programului

5

2

Trimestrul al IV lea 2022
Trimiestrele I și II 2023
-

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

4

Evaluarea continuă, pe parcurs, a activităţii, a participării active la
discuții şi dezbateri;
Evaluarea finală:portofoliului cursanților, care cuprinde :
utilizarea tablei inteligente și a softurilor corespunzătoare;ilustrarea
modalităților de aplicare a unei metode de învățare prin cooperare.

Prof. CIOABĂ ANA–gradul didactic I, licențiată Universitatea din Craiova,
formator CCD Dolj, formator național CNEE ȘI MEN (expert pe termen scurt)
în programele C.C.R.C.N., Matedidactica și Competențe de proiectare
curriculară.CRED, CRED-RED
Prof. MARINELA DEACONEASA – informatician CCD Dolj
Expert formator în numeroase proiecte de formare profesională
Prof. metodist dr. Mariana Pădureanu
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ABORDĂRI INOVATOARE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV: INSTRUMENTE ȘI
APLICAȚII DIGITALE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personalul din învățământul preuniversitar
Justificare
Programul contribuie la utilizarea într-un mod eficient și creativ a
(necesitate,
platformelor și aplicațiilor pentru domeniul e-learning sau al spațiului
utilitate):
virtual, furnizând instrumente și tehnici de utilizare eficientă a
informației variate de pe internet. În plus, având în vedere contextul
actual, în care învățarea se realizează în sistem blended-learning,
consider necesar ca activitățile să fie atractive și interactive. Folosirea
tehnologiei crește atractivitatea cursurilor predate elevilor și
proactivitate lor la cursuri; prin intermediul acestora, profesorul
realizează independent și facil materialele necesare în procesul de
predare-învățare-evaluare, contribuind la formarea abilităților de viață
ale elevilor.
Durata (număr total
24 de ore
*
de ore de formare) :
Locul de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/ Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”,
Craiova
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Integrarea și utilizarea avansată a instrumentelor TIC în activitatea
curentă;
C2: Formarea abilității de utilizare a mijloacelor de comunicare şi
informare online;
C3: Dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative;
C4: Capacitatea de a utiliza și manipula instrumente tehnologice;
C5: Capacitatea de a accesa, de a căuta și de a folosi servicii prin
Internet;
C6: Abilitatea de folosire responsabilă a mijloacelor media interactive.
Planificarea
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor tematice:
tematic
(1/3 ore
online
teorie +
online online online online asincron
2/3 ore sincron asincro sincron asincro
aplicații /facen
/facen
practice) to-face
toface
Repere
3
1
2
conceptuale
privind
utilizarea
noilor
tehnologii
în educație
E-learning,
6
2
4
alternativă
pentru
învățământ
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ul
tradițional
Siguranța
online
Instrumente
web și
platforme
educațional
e
Evaluare
Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului

3

1

10

4

-

-

2

-

6

2

Trimestre ale anului bugetar: IV 2022,I,II 2023

Evaluare inițială: chestionar google.forms
Evaluare formativă: activitatea din timpul întâlnirilor sincron, aplicații
pe platformă
Evaluare finală: prezentare portofoliu
Prof. Stoica-Fetea Didona-Mădălina, profesor de Limba și literatura
română la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Craiova, absolventă
a Facultății de Litere din Craiova – Master „Limba română actuală –
structură, dinamică și funcționalitate”, gradul I, formator național
JENARU Răzvan Mircea

ÎNVĂȚAREA ACTIVĂ PRIN UTILIZAREA APLICAȚIEI ADOBE FLASH PROFESSIONAL
CS6
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat: PERSONAL DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Justificare
Acest curs susține preocuparea cadrelor didactice pentru perfecționare
(necesitate,
continuă şi pentru dezvoltarea de abilități cheie necesare activităților
utilitate):
didactice de tip nou.
Competențele vizate presupun dezvoltarea de abilități generale de
utilizare a calculatorului, a instrumentelor de lucru online şi a tehnicii
moderne
Lecțiile oferă oportunități de utilizare a unor noi caracteristici și
îmbunătățiri în Flash Professional CS6, animații pe calculator
Durata (număr
SISTEM ONLINE: 24 de ore (12 ore online sincron, din care 2 ore evaluare+
total de ore de
12 ore online asincron
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova
Curriculumul programului
Modul 1.PORNIREA APLICAȚIEI FLASH ȘI DESCHIDEREA UNUI FIȘIER
Modul 2. DESPRE SCENĂ ȘI BIBLIOTECĂ
Modul 3. REDENUMIREA UNUI STRAT
Modul 4. LUCRUL CU PANOURILE
Competențe vizate: Utilizarea lecțiilor şi a laboratorului AeL
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Planificarea
modulelor
tematice:

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

Elaborarea de proiecte didactice care să includă metodele învățării active
Utilizarea animațiilor pentru lucrul la clasă, pe diverse tipuri de lecție
Îmbinarea metodelor clasice cu utilizarea TIC
Proiectarea evaluării din perspectiva învățării active
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematic
ore
(online
(1/3 ore online
online
online
online sincron/fa
teorie + sincro asincro sincro asincro ce-to2/3 ore
face)
n
n
n
n
aplicații (face(facepractic
totoe)
face)
face)
Modul 1
1
1
2
2
Modul 2
1
1
1
1
Modul 3
1
1
2
2
Modul 4
1
1
2
2
2 ore
Trimestre ale anului bugetar: IV 2022,I,II 2023

Evaluarea pe module se va realiza prin:
- Observația sistematică (nivelul de participare/implicare a fiecărui
cursant, caracteristicile comunicării/ nivelul de operaționalizare a
conceptelor, nivelul de aplicare a cunoştințelor teoretice în activitățile
practice);
-elaborarea de referate, proiecte, postere, filme;
-raportare individuală şi la nivel de echipă a rezultatelor şi a produselor.
Metodele de evaluare finală: Test (50%) Proba practică (50%)
VINTILESCU LILIANA-MONICA, profesor învățământ primar, Facultatea de
Horticultură, master, doctorat, ”GOOGLE EDUCATOR”, certificat formator
STANCU-MELCEA ELENA-CĂTĂLINA, profesor învățământ primar, Facultatea
de Istorie – Filozofie - Geografie, master, ECDL, certificat formator
BORGOVAN-CUȚĂ ANIȘOARA, inginer TCM, informatică, doctorat, ECDL,
certificat formator, certificat formator de formatori
ZLOTEA ADINA-THEODORA, profesor învățământ primar, Facultatea de
Muzică USH București, ECDL, certificat formator
JENARU Răzvan Mircea

REPERE PENTRU ELABORAREA DE RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal din județul Dolj.
Cursul pornește de la necesitatea identificată de utilizare a
materialelor interactive
pentru asigurarea calității procesului
instructiv-educativ. Resursele Educaționale Deschise au provocat o
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Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

schimbare majoră în educație. Mediul tehnologic, familiar elevilor,
facilitează astăzi includerea de instrumente digitale și resurse
multimedia în activitățile de învățare propuse de profesori. Sala de
clasă se deschide pentru situații variate, cu parcursuri alternative,
bogate în resurse, iar activitățile didactice devin experiențe de
învățare construite pentru susține dezvoltarea de competențe pentru
viața reală, pentru a atrage și pentru a motiva. Strategiile didactice
gândite de cadrul didactic pot fi proiectate combinând, într-o logică
unitară și în parcursuri individualizate, activități „convenționale” și
situații educative cu suport digital.
Accesul facil constituie un avantaj, astfel materialul digital poate fi
utilizat, adaptat și redistribuit liber, fără constrângeri sau cu foarte
puține restricții legate de drepturile de autor.
Totodată, utilizarea RED permite schimbul de informații practice între
cadre didactice, cadre didactice și elevi, elevi și elevi.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1:competențe în proiectarea curriculară;
C2: competențele de planificare a activităților de învățare ale cadrului
didactic;
C3: formarea competențelor cheie;
C4:competențe privitoare la subiectul şi conținutul învățării;
C5: competențe ştiințifice, metodice şi psihopedagogice;
C6 competențe manageriale
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)

Spații
colaborative
Google
Drive,
Padlet
Oferirea de
feed-back
Mentimeter
Slido
Prezentări
interactive
Prezi
Sway
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare a
cursanților:

9

2

2

3

2

6

1

1

1

3

7

1

1

2

3

Evaluare
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

2

Portofoliu realizat individual și pe grupe
Chestionare
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II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

prof. Ciucă Mihaela-Alina, matematică-informatică, SSLD, formator național
prof. Jianu Mihaela-Roxana, limba și literatura română- limba franceză, SSLD,
alimentație publică și turism- conversie, formator național
Prof. VÎNTURIȘ Irina – profesor metodist C.C.D.Dolj

Coordonatorul
programului

INSTRUMENTELE DIGITALE, STRATEGII DE IMPLEMENTARE A EDUCAŢEI
INCLUZIVE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare
(necesitate, utilitate):

Durata (număr total
de ore de formare)*:
Locul de
desfășurare:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Un factor important în asistența copiilor cu CES îl constituie identificarea celor
mai adecvate strategii educaționale.
În acest context, este absolut necesar ca specialiștii în domeniu, să cunoască
clasificarea tehnologiilor didactice, instrumentelor digitale si modalitățile de
adecvare a acestora la necesitățile copiilor, să monitorizeze și să estimeze
impactul utilizării unei anumite metode/procedeu în lucrul cu elevul și,
respectiv, să decidă care sunt cele mai relevante, mai eficiente, pentru a le
promova în activitățile de incluziune educațională.
Principala misiune a acestui curs este de a oferi cadrelor didactice un suport în
selectarea strategiilor educaționale pentru copilul cu CES.
Ideea de baza a pornit de la participarea a doi formatori la cursurile de formare
internaționale din cadrul unui proiect Erasmus+,Educația Adulților, cu numărul
de referință proiect 2021-1-RO01-KA121-ADU-000019485.
Cadrul didactic are nevoie sa fie deschis noilor tehnologii pentru a putea
interacționa cu elevii cu C.E.S. și să utilizeze aplicațiile TIC (Tehnologia
Informatiei și a comunicației) pentru lecțiile de predare și învățare
Cursul are ca obiectiv general dezvoltarea și formarea profesională continuă a
specialiștilor implicați în procesul instructiv-educativ din învățământul
preuniversitar, precum și îmbunătățirea calificării acestei categorii de capital
uman, prin furnizarea unor competențe cheie privind incluziunea școlară a
elevilor cu CES.
24 de ore

Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
C1:Îmbunătățirea capacității cursanților de a utiliza metode interactive de
Competențe vizate:
predare/învățare/evaluare pentru elevii cu CES;
C2:Înțelegerea modalităților de proiectare/elaborare, a adaptărilor
(ambientale, curriculare, a materialelor didactice) pentru elevul cu CES;
C3 :Utilizarea instrumentelor digitale și în vederea asigurării accesului la
educație al tututor copiilor cu CES,
C4: Formarea unor abilități de gestionare a resurselor umane materiale,
informaționale și financiare utilizate în activitatea didactică, în care există
situații de incluziune a unor elevi cu CES;
C5 : Dezvoltarea competențelor digitale, prin folosirea mijloacelor TIC în
expunerea unor situații de risc școlar pentru elevii cu CES și găsirea de soluții
pentru ameliorarea acestora.
C5:Dezvoltarea competențelor de abordare a sprijinului individualizat în
învățare;
C5:Dobândirea unor abilități didactice în vederea gestionarii unor situații de risc
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Planificarea
modulelor tematice:

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

pentru elevii cu CES integrați.
Modul tematic Total
Teorie
ore
(1/3 ore
online
online
teorie +
sincron asincron
2/3 ore
/faceaplicații
to-face
practice
)
I. Evoluția
8
1
1
concepțiilor în
ascensiunea
educației
incluzive
II. Bazele
8
1
1
educației
incluzive si
instrumentele
digitale,
strategii de
implementare
a educației
incluzive
III. Metode si
6
1
1
tehnici
specifice de
intervenție la
elevii cu C.E.S
Evaluare
2
-

Aplicații
online
sincron
/faceto-face

online
asincron

Evaluar
e
online
asincron

2

4

-

3

3

-

-

2

2

-

-

2

trimestrul IV 2022
trimestrul I, II 2023
Evaluare inițială: chestionar Google Forms privind tematica abordată Evaluare
formativă: aplicații practice
Evaluare finală: prezentare online de proiecte individuale și/sau de grup
compatibile cu tematica parcursă

II. RESURSE UMANE

Formatori (nivelul
de pregătire):

Prof. Nicoli Adrian –profesor gradul I, specializarea Psihologie, , formator
județean
Prof. Mitrache Carmen Camelia -profesor gradul I, specializarea Limba și
literatura franceză– Limba și literatura latină, Master “Mangementul şi
Dezvoltarea Resurselor Umane, formator national.

Coordonatorul
programului

Prof. metodist Rodica CODOBAN
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IV.

EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI
EDUCAȚIE PENTRU DEMOCRAȚIE

I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personal didactic şi didactic-auxiliar din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
Formarea personalului didactic şi didactic auxiliar pentru sprijinirea
utilitate):
elevilor în procesul cunoaşterii şi conştientizării drepturilor omului şi ale
copilului, a legislației naționale şi internaționale în domeniu, precum şi pentru
afirmarea unei cetățenii democratice europene reprezintă una dintre
prioritățile școlii românești.
Drepturile omului sunt drepturile și libertățile fundamentale care aparțin
fiecăruia dintre noi, doar pentru că suntem născuți ca ființe umane indiferent de naționalitatea, locul de reședință, sexul, originea națională sau
etnică, culoarea, religia, limba sau orice alt statut.
Ele se bazează pe convingerea că drepturile omului sunt acele drepturi
fără de care nu putem trăi în demnitate ca ființe umane. Acestea sunt
standarde minime care ne împuternicesc să ne modelăm viețile în consecință,
garantând, în special, egalitatea tuturor persoanelor, integritatea persoanei,
intimitatea, libertățile personale și împlinirea nevoilor de bază existențiale și
sociale.
În ciuda acestui concept cuprinzător al drepturilor omului, aceasta nu
înseamnă că drepturile noastre sunt garantate în mod egal la nivel mondial.
Aici intră în joc protecția drepturilor omului, prin intermediul instrumentelor
și mecanismelor internaționale, obligațiile statelor de a respecta, proteja și
îndeplini drepturile omului și nenumăratele contribuții ale societății civile
care luptă pentru o lume mai bună.
Durata (număr total de
24 de ore
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:
Platforma GOOGLE SUITE
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: dezvoltarea competențelor civice, de sensibilizare și exprimare culturală,
de comunicare și de IT;
C2: implicarea în activități privind drepturile omului și ale copiilor, respectând
legislația în vigoare;
C3: aplicarea curriculumului național din domeniul promovării şi protecției
drepturilor omului;
C4: dezvoltarea unei atitudini pozitive și a motivației pentru organizarea unor
activități de promovare și respectare a drepturilor omului și ale copilului.
Planificarea modulelor
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
ore
online
(1/3 ore
asincron
online
online
online
online
teorie +
sincron asincron sincron asincron
2/3 ore
aplicații
practice)
I. Contextul
european şi
obiectivele
naționale ale

5

1

1

2

1
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educației
pentru
cetățenie
democratică
activă
II. Instituții şi
organisme
internaționale
care apără
drepturile
copiilor
III. Metode
activparticipative
pentru
dezvoltarea
competențelor
civice și de
sensibilizare și
exprimare
culturală
IV. Promovare
a drepturilor
omului și ale
copilului în
activități
școlare și
extrașcolare
sociale
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului

4

1

0,5

1

1,5

9

1

2

4

2

4

1

0,5

1

1,5

Evaluare
2
Trimestrul al IV-lea 2022
Trimestrele I și al II-lea 2023

2

Portofoliul cursantului
Claudia Matei, profesor învățământ preuniversitar, specialitatea Istorie,
formator național
Profesor metodist Aurelia-Camelia Bălan
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V.

EDUCAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

STRATEGIA DE SUSTENABILITATE ȘI IMPORTANȚA PROTECȚIEI MEDIULUI ÎN
CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE
I.

CRITERII CURRICULARE

Public – țintă vizat:
Justificare
(necesitate,
utilitate):

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

Durata (număr
total de ore de
formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: planificarea eficientă a activităților de protectie a mediului;
C2: sprijinirea activităților de educație informală și non-formală pentru
dezvoltare durabilă;
C3: abilitarea cadrelor didactice în dezvoltarea strategiilor, metodelor și
mijloacelor privind educația durabilă;
C4: cunoaşterea strategiilor, metodelor și mijloacelor de educație durabilă
ca parte integrantă a procesului educațional;
C5: utilizarea conceptelor și principiilor de dezvoltare durabilă ce
urmăresc satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite posibilitățile
generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
tematic
(1/3
ore
online
modulelor
teorie +

online

online

online

online
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2/3 ore
aplicații
practice)

tematice:

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

sincron
/faceto-face

asincron

sincron
/faceto-face

Modulul I
Conceptul
de Educație
pentru
dezvoltare
durabilă

6

2

1

Modulul II
De la
Educația
ecologică la
Educația
pentru
dezvoltare
durabilă

4

2

-

1

Modulul III
Educația
durabilă-o
realitate a
zilelor
noastre
pentru o
cetățenie
democratică
Modulul IV
Protecția
mediului –
pilon al
dezvoltării
durabile

6

2

-

1

6

1

-

2

asincron

3

1

3

3

Evaluare
2
Trimestrul al IV-lea 2022
Trimestrele I și al II-lea 2023

2

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

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

POPESCU ROXANA-profesor pentru invatamantul primar
Universitatea din Craiova-licență/master, metodist ISJ/formator CCD
GRIGORE ELENA-profesor pentru invatamantul primar
Universitatea din Craiova-licență/master, metodist ISJ/formator CCD
Profesor metodist Aurelia-Camelia Bălan
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PROIECTE EUROPENE PRIN ERASMUS+ - DIMENSIUNE EUROPEANĂ PENTRU
ȘCOALA TA!
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
O dată cu începerea noului program Erasmus+ pentru educabili de-a lungul
Europei, apare necesitatea formării cadrelor didactice însărcinate cu
proiectele europene la nivelul unităților școlare, dar și 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) și un minim de
competență în managementul de proiect.
Cursul de formare dezvoltă și nuanțează competentele de bază formate prin
participarea la cursurile de scriere proiecte europene anterior desfășurate și
introduce competențe cu privire la acreditarea Erasmus+.
24 ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Utilizarea instrumentelor specializate de lucru, specifice programului
Erasmus+ (proiecte de mobilitate, proiecte de parteneriat strategic,
acreditari Erasmus), mobilității în spațiul european (European Skills Passport)
și planificării proiectelor educaționale la nivel local
C2: Proiectarea și implementarea proiectelor europene
C3: Utilizarea instrumentelor digitale de proiectare necesare proiectelor
Erasmus+ (formulare de aplicație, completare diagrame GANTT etc.)
C4: Capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei echipe.
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)
MODULUL I
7
2
1
2
2
Erasmus+ prezentare
generală;
noutati in
noul
program.
Utilizarea
European
Skills
Passport
MODULUL II 7
2
1
2
2
Acreditarea
Erasmus+.
MODULUL III 8
2
2
2
2
Scrierea
propunerilo
r de
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare a
cursanților:

finanțare și
managemen
tul
proiectelor
în context
Erasmus+.
Proiecte de
mobilitate –
formularele
KA1 și KA2
EVALUARE
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

-

2

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

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

Formator național - Prof. DRĂGHICI Ani –Facultatea de Matematică, gradul I,
profesor, certificat formator seria B, nr. 0020736, eliberat de Grupul Școlar
”Spiru Haret” Craiova
Formator național - Prof. PĂTRU Silvia Ana Maria – Facultatea de
Automatică, Calculatoare și Electronică, specializarea Calculatoare Română, certificat formator, seria F, nr. 0306358, eliberat de Centrul Zonal
de Educația Adulților Craiova, Compartiment Proiecte Educaționale, trainer,
bursa Grundtvig Educație non-formala, Portugalia
Formator național - Prof. ȘERBAN Ana – Facultatea de Economie si
Administrarea Afacerilor- specializarea Management financiar Bancar,
certificat formator, seria G, nr. 0013692, eliberat de Centrul Zonal de
Educația Adulților Craiova profesor metodist compartimentul de Proiecte
educaționale.
Prof. Metodist Ștefan VASILE

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

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

Modul
tematic

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)
8

Teorie
online
sincron
/faceto-face
2

Modul I.
Noțiuni
introductive
Modul II.
8
2
Cadrul
didacticfacilitator al
dezvoltării
personale a
elevilor
Modul III.
6
1
Exemple de
activități
elaborate
pentru
dezvoltarea
personal a
elevilor
Evaluare
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

Aplicații

online
asincron
1

online
sincron
/faceto-face
2

3

1

2

3

2

1

2

-

online
asincron

-

-

Evaluare
online
asincron

2

Evaluare inițială: chestionar;
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a cursanților:

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

Evaluare formativă:se va realize pe parcursul derulării programului prin
observarea continuă, teme/aplicații practice;
Evaluare finală: prezentarea unei teme/aplicații practice privind dezvoltarea
personal a elevilor, completarea unui chestionar Google Forms.
GHINEA MIHAELA - profesor pentru învățământ primar, grad didactic I, formator
MĂRINICĂ ROXANA - profesor pentru învățământ primar, grad didactic I,
formator
Prof. metodist Ștefan VASILE

METODE ȘI INSTRUMENTE FOLOSITE ÎN EDUCAȚIA PENTRU FORMAREA
DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ ALE ELEVILOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Educatori, învățători, institutori, profesori interesați să dezvolte la
elevii cu care lucrează abilități de viață;
▪ Cadre didactice care doresc să-și dezvolte competențe noi (de
utilizare a strategiilor didactice interactive, de abordare
transdisciplinară și cross – curriculară, de elaborare de curriculum la
decizia școlii și de programe extracurriculare) în domeniul abilităților
de viață;
▪ Diriginți și consilieri școlari implicați în programe de consiliere și/sau
intervenție în cazul copiilor și tinerilor aflați în situații de risc sau cu
probleme ce țin de lipsa dezvoltării abilităților de viață;
▪ Manageri școlari (directori, membri în consiliile de administrație,
inspectori școlari) care doresc să dezvolte o politică școlară ce ține
seama de nevoile reale ale elevilor;
▪ Profesori ce activează în cabinetele de consiliere psihopedagogică;
▪ Profesori de sprijin, logopezi școlari, mediatori școlari preocupați de
integrarea socială optimă a copiilor și tinerilor ce fac parte din
grupurile dezavantajate;
▪ Specialiști din organizațiile neguvernamentale care lucrează cu copii
și tineri;
▪ Specialiști din instituțiile publice care lucrează cu copii și tineri.
Justificare (necesitate,
“Dezvoltarea abilităților de viață” este un concept adus în România
utilitate):
începând cu anul 2005 de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
în parteneriat cu organizația olandeză International Child Development
Initiatives. În prezent, şcoala trebuie să dezvolte în rândul elevilor o
paletă de abilități şi atitudini care vor reprezenta o dotare
indispensabilă pentru toți tinerii care se formează într-o societate
bazată pe “dezvoltare durabilă”. Acest concept are drept rol
promovarea modelelor economice capabile să respecte oamenii şi
natura, constituind o referință fundamentală pentru orice comunitate.
Dezvoltarea durabilă este unul dintre conceptele care au cunoscut o
largă răspândire în ultimele decenii. Ea s-a difuzat rapid în societatea
civilă, la toate nivelurile politice şi administrative, precum şi în sfera
economică.
Un bun nivel de competențe pedagogice în rândul cadrelor didactice
reprezintă o condiție prealabilă pentru realizarea unor cursuri și a unor
proiecte educaționale capabile să formeze abilitățile de viață ale
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Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

elevilor. În completarea cunoștințelor acumulate în cadrul școlii,
formarea abilităților de viață joacă un rol fundamental atât
pentru dezvoltarea individuală a elevilor, cât și pentru dezvoltarea
durabilă a comunităților și a societății din care aceștia fac parte.
Școlile din România pot opta pentru această nouă disciplină care va
dezvolta elevilor abilitățile necesare pentru a duce o viață de
succes. Integrarea "Educației pentru Dezvoltarea durabilă" (EDD) în
școală oferă libertate cadrelor didactice de a dezvolta conținuturi și
exerciții specifice nevoilor particulare de dezvoltare a abilităților de
viață ale elevilor cu care lucrează, de a folosi metode și medii de
învățare diferite (în clasă, pe terenul de sport sau în alte spații propice
învățării), de a corela această disciplină cu cunoștințele asimilate de
către elevi în cadrul disciplinelor obligatorii. Pe scurt, această
disciplină are toate șansele de a deveni una dintre disciplinele
preferate ale elevilor, cadrele didactice putând folosi din plin atu-urile
sale: posibilitatea de a utiliza metode interactive, flexibilitatea în a
planifica procesul de dezvoltare a abilităților necesare elevilor,
oportunitatea de a corela cunoștințele dobândite la materii precum
fizica, matematica și limba maternă cu aplicarea lor în viața reală.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina”

Curriculumul programului
Competențe vizate:
• interesul de a comunica (interacționa) cu alții
• manifestarea dorinței de a exploata experiențele de învățare şi
experiențele de viață
• înțegerea şi cunoşterea naturii, a rolului şi s oportunităților TSI în
contexte cotidiene
• exploatarea oportunităților pentru învățare şi pentru a aplica
achizițiile în diverse situații de viață
• dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității și
personalității umane
• aplicarea metodelor explicative privind abilitățile de viață
• receptivitatea la sensurile date de elevi realității în care aceștia
trăiesc
• dezvoltarea propriilor abilități de a rezolva/aborda în manieră
creativă situațiile de învățare
• proiectarea de programe educaționale care vizează dezvoltarea
abilităților de viață la un grup specific de copii și tineri în contextul
dezvoltării durabile.
• curiozitatea de a căuta oportunități pentru a învăța şi a aplica ceea
ce a fost învățat într-o varietate de contexte de viață
Planificarea modulelor
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
ore
online
(1/3 ore faceonline
faceonline asincron
teorie + to-face asincro
toasincro
2/3 ore
n
face
n
aplicații
practice
)
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare a
cursanților:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de

Modulul I: 4
1
Introducere
în
lumea
abilităților
de
viață.
Integrarea
EDD
în
educație.
Modulul II: 4
1
Modele
teoretice si
practice de
dezvoltare a
abilitatilor
de viata
Modulul III: 4
1
Modelul
ciclului de
dezvoltare a
abilităților
de viață
Modulul IV: 6
1
Metode
și
tehnici pt.
dezvoltarea
abilităților
de viață
Modulul V: 4
1
Proiecte
pentru
dezvoltarea
abilităților
de viață în
contextul
dezvoltării
durabile la
copii
și
tineri
Evaluare
Trimestrul al IV lea 2022
Trimiestrele I și al II lea 2023

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

Evaluare iniţială privind cunoaşterea şi aplicarea conceptelor
specifice.
Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin aplicații
practice, sarcini de lucru pe grupe, intervenții personale şi judecăți de
valoare.
Evaluare sumativă, finală, prin sustinerea publică a unui proiect din
portofoliul personal, realizat dupa un format dat.
Constantinescu Maria Cristina, profesor gradul I, formator autorizat,
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pregătire):

Coordonatorul
programului

absolvent curs de formare acreditat “Dezvoltarea abilităților de viață
ale elevilor” - 2011; Universitatea “Spiru Haret” București, Facultatea
de Sociologie-Psihologie, specializarea Psihologie (2009); studii
postuniversitare Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică–
Informatică, specializarea Informatică (2003); Universitatea din
Craiova, Facultatea de Știinte ale Naturii, specializarea Fizică (1989),
Formator național în cadrul cursului „Implementarea noilor educații în
învățământul preuniversitar”acreditat prin OMEC nr.5767 din
15.10.2020
Tailup Iulia Giorgiana, profesor gradul I, formator autorizat, absolvent
curs de formare acreditat “Dezvoltarea abilităților de viață ale
elevilor” - 2011; Universitatea “Spiru Haret” București, Facultatea de
Sociologie-Psihologie, Master “Management organizațional și al
resurselor umane” (2010); Universitatea din Craiova, Facultatea de
Litere, specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura
engleză (2006);
Prof. metodist Dr. Mariana Pădureanu

EDUCAȚIA PENTRU MEDIU ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personal didactic din învățământul preșcolar
Justificare
În momentul de față, toți trebuie să fim conştienți de efectul nociv pe
(necesitate,
care produsele toxice, deşeurile menajere, industriale şi toxice le au
utilitate):
asupra noastră şi asupra mediului în care trăim. Anumite activități umane
au fost identificate drept principalele cauze ale schimbărilor climei în
curs, adesea denumite încălzire globală.
Cursul este conceput astfel încât să dezvolte competențele formabililor
pentru acționarea responsabilă față de mediu. Cursul este centrat pe
formarea competențelor, pe experiențe didactice, pe interacțiune și
participare. Prin dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor de gândire
critică și creativă, educația ecologică contribuie la creșterea unei noi
generații care poate fi factorul de decizie în ceea ce privește problemele
de mediu cu care societatea actuală se confruntă.
O abordare sistematică a principiilor dezvoltării durabile în şcoli va duce
la existența mai multor cadre didactice bine pregătite în domeniul
managementului responsabil.
Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: Identificarea componentelor mediului natural și factorii destabilizatori
ai acestuia;
C2: Conștientizarea acțiunilor sociale și de mediu prin înțelegerea
impactului individual și al sistemelor;
C3: Propunerea de soluții de către formabili, care să contribuie la
însănătoșirea mediului social și natural din care fac parte, fiind cetățeni
activi și membri responsabili ai propriilor comunități școlare sau locale.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
Planificarea
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modulelor tematice:

tematic

Modulul 1
"Schimările
climatice"
Modulul 2
"Atenuare și
adaptare la
schimbările
climatice"
Modulul 3
"Educația
pentru mediu
în școală"

(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

7

1

2

2

2

7

1

2

2

2

8

2

2

2

2

Evaluare
2
Trimestre ale anului bugetar: IV 2022,I,II 2023

online
asincron

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Evaluarea participanților se va realiza atât pe parcursului cursului, cât și
evaluare a
la finalul acestuia, prin următoarele modalități:
cursanților:
- chestionare
- aplicații practice
- fișe de evaluare
- portofoliu final de evaluare
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
Florina Monica IOVIȚA, profesor pentru învățământul preșcolar, studii
de pregătire):
universitare - Universitatea din București, Facultatea de Șiințe ale
Educației, grad I, formator, competențe specifice programului de formare:
PROGRAMME - STRATEGIC PARTENERSHIP PROJECT “COME ON KIDS! THE
NATURE WAITS FOR US!”, PROJECT NR: 2017-1-TR01-KA219-045875 2
Maria Daniela POPESCU, profesor pentru învățământul preșcolar, studii
universitare - Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe
Administrative, grad I, formator, competențe specifice programului de
formare: PROGRAMME - STRATEGIC PARTENERSHIP PROJECT “COME ON
KIDS! THE NATURE WAITS FOR US!”, PROJECT NR: 2017-1-TR01-KA219045875 2
Ștefania Simona UNTARU, profesor pentru învățământul preșcolar, studii
universitare - Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice,
master Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, grad I,
formator, competențe specifice programului de formare: curs de formare
“SCHIMBĂRILE CLIMATICE”; PROGRAMME - STRATEGIC PARTENERSHIP
PROJECT “COME ON KIDS! THE NATURE WAITS FOR US!”, PROJECT NR:
2017-1-TR01-KA219-045875 2
Coordonatorul
JENARU Răzvan Mircea
programului
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IMPORTANȚA RELAȚIILOR EDUCAȚIONALE ÎN MANAGEMENTUL CLASEI
I. CRITERII CURRICULARE
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Public – țintă
vizat:
Din perspectiva managementului participativ şi implicativ, elevul este considerat
Justificare
ca fiind coparticipant la procesul de conducere a clasei.
(necesitate,
Responsabilitatea privind antrenarea elevilor în procesul conducerii revine, în mod
utilitate):

evident, profesorului, care trebuie să realizeze o „inițiere” treptată a elevilor în aceste
probleme, să le dezvolte capacitățile şi competențele necesare, să-i stimuleze şi
motiveze corespunzător. Profesorul poate apela fie la varianta implicării individuale,
conform trăsăturilor psiho-individuale şi conform posibilităților fiecărui elev, fie la
varianta delegării responsabilității unui grup de elevi din clasă.
Libertatea şi autoritatea reprezintă concepte corelate, aflate într-o relație de
strictă dependență, determinare, ele constituindu-se într-o pereche dihotomică,
separabilă doar din rațiuni didactice. Ele au fost definite diferit, în funcție de diverse
criterii, dar şi în funcție de perspectiva din care au fost analizate. În primul rând,
problema libertății şi a autorității poate fi analizată din perspectivă antropologico filosofică şi socială, relația dintre libertate şi autoritate manifestându-se în cadrul
organizațiilor, microgrupurilor, colectivităților etc., această relație fiind cea care
reglementează şi echilibrează relațiile dintre oameni.
Raportată la autoritate, libertatea înseamnă: a şti cui, când şi cât să te
subordonezi; a putea alege şi a putea sta sub o altă autoritate care nu este atât de
constrângătoare; capacitatea şi posibilitatea schimbării unei autorități cu alta, de a ieşi
de sub o autoritate care s-a epuizat.
Concluzionând, putem spune că libertatea şi autoritatea nu se află în raport de
excludere, ci de complementaritate.
Viața într-o organizație, colectivitate, grup implică în mod inevitabil apariția unor
stări sau situații tensionale, conflictuale. Relațiile interumane nu sunt, aşadar, ferite de
acest aspect care denotă carențele care pot apărea în viața cotidiană a unei
colectivități.
În general, apariția conflictelor într-o organizație şcolară, în clasa de elevi este
consecința nefavorabilă a unui management defectuos al clasei, a insuficientei sau
incorectei aplicări, de către profesor, a leadership-ului.
Conceput şi structurat ca un instrument de lucru operațional, prin conținutul
teoretic propus, prin sarcinile de lucru, itemii de evaluare/autoevaluare recomandate,
suportul de curs poate fi util tuturor celor interesați de gestionarea relațiilor
educaționale cu implicarea elevilor în managementul clasei.
Materialul suport îmbină într-o structură coerentă aspectele teoretice legate de
managementul clasei cu cele practic – aplicative.

24 ore
Durata
(număr total
de ore de
formare):
Curriculumul programului
Competențe
Cadrele didactice vor dobândi următoarele competențe:
vizate:
- competența ”a învăța să înveți”;
- competențe sociale și civice;
- competențe digitale.
Planificarea
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
modulelor
(1/3 ore
tematice:
teorie +
Online
Online online
online
2/3 ore
sincron/ asincr sincron/ asincr
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Modulul I
Participarea şi
implicarea
elevilor la
managementul
clasei

Modulul II
Autoritate şi
libertate în clasa
de elevi

Modulul III

Managementul
situaţiilor
tensionale şi
conflictuale din
clasa de elevi

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

aplicații
practice)

face-to-face

on

face-to-face

on

7

1

2

2

2

-

7

1

2

2

2

-

8

1

1

3

3

2

-

-

-

-

2

Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

-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 teme privind implicarea elevilor în managementul
clasei

II. RESURSE UMANE
Prof. BICICĂ GEANINA VIOLETA- învățământ primar
Formatori
Prof. GHERGHINESCU CRISTINA MARILENA- învățământ primar
(nivelul de
pregătire):
Coordonatorul Prof. VÎNTURIȘ Irina – profesor metodist C.C.D.Dolj
programului

EDUCAȚIA DE CALITATE PENTRU UN VIITOR DURABIL
I. CRITERII CURRICULARE
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic auxiliar.
Public – țintă vizat:
Educația de calitate este cheia care permite atingerea obiectivelor de
Justificare
dezvoltare
durabilă (ODD), și are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a
(necesitate,
performanțelor.
utilitate):

Accesul la educația de calitate este esențial pentru funcționarea adecvată a
unei societăți durabile care promovează toleranța între oameni astfel ca aceștia
să trăiască o viață mai sănătoasă și mai durabilă.
Calitatea în educație desemnează un complex de principii şi practici ce
traversează întregul mediu educațional orientat spre obținerea de rezultate
superioare, raportate la standarde spre satisfacerea nevoilor beneficiarilor
educației.
Educația de calitate se bazează pe inovație și pe diversificare ,contribuind la
reducerea inegalităților și la atingerea egalității de gen.
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Durata (număr total 24 de ore
de ore de formare)*:
Platforma GOOGLE SUITE
Locul de
Casa Corpului Didactic Dolj
desfășurare:
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1: identificarea domeniilor de aplicare a dezvoltării durabile în context

Planificarea
modulelor tematice:

educațional;
C2: diferențierea între conceptele de dezvoltare durabilă şi dezvoltare
nedurabilă;
C3: aplicarea în practică a principiilor dezvoltării durabile şi ale ecologiei.
C4: dezvoltarea capacității de a iniția şi dezvolta proiecte educaționale care să
integreze conceptele de durabilitate, sustenabilitate, ecologie, poluare.
C5: valorificarea rezultatelor autoevaluării în procesul de planificarerealizare-evaluare- îmbunătățire instituțională, în vederea obținerii succesului
sub forma asigurării calității educației.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematic
(1/3 ore
online
teorie +
asincron
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron
aplicații
/face/facepractice)
to-face
to-face
I. Dezvoltarea
8
2
1
2
3
durabilă.
Obiectivele
dezvoltării
durabile,
domeniile de
aplicare în
context
educațional.
II. Educația de
6
1
1
2
2
calitate şi
promovarea
oportunităților
de învãțare
de-a lungul
vieții. Efectul
dezvoltării şi
inovației în
educație .
Politici de
dezvoltare
durabilă
.Criterii de
calitate
privind
dezvoltarea
durabilă.
III.
8
1
2
2
3
Implementare
a conceptului
de dezvoltare
durabilă ,
exemple de
bună practică
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prin proiecte
de dezvoltare
durabilă.

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

2
Evaluare
trimestrul II, III 2023

2

Evaluarea inițială: chestionare.
Evaluarea continuă : participare activă la dezbateri;
Evaluarea finală: realizare portofoliu pe baza conceptului de dezvoltare durabilă.
Prof. Rodica Ileana CODOBAN, prof. fizică, master didactic, grad did. I,formator.
Prof. Maria SÎRBU, prof. fizică, master management, grad didactic I , formator.
Prof. Monica PAȘCA, prof. fizică, master management, grad didactic I , formator.
Prof.metodist Rodica Ileana CODOBAN

Coordonatorul
programului
III. CRITERII ECONOMICE
Număr de cursanți
50
planificați:
Costul
5496
programului/al
activității
Costul estimativ al
4,58 lei/ora/participant
unei ore de
formare pentru
fiecare participant:
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VI.

EDUCAȚIE PENTRU EGALITATE DE ȘANSE

PREVENIREA ABSENTEISMULUI ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN EDUCAȚIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:
Curriculumul programului
Competențe vizate:
Planificarea modulelor
tematice:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar, adulți implicați în
activități cu copiii, părinți din comunitate
Educația reprezintă, pentru orice societate, vectorul dezvoltării durabile.
Problematica educației copiilor, elevilor sau tinerilor care se regăsesc în
grupurile populaționale şcolare dezavantajate sau aflate în situații de risc
constituie una din"provocările" cu care se confruntă mediile politice, socioeco-nomice, culturale sau civice din România. Părăsirea timpurie a şcolii este
strâns legată de un mediu dezavantajat din punct de vedere socio-economic şi
de un nivel scăzut de educație.
Având în vedere strategiile de intervenție care se impun la nivel de şcoală,
de maxima importanță este consilierea psiho-pedagogică a profesorilor cu
privire la această categorie deelevi, precum şi cursuri de formare care vizează
cunoaşterea şi utilizarea proiectării unor planuri de intervenție individualizată
şi personalizată a elevilor.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ

Modul
tematic

Analiza
fenomenului
de abandon
școlar din
perspectiva
accesului la
educație și
egalitate de
șanse
Cauzele
părăsirii
timpurii a
școlii
Obiectivedirecții
strategiceacțiuni
specifice
Măsuri
privind
diminuarea
fenomenului
de abandon

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)
5h

Teorie
online
sincron
/faceto-face
1h

5h

online
asincro
n

Aplicații

1h

online
sincron
/faceto-face
2h

online
asincro
n
1h

1h

1h

2h

1h

5h

1h

1h

2h

1h

7h

1h

1h

2h

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

2h

2

Trimestrul al IV lea 2022
Trimiestrele I și II 2023
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
BADEA MONICA ADELA, profesor învățământ primar,Facultatea de Psihologie și
Științe ale Educației/Universitatea din București, Master Management
Educațional/Universitatea din Craiova, gradul didactic I, titular, Colegiul
Național”Frații Buzești”
Documente justificative:
- Certificat de absolvire„FORMATORI DE FORMATORI”, F.S.I.SPIRU HARET
- Certificat de absolvire„MANAGER DE PROIECTE”, F.S.I.SPIRU HARET
- Certificat ECDL
- Formator CCD Dolj 2016-2021
 Invățarea intergenerațională
 Educație parentală
 Cercul siguranței: Scoală-elevi- părinți
 Educația între limite și permisivitate
 Prevenirea si combaterea abandonului școlar
- Certificat Curs Internațional „Promovarea incluziunii, diversității și
toleranței prin educație”
- Curs CRED- 30 credite
- Curs „Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei de
elevi”- 24 credite
- Curs „Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale ale elevilor”
- Coordonator Proiect educațional „Nu abandona, implică-te!”
DIDU ILEANA, PROFESOR, Facultatea de Matematica, Universitatea din
Craiova, Colegiul Național”Frații Buzești”, Gradul I, director
Documente justificative:
- Certificat de absolvire„FORMATORI DE FORMATORI”, F.S.I.SPIRU HARET
- Certificat de absolvire„MANAGER DE PROIECTE”, F.S.I.SPIRU HARET
- Certificat ECDL
 Formator CCD Dolj 2020-2021 Prevenirea si combaterea
abandonului școlar

Coordonatorul
programului

Prof. metodist dr. Mariana Pădureanu
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ABORDAREA EDUCAȚIONALA A ELEVILOR CU DIZABILITAȚI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:
Curriculumul programului
Competențe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
În învățământul preuniversitar sunt integrați din ce în ce mai mulți elevi cu
dizabilități sau cu dificultăți de învățare, cât și școlarizați la domiciliu pentru
care trebuie realizate adaptări ale curiculei, programe de intervenție
personalizate și/sau planuri educaționale individualizate în vederea
respectării dreptului la educație și al egalizării de șanse.
Cursul contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor cheie pentru
dezvoltarea durabilă- compentețe propuse de CE:
 Competența personală, socială și de învățare
 Competența civică
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina”
1. Aplicarea şi respectarea cadrului legislativ privind integrarea elevului cu
CES
2. Realizarea documentelor specfice demersului educațional adaptat nevoilor
elevilor aflați în dificultate
3. Utilizarea Adaptării curriculare/ Programului de intervenție personalizat/
Planului educațional individualizat/ Planului de servicii individualizat
4. Elaborarea de strategii adaptate nevoilor elevilor cu dizabilitați, dificultăți
de învățare sau școlarizați la domiciliu
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematic
(1/3 ore
online
teorie +
faceonline
faceonline asincron
2/3 ore
to-face asincro to-face asincro
aplicații
n
n
practice)
1.Delimitări
4
1
1
1
1
conceptuale.P
rezentarea
legislației în
vigoare,
privind
integrarea/inc
luziunea
preşcolarului/
elevului cu
CES.
2.Aspecte ale 6
1
1
2
2
integrării/inc
luziunii
elevului cu
CES/COSP/
planul de
servicii
individualizat
3.Adaptarea
6
1
1
2
2
curriculară/
programul de
intervenție
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare a
cursanților:

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

personalizat
4.Şcolarizare 6
1
a la domiciliu
Evaluare
Trimestrul al IV-lea 2022
Trimestrele I și al II-lea 2023

1

1

3
2

Evaluare inițială privind cunoaşterea şi aplicarea conceptelor specifice,
prin chestionare.
Evaluare formativă pe parcursul derulării programului prin aplicații
practice.
Evaluarea finală se va realiza prin evaluarea portofoliului fiecărui cursant
ce va conține un program de intervenți personalizat la disciplina predată
pentru un elev cu deficiențe mintale grave.
Jiroveanu Elisaveta Veronica, specializare: Psihologie, nivel de pregătire:
master în domeniul Științelor educației, Management educațional, formator,
profesor gradul didactic I, titular pe un post de profesor de psihopedagogie
specială pentru o catedră de educație specială
2020-2021 Formator național în cadrul cursului „Implementarea noilor
educații în învățământul preuniversitar”acreditat prin OMEC nr.5767din
15.10.2020
2019-2020 Formator național Modulul3, Aspecte transversale în abordarea şi
implementarea curriculumului național, Rolul cadrului didactic în construirea
și dezvoltarea unor medii de învățare incluzive- proiectul CRED „Curriculum
relevant, educație deschisă pentru toți”, cod SMIS2014+:118327, poziție COR
242401
2018-2019 Formator curs „Proiectarea activităților desfăşurate cu elevii cu
CES”
2017-2018 Formator curs „Activități şcolare şi extraşcolare desfăşurate cu
elevii cu CES” desfăşurate cu elevul cu CES”
Velica Emilia Gabriela, specializare: Psihologie, nivel de pregătire: master
îndomeniul Sociologie, Management organizațional și al resurselor umane,
formator, profesor gradul didactic I, titulară pe un post de profesor itinerant
şi de sprijin
2018-2019 Formator curs „Proiectarea activităților desfăşurate cu elevii cu
CES”
2017-2018 Formator curs „Activități şcolare şi extraşcolare desfăşurate cu
elevii cu CES” desfăşurate cu elevul cu CES”
Prof.metodist dr. Mariana Pădureanu

EDUCATIE FARA BULLYING
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadrele didactice, diriginti, consilieri scolari, asistenti care lucreaza cu
tinerii, lideri de programe comunitare, consilieri in tabere, parinti.
Școala joacǎ un rol important în viața cotidianǎ a copiilor noştri şi, la fel ca
în cazul programei şcolare, se aşteaptǎ sǎ îi învețe pe copii sǎ gestioneze
sentimentele şi experiențele negative şi sǎ facǎ fațǎ agresiunii şi bullyingului. Indiscutabil, şcoala este cheia pentru dezvoltarea cognitivǎ şi sǎnǎtatea
mintalǎ şi emoționalǎ a elevilor.
Aceasta lucrare prezintǎ informații generale cu privire la cauzele pentru care
bullying-ul are loc în scoli si oferǎ unelte practice
pentru prevenire si
Casa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |

70

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:
Curriculumul programului
Competențe vizate:
Planificarea modulelor
tematice:

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

intervenție. Sunt incluse exerciții şi ativitǎți interactive, testate în cadrul
atelierelor de prevenire a bullying-ului şi al sesiunilor noastre de formare. Ele
aruncǎ o privire atentǎ la natura bullying-ului şi încurajeazǎ copiii sǎ caute
soluții efective cu privire la violența în şcoalǎ.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Prevenirea, gestionarea si combaterea bullying-ului.
Crearea unui climat scolar pozitiv.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
tematic
(1/3 ore
teorie +
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincro sincron asincro
aplicații
/facen
/facen
practice) to-face
to-face
I
2
2
II
2
2
III
2
2
IV
2
2
4
2
16
Evaluare
Trimestrul al IV-lea 2022
Trimestrele I și al II-lea 2023

Evaluare
online
asincron

2

Lucrare individuala reprezentand propunerea de rezolvarea a unei situatii de
criza generata de fenomenul de bullying.
Prof. Trăistaru Daniela – coordonator ( Modulul I – Capitolul I, II) – Profesor
de limba franceza – limba latina, gradul I, certificat de formator 00350222,
Supliment descriptiv al certificatului reprezentand competentele
profesionale dobandite; Alte acte doveditoare care atesta competentele pe
tematica cursului de formare propus;
Prof. Drăgoi Hantea Sorin ( Modulul I – Capitolele III, IV, Evaluare ) – Profesor
pentru invatmantul primar, gradul didactic I, certificat de formator seria N nr
00177940, Supliment descriptiv al certificatului reprezentand competentele
profesionale dobandite;
Prof. Lupu Irina - ( Modulul II ) Profesor de limba romana – limba italiana,
gradul I, certificat de formator seria H nr 00197711, Supliment descriptiv al
certificatului reprezentand competentele profesionale dobandite; ; Alte acte
doveditoare care atesta competentele pe tematica cursului de formare
propus;
Prof. Lupu Razvan Ilie ( Modulul III ) Profesor de matematica, gradul didactic
I, certificat de formator seria E nr 0030619, Supliment descriptiv al
certificatului reprezentand competentele profesionale dobandite; ; Alte acte
doveditoare care atesta competentele pe tematica cursului de formare
propus;
Prof. Goga Oana Bătăeşescu (Modulul IV - Aplicatii) – Profesor Consilier
CJRAE, gradul didactic II, certificat de formator seria N nr 0101164,
Supliment descriptiv al certificatului reprezentand competentele
profesionale dobandite; ; Alte acte doveditoare care atesta competentele pe
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Coordonatorul
programului

tematica cursului de formare propus.
Prof. metodist dr. Mariana Pădureanu

ȘCOALA INCLUZIVĂ – METODE DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar, adulți implicați în activități
cu copiii, părinți din comunitate
Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și
destinată copiilor care nu reușesc să atingă în cadrul învățamântului obișnuit
nivele educative și sociale corespunzătoare vârstei. Aceste cerințe educative
speciale solicită abordarea actului educațional de pe poziția capacității
elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica conținutul
învățării, și nu de pe poziția profesorului sau educatorului care desfașoară
activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase omogene sau pseudoomogene de elevi.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Identificarea și indrumarea copilului cu CES către specialist
C2: Identificarea nevoilor speciale la copiii cu CES
C3: Evaluarea copilului și orientarea acestuia către abilitățile pe care le are
C4: Capacitatea de a identifica și de a gestiona comportamentele copilului cu
CES
Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul programului

Modul
tematic

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)
3

Repere
conceptuale
privind
utilizarea
noilor
tehnologii în
educație
E-learning,
6
alternativă
pentru
învățământul
tradițional
Siguranța
3
online
Instrumente
10
web și
platforme
educaționale
Evaluare
Trimestrul al IV-lea 2022

Teorie
online
sincron
/faceto-face
1

-

online
sincron
/faceto-face
-

2

2

-

-

4

1

-

-

2

-

6

4

online
asincro
n

Aplicații
online
asincro
n
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(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare a
cursanților:

Trimestrele I și al II-lea 2023
Evaluare inițială: chestionar google.forms
Evaluare formativă: activitatea din timpul întâlnirilor sincron, aplicații pe
platformă
Evaluare finală: prezentare portofoliu

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Prof. metodist dr. Mariana Pădureanu – Univ din Craiova – Facultatea de
Istorie, Filosofie, Geografie – Specializarea Sociologie, Gradul I, titular la
C.J.R.A.E. Dolj, Formator
Prof. învățământ primar – Boțoagă Raluca Elena – Univ din Craiova –
Facultatea de Litere, Specializarea – Engleză – Spaniolă, Gradul I, titular la
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Craiova, Formator
Prof. metodist dr. Mariana Pădureanu

Coordonatorul
programului

EDUCAȚIA E ȘANSA TA ! STRATEGII DE PREVENIRE A PĂRĂSIRII TIMPURII A
ȘCOLII
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
utilitate):

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă
în grădiniţă şi şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se
realizează prin puterea exemplului. O bună intervenţie a cadrului didactic prin
însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc
de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în
încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul
la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale
complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care
abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcați pentru absenteism şi alte
dificultăți de comportament, pentru care au fost sancționați în repetate rânduri
în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor
terminale de învățământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu
persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să
depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care
se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată,
înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e
percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un
viitor.
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este
considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici
calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația
morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al
unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează
şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de
dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea
inițială.
Pentru o mai bună intervenție se propune realizarea unui program care să
urmărească dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi
de folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar
favoriza apariția unor astfel de situații de risc la nivelul şcolii, pentru
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prevenirea şi, în ultimă instanță, pentru rezolvarea unor situații de criză cu
efect de abandon şcolar.
Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Colegiul Național ”Frații Buzești”

Curriculumul programului
Competențe vizate:
Cadrele didactice vor dobândi competențe de:
- competențe de planificare şi proiectare a demersului didactic;
- competențe de comunicare şi relaționare cu elevii;
- competențe de cunoaştere și aplicare a strategiilor de prevenire
timpurii a școlii
- competențe de evaluare.
Planificarea modulelor
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
tematice:
(1/3 ore
online
online
online
online
teorie +
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)
Modulul I
6
1
1
1
3
Noțiuni
introductive.
Cauzele ce stau
la baza părăsirii
timpurii a școlii.
Modulul II
4
1
1
1
1
”Educația e
șansa ta!”
Programe şi
proiecte
educative
şcolare şi
extracurriculare
menite să
crească rata
participării
şcolare şi să
faciliteze
integrarea
copiilor care au
abandonat
şcoala .
Modulul III
6
1
1
2
2
Strategii de
prevenire și
reducere a
absenteismului
și a părăsirii
timpurii a școlii
Modulul IV
6
1
1
2
2
Prevenirea
părăsirii
timpurii a școlii
Casa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |

a părăsirii
Evaluare
online
asincron

74

– cheia
succesului
școlar
Evaluare
Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare
a cursanților:

2

2

Trimestrele: IV 2022, I și II 2023
- 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 portofoliu

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

PETRE IRINA SIMONA- prof învățământ primar, absolventă a Facultății de litere
Craiova, master ”Receptarea antichității greco-romane ân cultura română”/
formator național
POPESCU CARMEN VERONICA - Prof. învățământ primar, absolventă a Facultății
de Sociologie – Psihologie București, Universitatea Spiru Haret București,master
” Management organizațional și al resurselor umane”, metodist ISJ/formator
CCD
Prof. VÎNTURIȘ Irina – profesor metodist C.C.D.Dolj

ȘCOALA MEA, ȘCOALA NOASTRĂ - ȘCOALA FĂRĂ DISCRIMINARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public - țintă vizat:
Justificare(necesitate, utilitate):

Durata (număr total de ore de
formare)*:
Locul de desfășurare:

Personal didactic din învățământul preuniversitar
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în
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.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ

Curriculum-ul programului
(competente, planificarea modulelor tematice, calendarul programului)
Competente vizate:
C1: capacitatea de a manifesta solidaritate în a rezolva
problemele care afectează comunitatea locală sau comunitatea
largă
C2: capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale
diferite (a tolera alte puncte de vedere, a conștientiza
responsabilitatea individuală şi colectivă)
C3: capacitatea de a conștientiza și înțelege identitatea culturală
națională în interacțiune cu identitatea culturală a Europei şi a
restului lumii;
C4: capacitatea de a observa și înțelege puncte de vedere care țin
de contexte culturale diferite
C5: capacitatea de a aprecia și a te bucura de arta diferitelor
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Planificarea
modulelor tematice:

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

Coordonatorul
programului

culturi
C6: capacitatea de a-ți manifesta creativitatea și a-ți
punctele de vedere față de ceilalți
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
(1/3 ore
teorie +
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincro sincron asincro
aplicații
/facen
/facen
practice) to-face
to-face
6
1
1
2
2
1.Interculturalitate
şi şcoală incluzivă;
6
1
1
2
2
2. Etnicitate şi
specific etnic comunicare şi
educaţie
europeană;
5
1
2
1
1
3. Cunoaştere,
comunicare,
eliminarea
prejudecăţilor
5
1
2
2
4. Limba, tradiţiile/
cutumele
/simboluri
culturale şi istoria
rromilor
Evaluare
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

-

exprima
Evaluare
online
asincron

2

Chestionar on-line
Proiect individual la alegerea cursantului

Prof. Aida IONESCU – inspector școlar general adjunct al IȘJ Dolj – formator
național.
Prof. dr. Teodora BADEA – inspector școlar al IȘJ Dolj - formator național.
Prof. ZAHARIA Laura – profesor învățământ primar, Facultatea de Litere Craiova –
limba și literatura română – limba și literatura franceză, certificat formator.
Prof. metodist Ștefan VASILE
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VII.

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ

ANTREPRENORIATUL- METACOMPETENȚĂ ÎN SECOLUL XXI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățămâtul preuniversitar
Justificare (necesitate,
Conform DEX, cuvântul ”antreprenor” este de proveniență franceză și
utilitate):
pune accent pe funcția primară a antreprenorului: ”antreprenor, -oare,
antreprenori, -oare, s.m. și s.f. Persoană care conduce o antrepriză – Din
fr. entrepreneur”. Potrivit Wikipedia, antreprenoriatul a început să fie
recunoscut în timpul monarhului francez Ludovic al XIV-lea, care obișnuia
să afirme că „burghezii și meșteșugarii vor deveni artizanii bogăției”.
Antreprenoriatul reprezintă un proces care constă în identificarea și
urmărirea unei oportunități de afaceri, în scopul valorificării acesteia. Mai
mult, este văzut ca metacompetență care îi va ajuta pe oamenii cu
mentalitate antreprenorială ca, peste 20 - 30 de ani, trăind într-un viitor
impredictibil, destul de volatil, să își construiască nișa în care să
performeze, să se angajeze pe sine și să angajeze pe alții, pentru a
valorifica oportunitățile descoperite.
Schimbările din societatea actuală au evidențiat nevoia dezvoltării
competențelor antreprenoriale de la vârste cât mai mici. În aceste
condiții, pentru a putea valorifica cunoștințele pe care le au elevii, în
sensul de a-i ajuta să descopere oportunități, trebuie să le dezvoltăm
profesorilor mentalitatea antreprenorială.
Astfel, formarea continuă în domeniul antreprenoriatului devine
necesară şi utilă pentru cadrele didactice, indiferent de disciplina predată
și inclusiv pentru profesorii cu atribuții de diriginte, care în cadrul orelor
de Consiliere şi orientare, trebuie să asigure parcurgerea modulelor
”Proiectarea carierei” şi ”Educație antreprenorială”.
Durata (număr total de ore
24 de ore
de formare):
Locația
Platforma Google Suite/Casa Corpului Didatic Dolj/unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate:

Competențe profesional-științifice:
C1: cunoașterea și utilizarea unor concepte specifice antreprenoriatului;
C2: analizarea critică și constructivă a unor circumstanțe și cazuri
prezentate în vedrea conștientizării unor concepte specifice
antreprenoriatului;
C3: proiectarea sintetică a unui plan de afaceri.
Competențe psiho-pedagogice:
C4: aprecierea calităților personale în vederea autocunoașterii și orientării
profesionale;
C5: dezvoltarea mentalității antreprenoriale, care să permită valorificarea
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Planificarea modulelor
tematice:

eficientă a propriului potențial;
Competențe digitale:
C6: experimentarea unor instrumente web 2.0 și a unor metode în vederea
dezvoltării inițiativei, creativității și inovării;
C7: dezvoltarea creativității cu ajutorul instrumentelor web 2.0.
Modul tematic
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
ore
online
(1/3 ore
asincron
online online online
teorie + online
2/3 ore sincron/ asincron sincron/asincron
face-toaplicații face-toface
face
practice)
MODULUL I
Competențe
antreprenoriale.
5
1
1
2
1
Formele și
tipologia
antreprenoriatului
MODULUL al IIlea
Rolul
antreprenorului.
6
1
1
1
3
Exemple de bune
practici
antreprenoriale
MODULUL al IIIlea
Creativitate și
inovare în
antreprenoriat.
6
1
1
2
2
Instrumente
digitale în
dezvoltarea
competențelor
antreprenporiale
MODULUL al IVlea
Elaborarea
5
1
1
1
2
planului de
afaceri
Evaluare

2

2

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):

trimestrul al IV- lea – anul bugetar 2022
trimestrele I, al II-lea – anul bugetar 2023

Modalități de evaluare a
cursanților:

Evaluare inițială: Brainstorming ”Ce este antreprenoriatul?”
Evaluare curentă: observarea sistematică a cursanților prin acordarea de
feedback aplicațiilor practice încărcate pe Google Classroom
Evaluare finală: temă de portofoliu

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

1. Aurelia-Camelia BĂLAN - profesor metodist la Casa Corpului Didactic
Dolj, gradul didactic I, formator național, absolventă Școala Normală
”Ștefan Velovan”(1998), specializarea Învățător – Educator;
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, promoția 2003,
specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura
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Coordonatorul programului

franceză; Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 2009,
Masterat în domeniul ”Managementul proiectelor europene”;
absolventă program de specializare ”Competențe antreprenoriale”,
august 2014, formator național;
2. Ana-Cristina Manea - profesor grad I, Studii universitare de lungă
durată, Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi”, Iași, Facultatea
Textile-pielărie, Specializarea: Tehnologia Tricoturilor și confecțiilor,
Master în domeniul Filologie, program de studii: Studii de limbă
engleză și literaturi anglo-americane , Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, formator;
3. Claudia-Lucia VIDA - profesor gradul I, specializarea Limba şi
literatura română-Limba şi literatura latină, absolventă Master
"Structura şi dinamica limbii române" și cursuri postuniversitare
"Managementul unităților de învățământ", "Abordări moderne în
psihopedagogia specială", formator național.
Profesor metodist Bălan Aurelia-Camelia

ELEMENTE DE EDUCAŢIE ANTEPRENORIALĂ APLICATĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Evoluția,schimbările şi interacțiunea domeniilor de activitate din societatea
actuală au evidențiat necesitatea cunoaşterii şi dezvoltării competențelor
anteprenoriale pe întreg parcursul procesului educațional.Plecînd de la această
motivație şi adăugând actuala reformă a planurilor cadru, de la un model generic
la variante multiple bazat pe solicitările pieței forței de muncă, opțiunile
elevilor, caracteristicile zonale şi alinierea normelor europene, se impune ca
nevoie o formare profesională anteprenorială utilă şi benefică pentru cadrele
didactice din întreg sistemul de învățământ preuniversitar, dar şi pentru cadrele
didactice cu atribuții de diriginte care,în cadrul orelor de consiliere şi orientare
parcurg modulele de educație anteprenorială şi orientare a carierei, acest curs
venind astfel ca un instrument pentru formarea şi fixarea abilităților şi
competențelor cadrelor didactice în domeniul anteprenorial

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

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

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: dezvoltarea aptitudinilor, competențelor şi calităților anteprenoriale
C2: identificarea şi însuşirea elementelor de etică şi legislație în afaceri
C3: cunoaşterea instrumentelor şi a resurselor firmei în activitatea anteprenorială
C4: elaborarea de modalități de promovare a produselor de anteprenoriat
C5 :dezvoltarea aptitudinilor de comunicare profesională şi îmbunătățirea
capacității de comunicare prin metode informatice şi elemente de specialitate în
limbă străină.
Planificarea modulelor
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)
I.Noțiuni de
4
1
1
1
1
anteprenoriat,
competențe şi
calități.
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare
a cursanților:

II.Etica în
afaceri şi
legislație în
activități de
anteprenoriat.
Piața şi
resursele
firmei.
III. Instrumente
în activitatea
anteprenorială,
analiza SWOT şi
planul de
afaceri.
Modalități de
promovare a
produselor de
către firmă.
IV.
Comunicarea
profesională în
organizațiiforme, metode
informatice şi
elemente de
specialitate în
limbă străină.
Evaluare
Prof.metodist Rodica

6

1

1

2

2

6

1

1

1

3

6

1

1

2

2

2
Ileana CODOBAN

2

PORTOFOLIU

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

Prof. dr. Oana Lavinia ZAHARIE, licență în limba engleză, masterat în limba
engleză, studii doctorale în filologie, evaluator de competențe profesionale,
formator.
Prof. Nirvana Augustina MÂNDRULEANU, în licență profil economic A.S.E.
București- Facultatea de Management; master Facultatea de Drept București;
formator.
Prof.metodist Rodica Ileana CODOBAN
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VIII. EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
NOȚIUNI DE BAZĂ ÎN ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
I. CRITERII CURRICULARE
Public –
Angajații din sistemul de învățământ
țintăvizat:
Justificare
Cursul este util pentru a dobândi cunoștințele necesare acordării primului
(necesitate,
ajutor de bază în cazul producerii unor accidente în școală.
utilitate):
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1:cunoaşterea principiilor de bază în acordarea primului ajutor;
vizate:
C2: cunoaşterea tehnicilor de suport vital de bază la adult și copil;
C3: formarea de aptitudini necesare pentru a acorda primul ajutor în cazul
diferitelor traumatisme.
Planificarea
Modul
Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
tematic
ore
online
tematice:
asincron
online
online
online
online
sincron/ asincron sincron/ asincron
face-toface-toface
face
MODULUL I
Prim ajutor
22
8
2
12
de bază.
EVALUARE
2
2
Calendarul
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
Evaluare inițialăprintr-un test specific pentru a afla nivelul fiecărui cursant;
evaluare a
Evaluare formativăpe parcursul derulării cursului prin: observare curentă,
cursanților:
Evaluare finală portofoliul personal al cursantului
II. RESURSE UMANE
Formatori
Prof. Ionuț PROHASCA – Facultatea de Educație fizică și sport, formator prim
(nivelul de
ajutor.
pregătire):
Prof. VÎNTURIȘ Irina – profesor metodist C.C.D.Dolj
Coordonatorul
programului
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IX.

ALTE PROGRAME

IX.1. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – STANDARD EUROPEAN ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Inteligența emoțională este unul din cei mai importanți parametri
definitorii pentru succesul profesional.
Oamenii definesc succesul în moduri destul de diferite, astfel încât pentru
unii succesul înseamnă atingerea unor obiective financiare și profesionale
sigure, pe când alții tratează succesul din punctul de vedere al impactului avut
asupra celor din jur fie ei asociați, familie, sau discipoli. Ceea ce îi aduce la
același numitor comun deopotrivă pe cei din prima categorie cât și pe ceilalți
este însă o serie de trăsături definitorii specifice persoanelor care nu concep
sa renunțe în vreun fel la niște standarde fixate anterior.
Programul vizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin
dobândirea de competențe complementare pentru actul educațional,
răspunzând nevoilor de profesionalizare a cadrelor didactice în raport cu
cerințele învățământului centrat pe elev.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Gestionarea relațiilor de comunicare în cadrul grupurilor
școlare/extrașcolare prin utilizarea adecvată a conceptelor inteligenței
emoționale;
C2: Utilizarea /operarea conceptelor și teoriilor inteligenței emoționale în
actul didactic;
C3: Adoptarea de strategii eficiente care să permită realizarea unui actul
educațional la standard european .
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
(1/3 ore
online
teorie +
online
online
online
online asincron
2/3 ore
sincron asincro sincron asincro
aplicații
/facen
/facen
practice) to-face
to-face
Modulul 1:
7
2
1
2
2
Conceptul
de
„inteligență
emoțională
” în
educație
Modulul II
7
2
1
2
2
Rolul
inteligenței
emoționale
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

în actul
educațional
Modulul III
8
2
Inteligența
emoționala
– exemple
de bune
practici
Evaluare
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

-

2

2

2

2

Chestionar on-line
Proiect individual la alegerea cursantului

Formator județean - prof. dr. COCOȘ Elena, grad didactic I, doctor in sociologie, Univ.
din Craiova, formator, certificat M.E.E, certificat formator seria F, nr. 0031711,
eliberat de USH-MFC Craiova
Formator național - prof. FIRESCU Georgiana – profesor C.J.R.A.E. Dolj,
Facultatea de Psihologie, gradul didactic I, certificat formator seria B, nr.
0020882, eliberat de Grupul Școlar ”Spiru Haret” Craiova
Formator județean - prof. CIOBANU Daniela – profesor C.J.R.A.E. Dolj
Facultatea de Psihologie, gradul didactic I, certificat formator seria M, nr.
00349240, eliberat de PSI Focus Center
Formator județean - prof. PASCU Cristina Florentina– profesor, Facultatea de
Litere, Științele educației, gradul didactic I, certificat formator seria G, nr.
00110645, eliberat de Asociația Dominou Craiova
Formator județean – Cotoi Nicoleta, profesor, Facultatea de Litere, Master
Managementul organizațiilor publice, certificat formator, seria G, nr.
00353640, eliberat de Asociația Dominou
Prof. Metodist Ștefan VASILE

CUNOAȘTERE ȘI AUTOCUNOAȘTERE PROFESIONALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Educatoare, învățători, profesori de gimnaziu, profesori de liceu, personal de
conducere, personal auxiliar
Prezentul curs asigură un program pentru pregătirea cursanților, prin care sunt
învățați să se cunoască prin cele mai importante domenii legate de cunoaștere
și autocunoaștere profesională şi să implementeze strategii eficiente de reglare
emoțională şi control al comportamentului.
Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcționarea
şi adaptarea optimă la mediul social, în menținerea sănătății mentale şi
emoționale, iar acceptarea necondiționată (indiferent de performanțe) şi
gândirea pozitivă (convingerea că fiecare avem ceva bun) sunt atitudini care
favorizează dezvoltarea personală. În acest context, trebuie ținut cont de
faptul că fiecare persoană este valoroasă în sine, are capacitatea de a se
dezvolta şi de a-şi alege propriul destin, de a-şi valida calitățile şi
caracteristicile pozitive în măsura în care mediul îi creează condițiile de
actualizare a sinelui.
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Durata (număr total de
ore de formare):
Loc de desfășurare

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

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1:conştientizarea relației dintre autocunoaștere și dezvoltare personală;

C2:identificarea de strategii educaționale eficiente de optimizare a
procesului de dezvoltare personală la vârstele preşcolară şi şcolară;
C3:utilizarea corectă a metodelor şi tehnicilor de cunoaştere psihologică a
personalității elevului;
C4:implicarea în propriul proces de formare şi dezvoltare personală.
Planificarea
modulelor tematice:

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

Modul tematic

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)

Autocunoaştere
şi dezvoltare
personală;
Metode de
autocunoaştere
şi
intercunoaştere;
Procese şi etape
în dezvoltarea
sinelui şi a
respectului de
sine;
Evaluarea
Trimestrele: IV 2022,

Teorie

Aplicații

Evaluare
online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincr
on

online
sincron
/faceto-face

online
asincr
on

7

1

2

2

2

-

7

1

2

2

2

-

8

1

1

3

3

-

-

-

-

-

2

2
I și II 2023

Realizarea şi prezentarea portofoliului, completarea de chestionare;

Prof. VÎNTURIȘ Irina – profesor metodist C.C.D.Dolj, formator, certificat
formator
Prof. VÎNTURIȘ Irina – profesor metodist C.C.D.Dolj

START ÎN AVENTURA CUNOAȘTERII UNIVERSULUI
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Profesori pentru învățământ primar/învățători.
Programa școlară pentru disciplina de tip opțional integrat „Start în
aventura cunoașterii Universului”, aprobată
prin OME nr. 4096 din
22.06.2022, a fost elaborată cu scopul de a crea oportunități de dezvoltare a
elevilor de nivel primar.
Debutul educației STE(A)M – știință, tehnologie, inginerie (artă) și
matematică – din primii ani de școală este în favoarea unei schimbări de
paradigmă. Intrând în contact cu elemente de știință, tehnologie, inginerie și
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matematică, într-o prezentare aplicată și cu accent ludic, în care arta poate fi
o formă extrem de utilă pentru a media această cunoaștere umană, copilului
încurajat să experimenteze, să observe, să cerceteze, i se va forma o
dependență pozitivă pentru curiozitate.
Un alt aspect cu impact inovator îl constituie orientarea în carieră încă de
la vârste fragede și orientarea spre științe,în special științe spațiale.
Importanța abordării meseriilor viitorului și a științei spațiului încă de la vârste
mici oferă posibilitatea de a experimenta domenii diverse, de a-și valoriza
abilitățile/aptitudinile native și dobândite, de a se manifesta creativ, de a se
pregăti pentru viață.
Este nevoie ca școala secolului XXI să semene tot mai mult cu un CENTRU DE
INOVARE, un loc în care se formează noi competențe, în care procesul
instructiv educativ are un caracter integrat, un loc care se ține cont de
întrebările și nevoile personale ale elevilor,
tehnologia are un rol
fundamental, iar elevii sunt impulsionați să creeze viitorul.
Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:
Curriculumul programului
Competențe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

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

24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
C1:Explorarea dirijată a unor elemente/procese/fenomene din realitatea
înconjurătoare, corelarea și valorificarea acestora în contexte diferite
C2:Formularea de opinii, răspunsuri și decizii privind situații-problemă simple,
utilizând concepte şi metode specifice diferitelor domenii de cunoaștere
C3:Formarea abilităților și a atitudinilor specifice în vederea orientării către
o carieră în domeniul științelor spațiale.
C4:Stimularea imaginației elevilor și a spiritului investigativ;
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematic
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)
6
1
1
2
2
I.Start în
aventura
cunoașterii
Universuluistructura și
resurse
educaționale
8
1
1
3
3
II.Strategii
de aplicare
la clasă.
III.Metode
8
1
1
2
4
activparticipative
în predarea
CDȘ.
Evaluare
2
2
Trimestrul I, II, 2023
Realizarea unui portofoliu cu activități de predare și evaluare folosind
conținuturi adaptate la o clasă de nivel primar.

II. RESURSE UMANE
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Formatori (nivelul de
pregătire):

Prof. Felicia- CĂLMUC profesor, limba și lit engleza, grad didactic I, doctor în
filologie, formator.
Prof. Rodica Ileana CODOBAN, profesor fizică, master didactic în chimie, grad
didactic I , formator.
Prof. Georgeta BOCAI - profesor pentru învățământul primar, grad didactic I,
formator
Prof. metodist Rodica Ileana Codoban

Coordonatorul
programului

STRATEGII DE ÎNVĂȚARE PERMANENTĂ ÎN ȘCOALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Necesitatea de a crea un mediu de învățare în care cadrele didactice să aibă o
atitudine deschisă față de nou oferind alternative în domeniul educațional.
Acest curs reprezintă o oportunitate a cadrelor didactice de a găsi cu optimist
și încredere soluții inovatoare și creative în educație, astfel încât școala să
devină o autentică organizație care învață.
Având în vedere ritmul schimbărilor sociale, învățarea permanentă
și dezvoltarea continuă devin principii fundamentale ale funcționării și
dezvoltării instituțiilor școlare.

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

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

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1:Dezvoltarea, consolidarea şi perfecționarea deprinderilor, capacităților
cognitive necesare ridicării standardelor calității procesului educational.
C2: Aplicarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice, a
deprinderilor practice și a tehnicilor de transfer în activitățile extracurriculare şi
extraşcolare.
C3: Planificarea şi perfecționarea strategiilor de învățare (autocunoaștere,
autoevaluare) și de comunicare.
C4: 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 ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
(1/3 ore
online
online
online
online
online asincron
teorie + 2/3
asincr
ore aplicații sincron asincron sincron
/face/faceon
practice)
to-face

I.Principiile
învățării
permanente.
Dimensiunile
organizației
școlare.
II. Învățarea
prin cooperare.
III.Planificarea
strategică și
inovativă într-o
școală.

to-face

7

1

1

3

2

4

1

1

1

1

4

1

1

1

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

IV.Facilitarea
relației școală –
comunitate –
părinți.
Planificarea
activităților
unui centru de
învățare
permanentă la
nivelul
comunității.
Evaluare
Trimestrul IV 2022
Trimestrul I, II, 2023

7

1

1

3

2

2

2

Evaluarea continuă, participare activă la dezbateri;
Evaluarea finală: portofoliului cursanților

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

Prof. Rodica CODOBAN - Formator, profesor metodist C.C.D.Dolj, Specializare
fizică, master didactic, Grad did.I.
Prof. Camelia DUMITRACHE - Formator, Specializare Limba română-limba
franceza, master în didactica specialități, Grad did.I.
Prof. Loredana BOCIOAGA - Formator,Specializare Arte Plastice-Pedagogia Artei,
Grad did.I.
Prof. metodist Rodica Ileana CODOBAN

CREATIVITATE, COLABORARE, COMUNICARE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ-4CI. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice de toate specialitățile din învățământul preuniversitar
Îmbunătățirea continuă a competențelor atât din punct de vedere personal cât
și profesional ca avantaj strategic pentru organizație prin dobândirea unui kit
complet de strategii pentru îmbunătățirea stilurilor de predare al profesorilor,
luarea deciziilor optime în concordanță cu deciziile la nivel de organizație,
precum și a unui set consistent de strategii de comunicare urmărindu-se atât
dezvoltarea personală, cât și optimizarea performanței profesionale la locul de
muncă.

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Colegiul ”Ștefan Odobleja” Craiova

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1:Dezvoltarea abilităților de sinteză a informației în comunicarea scrisă și cea
orală prin însușirea unor tehnici moderne în comnunicare.
C2: Îmbunătățirea stilului de predare prin dobândirea de metode de stimulare a
creativității în rândul elevilor.
C3: Dezvoltarea abilităților de comunicare în asigurarea unui mediu de lucru
armonios și constructiv, precum și în crearea unei echipe de lucru eficiente.
C4: Dezvoltarea capacității de a procesa informația
Planificarea modulelor
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face-

/face-
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aplicații
practice)

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

I. Structura
7
creativității,
componentele
ei; Legătura
dintre
creativitate,
imaginație și
inovație
II. Strategii
7
pentru
dezvoltarea
creativitățiimetode de
stimulare a
creativității
III.Comunicare
8
asertivă.
Rolul
comunicării în
asigurarea
unui mediu de
lucru armonios
și constructiv
si în crearea
unei echipe de
lucru
eficiente.
Critica
constructivă
sau feedbackul constructiv
Tehnica ORID
Evaluare
2
Trimestrul IV 2022
Trimestrul I, II, 2023

to-face

to-face

1

1

2

3

1

1

2

3

1

1

3

3

2

Evaluarea continuă, participare activă la dezbateri;
Evaluarea finală: portofoliului cursanților

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

Prof. Marilena CIONTESCU, profesor matematică, grad I, formator
Prof. Simona CIULU, profesor discipline tehnice, master, grad I, formator
Prof. metodist Rodica Ileana CODOBAN

FORMAREA PRIN PROIECTE INTERDISCIPLINARE
I. CRITERII CURRICULARE
Cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic auxiliar.
Public – țintă vizat:
Cursul de formare vizează dezvoltarea competențelelor cadrelor didactice
Justificare
necesare derulării unor activități prin îmbinarea dintre lucrul în echipă, rezolvarea
(necesitate,
de probleme, tehnologie.
utilitate):
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Necesitatea îmbunătățirii procesului instructiv–educativ prin abilitarea
profesorilor în crearea unui ethos şcolar personalizat prin dezvoltarea unor
cunoştințe și abilități .
Pe lângă cunoştințe de bază elevii au nevoie şi de competențe de comunicare şi
mânuirea informației.
Acest curs reprezintă o oportunitate a cadrelor didactice de a găsi cu optimist și
încredere soluții inovatoare și creative în educație, astfel încât școala să devină o
autentică organizație care învață.
24 de ore

Durata (număr total
de ore de formare)*:
Platforma GOOGLE SUITE
Locul de
Casa Corpului Didactic Dolj
desfășurare:
Curriculumul programului
Competențe vizate: C1:promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice

Planificarea
modulelor tematice:

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

necesare ridicării standardelor calității procesului educational;
C2: dezvoltarea, consolidarea şi perfecționarea deprinderilor practice, a
capacităților cognitive ;
C3: selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice, a tehnicilor
de transfer în activitățile extracurriculare şi extraşcolare;
C3:dezvoltarea deprinderilor de a utiliza în procesul de predare – învățare evaluare noi metode folosind tehnologia informației;
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematic
(1/3 ore
online
teorie +
asincron
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron
aplicații
/face/facepractice)
to-face
to-face
I.Noile
6
1
1
2
2
educații.
Abordări
interdisciplina
re.
II. Modele de
8
1
1
3
3
învățare activparticipativă.
III. Proiecte
8
1
1
2
4
interdisciplina
re: Exemple
de bune
practici.
Evaluare
2
2
trimestrul I,II, III 2023

Evaluarea continuă: participarea la dezbateri;
Evaluarea finală: realizarea unui portofoliu.

Prof. Rodica CODOBAN – profesor fizică, master didactic, grad.did.I, formator.
Prof. Ana-Maria IANCU FÎLFAN, profesor biologie, master, grad.did.I, formator.
Prof. Alina ROINIȚĂ ,profesor învățământ primar, psihologie, grad.did I,formator.
Prof. metodist Rodica Ileana CODOBAN
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MANAGEMENTUL ÎNVĂŢĂRII PE PRINCIPII INTER ȘI TRANSDISCIPLINARE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar trebuie să-şi însuşească o
serie de metode, tehnici şi strategii de management al activităților didactice.
Cursul îşi propune să realizeze o abordare interactivă şi interdisciplinară de
formare şi transfer a competențelor izvorâte din principalele obiective ale
pregătirii cadrelor didactice la nivel național care vizează redimensionarea
raportului dintre componenta teoretică şi cea practică a curriculum-ului de
pregătire/formare a cadrelor didactice cât includerea unor conținuturi şi
metode care facilitează dobândirea competențelor personale şi sociale.
Dezvoltarea creativității, autonomiei în gândire, a capacității de a face
conexiuni logice şi interdisciplinare sunt obiective de bază a învățării.

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

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

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: abordarea integratoare, iterdisciplinară în învățământul preuniversitar a
disciplinelor şcolare și însuşirea unor tehnici şi strategii de predare - învățareevaluare în relație cu cerințe de satisfacere a calității în educație;
C2: formarea abilităților de integrare în activitatea didactică a unor strategii de
învățare şi evaluare activ- participative cu caracter creativ;
C3: utilizarea şi conceperea unor instrumente de evaluare a activității
didactice în acord cu indicatorii de bună practică.
C4: utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare specifice disciplinelor și
selectarea metodele optime de observare a achizițiilor dobândite.
C5: adaptarea şi soluționarea situațiilor neprevăzute în procesul educațional.
Planificarea modulelor
tematice:

Modul
tematic

I.Principiile
didactice în
predarea
disciplinelor
de studiu.
Dezvoltarea
competențel
or de bază
pentru
abordarea
inter
disciplinară
şi interactivă
activităților
II. Strategii
didactice în

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)
7

Teorie

1

1

2

2

8

1

1

2

3

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

Aplicații
online
sincron
/faceto-face

online
asincron

Casa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |

Evaluare
online
asincron

90

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

abordarea
inter şi trans
disciplinară.
Dezvoltarea
creativității
prin folosirea
metodelor
interactive.
IV. Abordarea
7
trans
disciplinară a
procesului de
învățareevaluare
Evaluare
2
Trimestrul IV 2022
Trimestrul I, II, 2023

1

1

3

2

2

Evaluarea continuă, participare activă la dezbateri;
Evaluarea finală: portofoliul.

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

Prof. Cristina MICU - profesor matematică, master, Grad did.I, Formator.
Prof. Rodica CODOBAN – profesor fizică, master didactic, grad.did.I, formator.
Prof. Petrina RADU - profesor discipline tehnice ,mater, Grad did.I.,Formator.
Prof. metodist Rodica Ileana CODOBAN
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IX.2. DEZVOLTARE PERSONALĂ
EDUCAȚIE PENTRU VALORI SOCIALE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:
Curriculumul programului
Competențe vizate:

Planificarea modulelor
tematice:

Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):

Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Educația socială reprezintă un echilibru între conținutul teoretic și ideile
practice de predare. Cursul propus include tehnici de utilizare a materialelor
în clasă, informații despre cea mai recentă tehnologie de instruire, recenzii
ale mediilor educaționale, cercetări pe subiecte semnificative legate de
studiile sociale și planuri de lecție care pot fi aplicate la diferite discipline.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu”, Craiova
C1: consolidarea competențelor de comunicare;
C2: dezvoltarea şi extinderea competențelor transversale privind interacțiunea
şi comunicarea cu mediul social;
C3: valorificarea informațiilor obținute prin aplicarea de modele, metode,
tehnici și instrumente de cunoaștere, de consiliere și de tratare diferențiată a
elevilor;
C4: înțelegerea şi explicarea modului în care școala răspunde nevoilor
comunității locale și utilizarea resurselor oferite de aceasta.
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematic
(1/3 ore
online
teorie +
online
online
online
online asincron
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron
aplicații
/face/facepractice) to-face
to-face
MODULUL I
5
1
1
2
1
DE LA
VALORILE
SOCIALE LA
COMPETENȚE
SOCIALE
MODULUL II
5
1
1
2
1
INCLUZIUNEA
ÎN ŞCOALĂ
MODULUL III
1
1
2
2
EDUCAȚIE
6
PENTRU
CETĂȚENIE
DEMOCRATIC
Ă ŞI
DREPTURILE
OMULUI
MODULUL IV
6
1
1
2
2
VALORI
SOCIALE
Evaluare
2
2
Trimestrul al IV-lea 2022
Trimestrele I și al II-lea 2023
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Modalități de evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

Evaluare inițială: chestionar inițial
Evaluare formativă: aplicații practice
Evaluare finală: proiecte individuale și/sau de grup
BĂLAN AURELIA-CAMELIA - profesor, gradul I, specializarea Limba și literatura
română-Limba și literatura franceză, Universitatea din Craiova, Facultatea de
Litere; cursuri/programe: JOBS – formarea pentru orientarea și consilierea în
carieră a elevilor”, Mediator școlar, Strategii de gestionare a situațiilor
conflictuale, Strategii și tehnici de prevenire și combatere a fenomenului de
bullying, Educație democratică, incluziune și interculturalitate, Modalități de
prevenție și intervenție a violenței în școală, formator național, certificat
formator de formatori seria D, nr. 0080906;
VIDA CLAUDIA-LUCIA - profesor gradul I, Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu”,
Craiova, specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura latină,
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere,
Master "Structura şi dinamica limbii române" și cursuri postuniversitare
"Managementul unităților de învățământ", "Abordări moderne în
psihopedagogia specială", cursuri: ”Pedagog de recuperare”, ”Conexiuni
educaționale elev-profesor-familie-societate”, ”Tutoratul și educația
remedială pentru elevii cu dificultăți de învățare”, certificat formator seria I,
nr. 00192621, formator național.
Profesor metodist Aurelia-Camelia Bălan

FORMAREA COMPETENȚELOR-CHEIE CU AJUTORUL NOILOR EDUCAȚII
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personalul din învățământul preuniversitar
Justificare
Noile educații vizează conținuturi generate de „problematica lumii
(necesitate, utilitate): contemporane" prin care se încearcă formarea abilităților de viață ale
elevilor. Ele corespund unor trebuințe de ordin sociopedagogic, fiind
integrative si cumulative și generând o învățare interactivă ce conduce la
formarea de atitudini și comportamente, contribuind astfel la formarea și
dezvoltarea personalității elevilor. Este necesar ca într-o societate aflată
mereu în schimbare individul să facă față schimbărilor, să învețe să se
adapteze fiecărui mediu și să își formeze cele opt competențe cheie.
Durata (număr total de 24 de ore
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/ Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”,
Craiova
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Introducerea si adaptarea conținutului noilor educații în cadrul
disciplinelor şcolare predate;
C2: Dezvoltarea abilității de predare interdisciplinară în vederea
dobândirii de către elevi a competențelor-cheie prevăzute de curriculum
actual;
C3: Formarea deprinderilor de proiectare a unor activități specifice noilor
educații;
C4: Dezvoltarea abilității de adaptare la situații educaționale diverse;
C5: Stimularea creativității în vederea creșterii capacității de inovare în
actul didactic.
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Planificarea modulelor
tematice:

Modul
tematic

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

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)

Teorie

Aplicații

Evaluare
online
asincron

3

online online online online
sincron asincro sincron asincro
/facen
/facen
to-face
toface
1
2
1
2

8

4

-

-

4

8

4

-

-

4

-

-

-

-

-

3

2

Trimestre ale anului bugetar: IV 2022,I,II 2023
Calendarul
programului (trimestre
ale anului bugetar):
Modalități de evaluare Evaluare inițială: chestionar google.forms
a cursanților:
Evaluare formativă: activitatea din timpul întâlnirilor sincron, aplicații pe
platformă
Evaluare finală: prezentare portofoliu
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. Stoica-Fetea Didona-Mădălina, profesor de Limba și literatura
pregătire):
română la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Craiova, absolventă a
Facultății de Litere din Craiova – Master „Limba română actuală –
structură, dinamică și funcționalitate”, gradul I, formator național
Coordonatorul
JENARU Răzvan Mircea
programului

EDUCAŢIA SOCIO-EMOŢIONALĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preșcolar și primar.
Cursul vizează cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea regulilor pentru părinții care
nu sunt pregătiți să se implice în educația copiilor, colaborarea cu şcoala şi
comunitatea, înregistrînd carențe care se reflectă în performanțele şcolare şi
conduita psihosocială a copiilor.
În ceea ce priveşte dezvoltarea socio-emoțională putem spune că aceasta
vizează debutul vieții sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi menține
interacțiuni cu adulții şi copiii. În plus, interacțiunile sociale mediază modul în
care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din jurul lor.Pentru a asigura
dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, este necesar ca toate demersurile
instructiv-educative să se focalizeze pe : formarea şi dezvoltarea la copii a
Casa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |

94

Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

abilităților de interacțiune cu adulții, cu copiii de vârste apropiate, acceptarea şi
respectarea diversității, formarea comportamentelor prosociale, recunoaşterea,
exprimarea şi autocontrolul emoțiilor, a expresivității emoționale, dezvoltarea
conceptului de sine.
Dezvoltarea emoțională şi socială a copilului sunt aspecte esențiale în evoluția
sa şi special în procesualitatea învățării, de aceea atât cadrele didactice, cât şi
părinții trebuie să acorde o importanță deosebită acestui segment de educație.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Analiza şi interpretarea conceptelor de educație socio-emoțională în
contextul lumii contemporane
C2: Determinarea conținutului educației socio-emoționale .
C3: Conştientizarea necesității formării şi dezvoltării comportamentelor şi
abilităților emoționale şi sociale .
C4: Identificarea unor modalități, strategii, condiții în desfăşurarea activităților
pentru dezvoltarea socio-emoțională în practica didactică din şcoli.
C5: Deprinderea unor abilități, atitudini şi tehnici de consiliere educațională
Planificarea modulelor
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron asincron sincron
asincro
2/3 ore
/face/facen
aplicații
to-face
to-face
practice)
M1: Conținutul
6
1
1
2
2
şi importanța
educației socioemoționale la
vârsta
preşcolară, ca
parte
integrantă a
curriculumu- lui
preşcolar
M2: Modalități
8
1
1
2
4
şi strategii de
dezvoltare a
abilităților
sociale şi
emoționale prin
consilierea
educațională a
copiilor şi
părinților.
Activități de
consiliere a
părinților.
M3. Mediul
8
1
2
3
2
digital și starea
de bine
emoțională.
Evaluare
2
2
Calendarul programului Trimestrul IV 2022
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(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare
a cursanților:

Trimestrul I, II 2023
Aplicații practice.
portofoliu .

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

Prof. Irina Ştefana BROSCARU, profesor pentru învățământ preșcolar, master
Managementul și dezvoltarea resurselor umane, grad.did.I, inspector școlar
general adjunct, formator.
Prof. Georgeta Mădălina PĂTRAŞCU, profesor pentru învățământ preșcolar,
grad.did.I, formator.
Prof. metodist Rodica Ileana CODOBAN

COMUNICARE EFICIENTĂ-PARTENERIAT PERFORMANT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar.
Justificare
Competențele de comunicare ale cadrului didactic sunt cel puțin la fel de
(necesitate,
importante ca şi cunoaşterea în profunzime a conținutului disciplinei pe care este
utilitate):
autorizat să o predea ce îi va permite întâlnirea fericită cu fiecare dintre sutele de
elevi ale claselor sale.
Este misiunea fiecărui cadru didactic să genereze soluții de învățare creative,
eficiente şi personalizate, să aibă la îndemână un set de abilități de comunicare
interpersonală.
Actul educațional înseamnă dialog care presupune empatie, atenție la nevoile
celuilalt, disponibilitate şi deschidere, integrarea perspectivei celuilalt.
Durata (număr total
24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: dezvoltarea competențelor de comunicare prin ascultare activă-;
C2: îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul
preuniversitar în vederea promovării unui act didactic eficient, performant;
C3: aplicarea unor strategii interactive de comunicare eficientă;
C4: dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor TIC .
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor tematice:
(1/3 ore
online
teorie +
online
online
online online asincron
2/3 ore
sincron asincron sincron asincr
aplicații
/face/faceon
practice) to-face
to-face
I. Activarea
5
1
1
1
2
motivației și
captarea atenției
pozitive
II. Conflict,
5
1
1
1
2
management și
negociere.
III. Comunicare
6
1
1
2
2
metodologia
didactică și
evaluare
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Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):
Coordonatorul
programului

IV.Complementaritatea avantajelor
și limitelor
metodelor
expozitive și
metodelor
interactive.
Evaluare
Trimestrul IV 2022
Trimestrul I, II, 2023

6

1

1

2

2

2

2

Evaluare inițială: Chestionar Google Forms – Metode de comunicare eficienta.
Evaluare formativă : Aplicații practice
Evaluare finală : portofoliu.
Prof.Mădălina-Carmen NEAȚU – profesor specializarea Tehnologia construcțiilor de
mașini, gradul did. I, master,inspector școlar MRU, formator național.
Prof. Adriana-Laura RADU – profesor, Limba română, grad. did. I, formator.
Prof. metodist Rodica Ileana CODOBAN

IX.3. PERFECȚIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR
ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII IN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personal didactic auxiliar.
Justificare
Cursul îşi propune formarea continuă a personalului didactic auxiliar din
(necesitate, utilitate): perspectiva descentralizării financiare a învățământului preuniversitar.
Necesitatea cunoașterii noului cadru legal, instituțional și financiar și a
impactului schimbărilor generate de inovațiile promovate în sistem impun
actualizarea formării continue a administratorilor financiari, administratorilor de
patrimoniu,casierilor şi îmbunătățirea competențelor şi a cunoştințelor acestora.
Durata (număr total
24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Cunoaşterea şi respectarea legislației in domeniul financiar-contabil,
C2: Organizarea, desfășurarea și evaluarea activității din punct de vedere al
managementului financiar și al contabilității de angajament.
C3: Formarea şi dezvoltarea competențelor de a folosi rezultatele evaluării
complexe în elaborarea, aplicarea şi evaluarea unor proiectări bugetare eficiente.
C4: Organizarea managementului economico-financiar şi administrative.
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
online
asincron
online
online
online
online
sincron asincron sincron asincron
/face/faceto-face
to-face
I.Management
6
1
1
2
2
financiar
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Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare
a cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului

contabil.
II. Structura
8
bugetului.
Continutul
secțiunii de
funcționare:
venituri si
cheltuieli
III. Raportare
8
FOREXEBUG.
Raportare,
monitorizare
și executia
bugetară.
Evaluare
2
trimestrul II, III 2023

1

1

2

1

3

2

2

4

2

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

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DE SECRETARIAT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personal didactic auxiliar
Justificare
Cursul de formare continuă a fost elaborat cu scopul de a răspunde modificărilor
(necesitate, utilitate): permanente în ceea ce priveşte legislația muncii şi salarizarea personalului din
unitățile de învățământ.
Cursul vizează cunoaşterea, înțelegerea şi aplicarea modificărilor legislative a
informațiilor și tehnicilor
nou apărute în domeniu privind activitatea de
secretariat din unitățile de învățământ.
Durata (număr total
24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de desfășurare: Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Dezvoltarea competențelor de comunicare şi relații publice în activitățile de
secretariat;
C2: Abilitarea personalului în vederea completării corecte a actelor de studii şi a
documentelor şcolare;
C3: Actualizarea cunoştințelor în domeniu şi aplicarea legislației privind încadrarea
şi salarizarea personalului din învățământul preuniversitar.
Planificarea modulelor Modul tematic Total
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
ore
online
asincron
online
online
online
online
sincron asincron sincron asincron
/face/faceCasa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |
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Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare
a cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):
Coordonatorul
programului

I. Comunicare şi
relații publice
în activitățile
de secretariat.
II.Completarea
actelor de
studii şi a
documentelor
şcolare
III.Cunoaşterea
şi aplicarea
legislației
privind
încadrarea,
salarizarea
personalului din
învățământ.
Studii de caz legislație.
Evaluare
trimestrul II, III 2023

6

to-face
1

1

to-face
2

2

8

1

2

3

2

8

1

1

2

4

2

2

Evaluare inițială: chestionare
Evaluare formativă: activități interactive.
Evaluarea finală: portofoliu
Ec. Aurelia ILIUȚĂ- Economist I.S.J.Dolj
Prof. metodist Rodica CODOBAN
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IX.4. EDUCAȚIE NONFORMALĂ
COMUNICARE PROFESIONALĂ ŞI ETICĂ ÎN ANTEPRENORIAT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare
(necesitate,
utilitate):

Personalul din sistemul de învățământ preuniversitar
,,Anteprenoriatul se învață, nu te naşti cu el. Un anteprenor în adevăratul sens al
cuvântului este cineva care creează o afacere nouă avînd ca punct de plecare doar
imaginația”-Michael E. Gerber.
Cursul de formare continuă este necesar și util deoarece formează gândirea
antreprenorială a cadrelor didactice, exersează spiritul antreprenorial și deschide
noi perspective în carieră (antrenarea spiritului de inițiativă în
proiectarea/organizarea unei afaceri proprii).

Durata (număr total
24 de ore
de ore de formare)*:
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: capacitatea de a cunoaşte și aplica noțiunile de anteprenoriat şi anteprenor.
C2: identificarea perspectivelor moderne de abordare a formării antreprenoriale.
C3: dezvoltarea simțului inițiativei şi al antreprenoriatului .
C4: cunoaşterea şi aplicarea competențelor anteprenoriale elaborarea unui plan de
afaceri.
C5:capacitatea de a aplica elemente de anteprenoriat într-o limbă de circulație
internațională.
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor tematice:
(1/3 ore
online
online
online
online
online
teorie +
asincron
sincron
asincron
sincron
asincron
2/3 ore
/face/faceaplicații
to-face
to-face
practice)
M1.
6 ore
2
2
2
Anteprenoriatul şi
antreprenorul.
Competențe
anteprenoriale.
M2: Formarea de
8 ore
2
2
1
3
atitudini și valori
prin metode
centrate pe
acțiune și
participare.
Perspective
moderne de
abordare a
formării
antreprenoriale.
M3: Planul de
8 ore
2
3
1
3
afaceri şi
comunicarea într-o
limbă străină
Evaluare
2
2
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Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

trimestrul II, III 2023

Evaluarea inițială: chestionare.
Evaluarea continuă : participare activă la dezbateri;
Evaluarea finală: realizare portofoliu.

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
de pregătire):

Coordonatorul
programului

Prof. dr. Oana Lavinia ZAHARIE, licență în limba engleză, masterat în limba
engleză, studii doctorale în filologie, evaluator de competențe profesionale,
formator.
Prof. Nirvana Augustina MÂNDRULEANU, în
licență profil economic A.S.E.
București- Facultatea de Management; master Facultatea de Drept București;
formator.
Prof.metodist Rodica Ileana CODOBAN

PROGRAME DE TIP «ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ» PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI
ȘCOLAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare
(necesitate, utilitate):

Durata (număr total
de ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

Cadre didactice din învățământul preuniversitar, personal didactic auxiliar.
Cursul de formare dorește să vină în sprijinul cadrelor didactice care
intenționează să organizeze programe de tip «ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ» în
comunitățile în care își desfășoară activitatea, utilizând metode și instrumente
pentru a oferi un spațiu de educație interactiv și creativ în care elevii își pot
dezvolta abilități și competențe în armonie cu nevoile lor de dezvoltare.
Cursul de formare își propune abilitarea cadrelor didactice în crearea unui ethos
personalizat prin îmbunătățirea competențelor care să creeze o dimensiune
europeană a comportamentului elevului.
24 de ore

Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: Însuşirea conceptelor şi principiilor programului „Școală după școală”;
conform Metodologiei de organizare a acestuia;
C2: Formarea și dezvoltarea abilităților de proiectare a unui program „Școală
după școală”;
C3: Analizarea principalelor direcții de intervenție educațională în scopul
prevenirii abandonului școlar și al părăsirii timpurii a școlii, al creșterii
performanțelor școlare şi al învățării remediale;
C4: Dezvoltarea capacității de analiză şi selectare a strategiilor, metodelor şi
mijloacelor pentru realizarea unui program flexibil de tip „Școală după școală”;
C5: Demonstrarea abilității de a lucra eficient în echipe diverse în vederea
realizării unor exemple de bună practică;
C6: Identificarea avantajelor şi a limitelor valorificării conceptelor specifice
educației nonformale;
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
(1/3 ore
online
teorie +
asincron
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron
aplicații
/face/faceCasa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |
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practice)
6

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

Coordonatorul
programului

I.Management
ul programului
„Școală după
școală”,
concepte,
principii.
II. Metode
8
active si
interactive.
Activități
conexe –
lucrul cu
părinții.
III.Elaborarea
8
unui proiect
program
„Școală după
școală”.
Implicarea
comunității
locale.
Evaluare
trimestrul II, III 2022

to-face
1

1

to-face
3

1

1

1

4

2

2

1

1

4

2

Evaluarea continuă a activității, a participării active la dezbateri;
Întocmirea unui program de tip „Școală după școală”.
Evaluarea finală: realizare portofoliu.
Prof. Rodica CODOBAN - Formator, profesor metodist C.C.D.Dolj, Specializare
fizică, master didactic, Grad did.I.
Prof. Camelia DUMITRACHE - Formator, Specializare Limba română-limba
franceza, master în didactica specialități, Grad did.I.
Prof. Loredana BOCIOAGA - Formator,Specializare Arte Plastice, Grad did.I.
Prof. metodist Rodica Ileana CODOBAN

ÎNVĂŢAREA ÎN AFARA SĂLII DE CLASĂ PRIN PEDAGOGIA ALTERNATIVĂOUTDOORS
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Justificare (necesitate,
utilitate):

Cadre didactice din învățământul preșcolar.
Educația outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă, maximizează
procesul de învățare, oferă o utilitate practică imediată cunoştințelor
învățate, se desfăşoară în contexte diferite având un cadru de învățare şi un
conținut lejer, foloseşte metode care stimulează implicarea şi participarea,
are o structură şi o planificare flexibilă, procesul învățării este orientat spre
participant, se bazează pe experiența participanților.
Practicarea educației outdoor pune în reliefo serie de caracteristici care
contribuie la dezvoltarea personală a educaților, dar și a educatorilor.
Educația outdoor este o puternică sursă de experiențe de învățare într-un
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Durata (număr total de
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:

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

Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice despre pedagogia
experiențială și outdoor
C2: – dezvoltarea abilităților de planificare, organizare și facilitare a grupului
țintă
C3 : dezvoltarea tehnică și a abilităților de leadership ale participanților în
programe outdoor
Planificarea modulelor
Modul
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
tematice:
tematic
(1/3 ore
online
teorie +
online
online
online
online asincron
2/3 ore
sincron asincro sincron asincro
aplicații
/facen
/facen
practice) to-face
to-face
I.Conceptul
7
1
1
2
3
de pedagogie
outdoorseducație în
aer liber
bazată pe
experiență
II. Reflecția
8
1
1
3
3
ca
fundament al
pedagogiei
outdoors
III.Realizarea 7
1
1
2
3
unui plan de
activitate
individual în
contextul
pedagogiei
outdoors
Evaluare
2
2
Calendarul programului
Trimestrul IV 2022
(trimestre ale anului
trimestrul II, III 2023
bugetar):
Modalități de evaluare a Portofoliu, proiect
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. Dana FLOREA- profesor învățământ preșcolar,grad I, formator.
pregătire):
Prof. Mădălina PĂTRAȘCU-profesor învățământ preșcolar,grad I, formator.
Prof. Mihaela UNGUREANU- profesor învățământ preșcolar,grad I, formator.
Coordonatorul
Prof.metodist Rodica Ileana CODOBAN
programului
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IX.5. COMPETENȚE DE COMUNICARE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ
APPROCHE DIDACTIQUE DE LA NÉGATION
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Profesori din învățământul preuniversitar (specialitatea limba franceză)
Justificare (necesitate, Negația este o strategie argumentativă și are ca scop de a prezenta convingător
utilitate):
elementele informative alese. În orice situație, trebuie să fim capabili să spunem
nu atunci când gândim în felul acesta, să negăm o afirmație, să facem o
apreciere negativă, să refuzăm, să ne exprimăm dezacordul pentru a ne exprima
personalitatea și pentru a ne respecta convingerile. A stăpâni această strategie
argumentativă în limba franceză este foarte important atât din punct de vedere
al comunicării, cât și din punct de vedere cultural și gramatical.
Aprofundarea acestei probleme este necesară pentru că le oferă participanților
avantajul de a analiza manualele de limba franceză și de a propune îmbunătățiri
în acest sens, asigurând un demers interactiv și punând accent pe specificitatea
culturală.
Durata (număr total de 24 de ore
ore de formare)*:
Locul de desfășurare:
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe vizate:
C1: dezvoltarea competenței de exprimare a negației în limba franceză;
C2: cunoașterea unor specificități culturale tipice francezilor;
C3: analizarea manualelor de franceză și propunerea de activități suplimentare;
C4: dezvoltarea competenței digitale la orele de limba franceză.
Planificarea modulelor Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evalua
tematice:
(1/3 ore
re
teorie +
online
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron asincro
aplicații
n
/face/facepractice)
to-face
to-face
MODULUL I
8
2
2
4
Le rôle de la
grammaire dans
l’enseignement
MODULUL al II- 8
2
2
4
lea
La négation Classes de
réalisateurs /
Types de
négation /
Fonctions
discursives de la
phrase négative
/ La négation
dans les
manuels
MODULUL al III- 6
2
2
2
lea Travaux
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Calendarul programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de evaluare
a cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
pregătire):

Coordonatorul
programului

pratiques pour
améliorer les
manuels de FLE
Evaluare
2
Trimestrul al IV-lea 2022
Trimestrele I și al II-lea 2023

2

Evaluare inițială: chestionar
Evaluare formativă: aplicații practice
Evaluare finală: proiecte individuale și/sau de grup
Asineta PREDUŞ - profesor, gradul I, Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova,
Limba și literatura franceză - Limba și literatura germană, certificat de formator
seria G, Nr. 00300588, cursuri: Studii Aprofundate (Contrastivitatea şi didactica
limbii franceze), Le français sans frontières, CRED- limba franceză, Evaluatori
pentru examenele de definitivat, titularizare – limba franceză, formator județean
BĂLAN AURELIA-CAMELIA - profesor, gradul I, specializarea Limba și literatura
română-Limba și literatura franceză, Universitatea din Craiova, Facultatea de
Litere; metodist I.S.J. Dolj, cursuri/programe: Predarea- învățarea limbii
franceze printr-un demers comunicativ-acțional, formator național, certificat
formator de formatori seria D, nr. 0080906
Profesor metodist Aurelia-Camelia Bălan

Casa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |

105

IX.6. CURSURI PRIN PROIECTE

ÎNVĂTAREA BAZATĂ PE PROIECTE - O STRATEGIE DE SUCCES
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul gimnazial şi liceal, profesori pentru
învățământul primar
Cu toții suntem de acord că, în învățare, accentul trebuie pus mai mult pe
Justificare
practică și mai puțin pe teorie, astfel încât elevii nostri să fie mai bine pregătiti
(necesitate,
pentru a face față nevoilor concrete ale vieții şi societății moderne. Învățarea
utilitate):

bazată pe proiecte, sau pe scurt PBL, este o metodă de predare în care elevii
învață prin angajarea în proiecte importante și semnificative din lumea reală și
personală. Elevii lucrează la un proiect pe o perioadă lungă de timp, răspunzând
la întrebări interesante și complexe sau rezolvând o problemă reală prin
anchetă, investigație și gândire critică.
Acest curs de formare face parte din planul de sustenabilitate al Proiectului de
parteneriat strategic “Social Values STEM from European Heritage”, 2019-1RO01-KA229-063117_1. Proiectul a fost finanțat prin programul Erasmus+ şi
implementat de către Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova, în calitate de
coordonator, în colaborare cu instituții de învățământ preuniversitar din alte
cinci țări: Portugalia, Polonia, Ungaria, Italia şi Turcia.

Cumulând experiența a şase instituții de învățământ ce ofera servicii
educaționale de înaltă calitate, suportul de curs a fost elaborat în echipă
multinatională şi cuprinde trei volume ce totalizează 12 unități de învățare
abordate prin metoda PBL cu accent pe STEM, care vizează deopotrivă
evaluarea impactului la nivel socio-economic al componentelor patrimoniului
tangibil.
Programul de formare este planificat a se desfășura în sistem fizic/online pe
durata a două stagii:
1) stagiul de instruire organizat față- în- față sau online sincron (50% din
bugetul total de timp al cursului), ce vizează în principal:
 Dobândirea de achiziții metodico-ştiințifice în ceea ce priveşte învățarea prin
proiecte (proiectare/implementare/evaluare/follow-up);
 Dezvoltarea de aptitudini şi competențe specifice planificării şi predării
colaborative, în echipă;
 Capacitatea de a recunoaşte/identifica aplicațiile practice din viața de zi cu
zi ale diferitelor concepte/teorii ştiințifice şi de a le integra în lecție;
 Dezvoltarea creativității profesorului.
2) stagiul practic în sistem online asincron (50% din bugetul total de timp al
cursului), care include și evaluarea:
 Studierea materialelor de curs puse la dispoziția formabililor
http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=4411 – volumul I;
http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=4924 – volumul II
http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=5386 –volumul III
 Accesarea platformei educaționale e-twinning:
https://live.etwinning.net/projects ;
 Realizarea unui portofoliu educațional, care presupune valorificarea
achizițiilor dobândite în stagiul de instruire şi contribuțiile personale.
Programul de formare facilitează atât transmiterea de cunoștințe teoretice, dar
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mai ales practice, cât şi interacțiunea directă a participanților, prin schimbul
de experiență şi prin exemplele de bune practici prezentate contribuind la
dezvoltarea profesională a profesorilor. Programul de formare are o structură
flexibilă, adaptată nevoilor participanților, derulându-se atât la sfârşit de
săptămână cât şi pe parcursul săptămânii, dupa amiaza, sau pe perioada
vacanțelor şcolare.

Durata (număr total
de ore de formare)*:
Locul de
desfășurare:

24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi”

Curriculumul programului
Competențe vizate:
Modul tematic Total ore
Planificarea
(1/3 ore
modulelor tematice:

I: Metoda PBL
(Project Based
Learning)- o
metodă de
succes
II: Studii de
caz/Exemple
de bune
practici
III: Metode,
tehnici și
instrumente
utilizate în
evaluarea
învățării prin
proiecte

Teorie

Aplicații

teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

8

1

1

3

3

10

2

2

2

4

4

1

1

1

1

2
Evaluare
Trimestrul al IV lea 2022
Trimiestrele I și II 2023

Evaluar
e
online
asincro
n

2

Calendarul
programului
(trimestre ale anului
bugetar):
Modalități de
Fişe de lucru
evaluare a
Observarea sistematică a activității şi a comportamentului cursanților
cursanților:
Chestionare
Portofoliu
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul
• Prof. Anca Bărbulescu
de pregătire):
-profesor de fizică, gradul I, formator
-Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiințe ale Naturii,
specializarea Fizică
-Expert in management educational - Membru al Corpului national de
experti in management educational
-Master SNSPA Bucureşti “Managementul proiectelor”
Casa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |

107

• Prof. Maria Cristina Rotaru
-profesor de limba engleza, gradul I, formator
-Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, specializarea IstorieLimba engleza
Coordonatorul
programului

Prof. metodist Lițoiu Nicoleta
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X.

PROGRAME LA RECOMANDAREA M.E.

X.1. DEZVOLTARE COMPETENȚE DE BAZĂ CADRE DIDACTICE
NORME DE CONDUITĂ MORALĂ, ETICĂ ŞI DE INTEGRITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă Personal didactic şi didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
vizat:
Justificare
În contextul eforturilor României de prevenire și combatere a corupției din ultimii
(necesitate, ani, dar și al necesității adecvării acestor eforturi în vederea adoptării unei abordări
utilitate):
bine planificate și sustenabile pe termen mediu și lung în domeniul prevenirii corupției,
rolul sectorului educațional se conturează a fi unul fundamental pentru asigurarea
succesului acestor demersuri.
Începând cu anul 2007, în paralel cu aderarea României la Uniunea Europeană,
Comisia Europeană a instituit Mecanismul de Cooperare și Verificare, mecanism ce
vizează monitorizarea progreselor realizate de România în vederea atingerii anumitor
obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei
împotriva corupției și care se materializează prin publicarea periodică a unor rapoarte
de progres. Inițiativele aferente sectorului educațional se încadrează în
Condiționalitatea 4 - Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a
corupţiei, în special în cadrul administrației locale și au menționat pozitiv până în
prezent unele inițiative și proiecte ale Ministerului Educației în domeniul prevenirii
corupției.
Durata
24 de ore
(număr total
de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare: Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe C1: creşterea gradului de informare a personalului şcolii cu privire la consecințele
vizate:
actelor de corupție;
C2: promovarea responsabilității morale, civice, sociale şi profesionale a personalului
implicat în sistemul educațional;
C3: asigurarea vizibilității şi accesibilității deciziilor, cu informarea şi coparticiparea
societății civile;
C4: identificarea situațiilor care constituie abateri disciplinare în învățământ;
C5: declanşarea şi parcurgerea corectă a etapelor procedurale în cazul abaterilor
disciplinare;
C6: dezvoltarea si implementarea de strategii anticorupție la nivel local.
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
tematice:
teorie +
online
online
online
online asincron
2/3 ore
sincron/ asincron sincron/ asincr
aplicații face-toface-toon
practice
face
face
MODULUL I
Politici publice şi
legislație

6

1

1

1
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Funcționarea
organizațiilor şcolare.
Legislație (cadru
juridic)
MODULUL II
5
Codul de Etică şi
Deontologie
profesională.
Norme de aplicare a
codului de etică şi
deontologie
profesională
Domeniul de aplicare
Obiectivele Codului
Valorile şi principiile
eticii profesionale
Respectarea
sau
încălcarea
eticii
profesionale
Încălcări ale normelor
de conduită
MODULUL III
4
Corupția în
organizațiile şcolare
MODULUL IV
7
Răspunderea
disciplinară
în
învățământ
Premise.
Abaterea
disciplinară
Declanşarea
procedurii
de
sancționare
Comisia de cercetare
a
prezumtivelor
abateri disciplinare
Sancționarea
şi
decizia
de
sancționare.
Contestații.
Evaluare
2
Trimestrul IV al anului 2022
Trimestrele I și II ale anului 2023

-

1

1

1

2

-

1

-

1

2

-

3

-

2

2

-

-

-

-

2

Calendarul
programului
(trimestre
ale anului
bugetar):
Modalități de Evaluare inițială: chestionar
evaluare a
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online sincron/face-tocursanților:
face
Evaluare finală: proiect/temă (prelegere/PPT), prezentând cazuri concrete din unitățile
şcolare unde îşi desfăşoară activitatea.
II. RESURSE UMANE
Formatori
Alexandrina NĂSTASE – profesor gradul I, specializarea Matematică formator național;
(nivelul de
Ştefan VASILE – profesor gradul I, absolvent al Universității din Craiova, specializarea
pregătire):
Matematică, formator național
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Coordonator
ul
programului

Prof. metodist Ștefan VASILE
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X.2. PROGRAME DE FORMARE ÎN DOMENIUL ABILITĂRII CURRICULARE

ABILITARE CURRICULARĂ PENTRU PROFESORII CARE PREDAU LA GIMNAZIU
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice care predau la gimnaziu
Justificare (necesitate,
Noua Programă școlară pentru disciplinele predate în gimnaziu impune o
utilitate):
abordare interdisciplinară și transdisciplinară a conținuturilor transmise.
Potențialul formativ al metodelor alternative de predare-evaluare susține
individualizarea actului educațional prin sprijin acordat elevului,
valorificând astfel aptitudinile, aspirațiile, interesul și posibilitățile pe care
le are. Cunoaşterea şi aplicarea corectă a noilor cerințe curriculare,
deşablonizarea practicilor educative prin excluziunea modelului unic şi
cultivarea capacității de selecție, a inovației personale va duce la evitarea
disfuncțiilor ce pot apărea în secvențele de predare-evaluare şi notare a
performanțelor educaților.
Conceptul de ”școala secolului XXI-școala prietenoasă” presupune crearea
unui mediu atractiv, care să implice conștient elevii în procesul de predareînvățare-evaluare.
Durata (număr total de
24 de ore
ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Cunoașterea și aplicarea strategiilor didactice recomandate de noua programă
vizate:
școlară pentru disciplinele de gimnaziu;
C2: Dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative;
C3: Capacitatea de a utiliza și compara metodele, tehnicile şi instrumentele de
predare-evaluare tradiționale şi complementare din perspectiva oportunităților şi a
limitelor;
C4: Abilitatea de predare interdisciplinară în vederea dobândirii de către elevi a
competențelor cheie prevăzute de noua programa școlara.
C5: Gestionarea bugetului de timp personal al elevilor alocat învățării.
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
tematice:
teorie +
asincron
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron
aplicații
/face/facepractice) to-face
to-face
Concepte
fundamentale de
abordare
interdisciplinară și
5
1
1
1
2
transdisciplinară a
tuturor
disciplinelor în
gimnaziu
Curriculum
național. Didactica
specialității.
7
1
2
2
2
Strategii didactice
inovative
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Metode și tehnici
de predare 6
evaluare
alternative.
Disfuncții ale
predării-evaluării
didactice şi
4
modalități de
limitare a acestora
EVALUARE FINALĂ
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

2

1

1

2

-

1

-

1

2

-

2
Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de
Chestionar, activități practice, portofoliu
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. dr ZAHARIE Oana-Lavinia, director CCD Dolj, profesor engleză, grad
pregătire):
did. I, formator, licențiată Universitatea, master, certificat formator
Prof. VASILE Ștefan, formator național, profesor gradul I matematică,
profesor metodist, certificat formator;
Prof. BĂLAN Camelia, formator național, profesor gradul I limba și literatura
franceză, profesor metodist, certificat formator;
Prof. CODOBAN Rodica, formator național, profesor gradul I fizică, profesor
metodist, certificat formator.
Coordonatorul
Ștefan VASILE
programului

COMPETENȚE CENTRATE PE NOILE PROGRAME ȘCOLARE PENTRU LIMBI
MODERNE LA CLASELE a V –a și a VI- a
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cursul se adresează profesorilor de limbi moderne care doresc să fie la
curent cu modificările din noile programe școlare pentru clasele a V-a și a
VI-a. De asemenea, cursul își propune să familiarizeze profesorii cu
adaptarea planificărilor și lecțiilor la noile programe.
Justificare (necesitate,
Cursul își propune să formeze cadrelor didactice de limbi moderne
utilitate):
instrumente de lucru (planificări și modele de activități) care să fie utilizate
în cadrul orelor de curs.
Durata (număr total de
24 de ore
ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Familiarizarea cu noile programe școlare pentru limbi moderne
vizate:
C2: Crearea unor instrumente de lucru pentru toți profesorii de limbi moderne;
C3: Crearea unor modele de planificări pentru clasa a V-a și a VI-a.
Planificarea
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
tematice:
teorie +
asincron
online
online
online
online
2/3 ore
sincron
asincron sincron asincron
aplicații
/face-to/faceCasa Corpului Didactic Dolj, 2022 - 2023 |
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practice)

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

Introducere în
noile programe
pentru limbi
moderne
Aplicarea
competențelor
în cadrul orelor
de curs
Utilizarea noilor
programe
şcolare în
proiectarea
didactică
Calibrarea
testelor inițiale
cu programa
școlară pentru
clasele V-VI
Evaluare
Trimestrele: IV 2022,

to-face

6

1

1

2

2

-

6

1

1

1

3

-

6

1

1

2

2

-

4

1

1

1

1

-

-

-

-

-

2

2
I și II 2023

- Evaluare inițială pornind de la comparația dintre vechea și noua programă;
- Evaluare formativă: pe parcursul programului de formare;
- Evaluare sumativă – prin crearea unor instrumente de lucru utilizabile la clasă și în
proiectarea didactică

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

face

Prof. Sorin FIRĂ - inspector școlar Limba franceză, germană, italiană,
certificat formator
Prof. Olivia NICOLAE - inspector școlar Limba engleză, certificat formator
Ștefan VASILE

DEZBATERE, ORATORIE ȘI RETORICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
Ceea ce caracterizează, în general, învățarea umană este explorarea vie și
utilitate):
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
argumentative diferite;
- stimulează permanent discernământul și gândirea critică prin accentul
pus pe relevanța argumentelor/contraargumentelor;
- asigură un grad înalt de interactivitate și de motivație în direcția
autodepășirii datorită caracterului competițional.
În altă ordine de idei, în anul 2011, MECTS a acreditat opționalul
„Dezbatere, oratorie și retorică” și tot din același an organizează, împreună
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Durata (număr total de
ore de formare):
Loc de desfășurare

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

Curriculumul programului
Competențe
C1: Selectarea și prelucrarea conținuturilor în vederea accesibilizării informației;
vizate:
C2: Exersarea gândirii critice;
C3: Proiectarea, conducerea și realizarea procesului de a organiza o dezbatere;
C4: Manifestarea capacității de a folosi dezbaterea ca metodă didactică
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
tematice:
teorie +
asincron
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron
aplicații
/face/facepractice) to-face
to-face
Formatul World
Schools.
3
1
1
1
Moțiunea
Argumentare/Con
traargumentare.
4
1
1
2
Modelul ARDEI
Rolurile
4
1
1
2
vorbitorilor
Construcția de
4
1
1
2
caz
Elemente
de
4
1
1
1
1
arbitraj
Etica
în
dezbateri.
3
1
1
1
Activitatea
de
club.
Evaluare
2
2
Calendarul
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
Evaluare se va realiza pe parcursul derulării programului prin observarea curentă a
evaluare a
comportamentelor cursanților, fişa de evaluare, completarea de chestionare,
cursanților:
auto/interevaluare, portofoliul.
Portofoliul individual al cursantului va fi construit pe durata cursului, cu asistența
formatorului.
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
DRĂGHICI Ani – prof. grad didactic I, formator național, certificat formator
pregătire):
Cătălin POPA – prof. Grad didactic II, coordonatorul Clubului de dezbateri
C.N.F.B. Craiova, certificat formator
Coordonatorul
Ștefan VASILE
programului
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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 – țintă vizat:
Cadre didactice, metodiști I.S.J.
Justificare (necesitate,
Cursul este organizat la solicitarea M.E.N. nr. 4540/DGMRURS/12.09.2022 și
utilitate):
este necesar și util pentru dezvoltarea competențelor profesional –
științifice ale profesorului metodist/cadrului didactic care face parte din
Comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în
profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, conform prevederilor
Anexei la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E. nr. 5578/2021.
Durata (număr total de
24 de ore
ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Familiarizarea cu legislația în vigoare referitoare la mobilitatea personalului
vizate:
didactic din învățământul preuniversitar;
C2: Întocmirea procesului verbal și completarea fișelor de evaluare la inspecțiile în
profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă;
C3: Actualizarea terminologiei specifice didacticii specialității la care se efectuează
inspecția ;
C4: Identificarea principalelor tipuri de lecție utilizate în timpul desfășurării probelor
practice/orale în profilul postului;
C5: Identificarea principalelor etape în proiectarea unei lecții;
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
tematice:
teorie +
asincron
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron
aplicații
/face/facepractice) to-face
to-face
Prelucrarea
legislației aferente
mobilității
5
1
1
1
2
personalului
didactic
Procesul verbal.
5
1
1
1
2
Fișa de evaluare
Strategii
didactice(resurse
procedurale,
6
1
1
2
2
resurse materiale,
forme de
organizare)
Tipuri de lecție.
6
1
1
2
2
Forme de evaluare
Evaluare
2
2
Calendarul
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
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Modalități de
Portofoliul
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. Camelia BĂLAN – metodist C.C.D. Dolj, certificat formator
pregătire):
Prof. Rodica CODOBAN – metodist C.C.D. Dolj, certificat formator
Prof. VASILE Ștefan – metodist Casa Corpului Didactic Dolj, formator,
certificat formator
Prof. Irina TIȚOIU - inspector pentru dezvoltarea resursei umane, formator,
certificat formator
Prof. CIORBAGIU NAON Diana-Maria - inspector școlar Biologie, formator,
certificat formator
Prof. VÎNTURIȘ Irina - inspector școlar Georgafie, formator, certificat
formator
Prof. Teodora Adriana BADEA - inspector școlar Limba și literatura
română, certificat formator
Prof. Cristina PRETORIAN - inspector școlar Limba și literatura română,
certificat formator
Prof. Anca PRICINĂ - inspector școlar Limba și literatura română, certificat
formator
Prof. Sorin FIRĂ - inspector școlar Limba franceză, germană, italiană,
certificat formator
Prof. Olivia NICOLAE - inspector școlar Limba engleză, certificat formator
Prof. Ionuț PROHASCA - inspector școlar Educație fizică și sport, certificat
formator
Prof. Nicoleta LIȚOIU - inspector școlar Chimie, certificat formator
Prof. Anca BĂRBULESCU - inspector școlar Fizică, certificat formator
Prof. Raluca PÎNCU - inspector școlar Arte, certificat formator
Prof. Mihaela GHINEA - inspector școlar Învățământ primar, certificat
formator
Prof. Irina BARBU - inspector școlar Învățământ primar, certificat formator
Prof. Zoia CICIU - inspector școlar Învățământ preprimar și Educație
timpurie, certificat formator
Prof. Simona CIULU - inspector școlar Tehnice, certificat formator
Prof. Cristina UNGUREANU – inspector școlar Matematică, certificat
formator
Prof. Tatiana CRISTEA – inspector școlar Matematică, certificat formator
Prof. Irina MILOTINESCU - inspector școlar Istorie, certificat formator
Prof. Irina VINTURIȘ - inspector școlar Geografie, certificat formator
Prof. Marilena DUMITRESCU - inspector școlar Socio-Umane, certificat
formator
Prof. Mihaela PAPA - inspector școlar Informatică, certificat formator
Prof. Iuliana GHEORGHE – inspector școlar Religie, certificat formator
Coordonatorul
Ștefan VASILE
programului

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

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

Curriculumul programului
Competențe
C1: Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice de a utiliza
vizate:
metode didactice interactive, de a contribui la formarea și dezvoltarea capacității de
învățare a limbii rromani;
C2: Utilizarea de tehnici de stimulare a creativității și a motivației în învățare;
C3: Cunoașterea și dezvoltarea capacității și a motivației în învățare;
C4 : Competențe de explorarea a unei varietăți de surse istorice pentru a explica
fapte şi evenimente relevante pentru istoria rromilor;
C5 : Competențe de elaborare şi desfăşurare a unor proiecte despre trecutul şi
prezentul comunității.
C6 : Capacitatea de construi un model de relaționare mai eficient cu elevii de etnie
rromă, cu părinții acestora și cu comunitatea din care fac parte;
C7: Capacitatea de aplica metode și strategii didactice pentru reducerea
absenteismului și abandonului școlar.
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
tematice:
teorie +
online
online
online
online asincron
2/3 ore
sincron asincron
sincron asincron
aplicații
/face/facepractice) to-face
to-face
Originea romilor
5
1
1
1
2
Apariția în Europa
și statutul social5
1
1
1
2
politic-juridicmoral
Rromi sedentary și
6
1
1
2
2
rromi nomazi
Tradiții (judecata
țigănească,
6
1
1
2
2
căsătoria,
organizarea
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familiei și a
comunității) versus
prejudecăți(discri
minare, rasism,
marginalizare,
segregare)
Evaluare finala
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

-

-

-

-

2

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

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

Modul tematic

Total ore
(1/3 ore
teorie +

Teorie
online

online

Aplicații
online

online
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Evaluare
online
asincron
119

2/3 ore
aplicații
practice)
Introducere.
5
Expresii uzuale
Elemente de
morfologia limbii
7
rromani
Elemente de lexic
7
ale limbii rromani
Texte
3
reprezentative
Evaluare finala
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

sincron
/faceto-face

asincron

sincron
/face-toface

asincron

1

1

1

2

-

1

1

2

3

-

1

1

3

2

-

1

1

-

1

-

2
Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de
Portofoliu cu structura dată
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
MATACHE Darius, formator limba și cultura rromani, certificat formator
pregătire):
Coordonatorul
Ștefan VASILE
programului

RROMANIPEN EDUCAȚIONAL
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Personal din învățământul preuniversitar
Justificare (necesitate,
Având în vedere o serie de documente naționale și internaționale, care
utilitate):
facilitează intervenția eficientă a personalului autorizat în ceea ce privește
abordarea didactică în unitățile de învățământ în cazul grupurilor
dezavantajate, grupurile de copii și elevi rromi constituind obiectiv prioritar
de evaluare și monitorizare a politicilor educaționale românești la nivel
internațional, național și regional, prin raportările periodice solicitate de
diverse organisme și organizații interguvernamentale, guvernamentale,
nonguvernamentale.
Masura 3.3 din ”Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor
români aparținând minorității rrome pentru perioada 2015 – 2020” în care se
prevede ”Implicarea CCD-urilor în susținerea non-discriminării, a egalității de
șanse, multicularității, interculturalității și educației inclusive, prin
organizarea de cursuri în domeniul romanipenului educational (ansamblul de
cutume și valori fundamentale ale rromilor), a cursurilor privind diversitatea
sub toate asectele ei etc, la nivel județean, local/ unitate de învătământ cu
elevi rromi (minim 15%), cât și din perspective utilizării setului de măsuri ce
privesc educația incluzivă, atitudinile și valorile nondiscriminatorii,
nonsegregaționiste, ale alterității și interculturalității ș.a. ”
Din cauza insuficienței cunoaşterii etniei rome sau a prejudecăților existente,
apar fenomenele de discriminare sau de perceptie diferită a elevilor rromi în
comparație cu ceilalți elevi.
Cursul vine în întâmpinarea cadrelor didactice pentru înțelegerea rromanipenului pentru reuşita demersului didactic şi nedidactic cu copiii şi părinții rromi.
RROMANIPEN-ul este legea pe care se bazează cultura și tradițiile rromilor.
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Durata (număr total de
ore de formare):
Loc de desfășurare

Această lege nescrisă care definește identitatea rromă, se bazează pe
concept care se întrepătrund și trebuie cunoscute și de populația majoritară
în scopul prevenirii practicilor discriminatorii.
24 de ore
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ

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

Modul tematic

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)

Pralipen-frăția.
Vastdipenajutorare; Ujo –
4
mahrime-purimpur
Respectul
6
bătrânilor
Rromanicris-ul
judecata
6
țigănească
Valoarea(de sânge,
de personalitate,
6
de bogăție)
Evaluare finala
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

Teorie

Aplicații

Evaluare
online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

1

1

1

1

-

1

1

2

2

-

1

1

1

3

-

1

1

2

2

-

2
Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de
Portofoliu cu structura dată
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. CRISTEA RADU Ana Maria, inspector școlar minorități, certificat
pregătire):
formator, absolventă a Facultății de Istorie, Filosofie, Geografie – specializare
Științe politice
Coordonatorul
Ștefan VASILE
programului
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X.3. PREGĂTIREA CANDIDAȚILOR PENTRU EXAMENE NAȚIONALE
PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR PENTRU DEFINITIVAT ȘI A SUPLINITORILOR
PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE SPECIALITATEA MATEMATICĂ
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Profesori care predau disciplina Matematică - debutanți, suplinitori
Profesori pentru învățământul primar - debutanți, suplinitori
Justificare
Prin excelență profesia didactică presupune permanenta formare şi
(necesitate,
dezvoltare a cadrului didactic astfel încât acesta să-i poată oferi celui pe care
utilitate):
îl învață o perspectivă comprehensivă asupra domeniului pe care îl predă.
Cadrul didactic, din orice specializare, se angajează astfel într-un proces de
formare care îi va dezvolta cariera periodic până la finalul acesteia.
Dezvoltarea profesională prin susținerea şi obținerea gradelor didactice,
prin participarea la cursurile de perfecționare este necesară pentru ca
profesorul să poată oferi o imagine asupra lumii ştiințifice contemporane şi să
îşi însuşească maniere eficiente de interacțiune cu elevii.
Pe perioada carierei didactice unul din cele mai importante aspecte
este menținerea motivației pentru dezvoltarea profesională în cadrul
carierei didactice.
Ne propunem, ca prin temele ce se vor desfăşura în cadrul acestui
program, să venim în sprijinul cadrelor didactice care predau disciplina
Matematică, cu prioritate celor debutanți şi suplinitori, dornici de formare
în cariera didactică.
Durata (număr total
24 ore
de ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Cunoașterea metodologiei privind formarea continuă a personalului didactic
vizate:
C1: Formarea și consolidarea competențelor de realizare a documentelor de
proiectare didactică la Matematică.
C1: Transferul și aplicarea competențelor dobândite la curs în activitatea
didactică
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
tematice:
teorie +
online
online
online
online asincron
2/3 ore
sincron asincr sincron asincr
aplicații
/faceon
/faceon
practice) to-face
to-face
Modulul I
Dezvoltare
personală şi
7
2
1
1
3
motivație pentru
formare în
cariera didactică
Modulul II
Dezvoltarea
7
2
1
1
3
profesională
Modulul III
Elaborarea
8
2
1
2
3
documentelor de
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Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

proiectare
didactică
Evaluarea
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

-

-

-

2

- evaluarea inițială – chestionar;
- evaluare continuă, pe parcursul desfășurării cursului, prin aplicații practice;
- evaluare finală, realizarea unui portofoliu cu documente de proiectare
didactică, pe grupe;
- planul de valorizare a competențelor dobândite prin participarea la programul
de formare.

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

-

Prof. Cristina UNGUREANU, inspector școlar, formator, gradul didactic I,
certificat formator.
Prof. Tatiana CRISTEA, inspector școlar, formator, gradul didactic I,
certificat formator.
Ștefan VASILE

PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE
TITULARIZARE ȘI DEFINITIVAT-GEOGRAFIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplina
geografie
Justificare (necesitate,
Prezentul curs asigură un program pentru pregătirea debutanților în vederea
utilitate):
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
24 ore
ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Perfecționarea activității cadrelor didactice pentru o mai bună îmbinare a
vizate:
aspectelor teoretice şi metodologice ale disciplinelor planului cadru cu cele
practic-aplicative, în cadrul lecțiilor
C2: Operarea cu informațiile de la disciplinele de specialitate şi integrarea lor în
analiza şi interpretarea situațiilor educative specifice învățământului secundar
superior, terțiar
C3: Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităților didactice realizate cu elevii
din învățământului secundar superior, terțiar
C4: Analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calității proiectelor didactice şi a
lecțiilor realizate
C5: Aplicarea unor metode, tehnici şi instrumente adecvate de cunoaştere a
elevilor şi studenților în vederea tratării diferențiate şi a consilierii acestora
C6: Participarea la activitățile de dezvoltare instituțională şi la activitățile
metodico ştiințifice derulate în şcoală
C7: Colaborarea cu membrii comunității şcolare şi cu familiile elevilor
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Planificarea
modulelor
tematice:

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

Modul tematic

Total ore
(1/3 ore
teorie +
2/3 ore
aplicații
practice)

Metodologia
cadru privind
organizarea și
desfășurarea
7
examenului
național de
definitivare în
învățământ;
Noțiuni şi tehnici
de metodica
predării
7
disciplinei/activit
ăților instructiveducative.
Managementul
lecției.
8
Repere ale
evaluării şcolare
Evaluarea
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

Teorie

Aplicații

Evaluare
online
asincron

online
sincron
/faceto-face

online
asincr
on

online
sincron
/faceto-face

online
asincron

1

2

2

2

-

1

2

2

2

-

1

1

3

3

-

-

-

-

-

2

Realizarea şi prezentarea portofoliului, completarea de chestionare;

Prof. VÎNTURIȘ Irina - inspector școlar Georgafie, formator, certificat formator
Ștefan VASILE

PERFECȚIONAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE
TITULARIZARE ȘI DEFINITIVAT - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau educație
fizică și sport
Justificare (necesitate,
Prezentul curs asigură un program pentru pregătirea debutanților în
utilitate):
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
24 ore
ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
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Competențe
vizate:

Planificarea
modulelor
tematice:

C1: 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
C2: Operarea cu informațiile de la disciplinele de specialitate şi integrarea lor în
analiza şi interpretarea situațiilor educative specifice învățământului secundar
superior, terțiar
C3: Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităților didactice realizate cu elevii
din învățământului secundar superior, terțiar
C4: Analiza critic-constructivă şi autoevaluarea calității proiectelor didactice şi a
lecțiilor realizate
C5: 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
C6: Colaborarea cu membrii comunității şcolare şi cu familiile elevilor
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
(1/3 ore
online
teorie +
online
online
online
online asincron
2/3 ore
sincron
asincro
sincron
asincro
aplicații
/face-ton
/face-ton
practice)
face
face
Metodologia
cadru privind
organizarea și
desfășurarea
7
2
2
1
2
examenului
național de
definitivare în
învățământ;
Noțiuni şi
tehnici de
metodica
predării
7
1
2
2
2
disciplinei/activ
ităților
instructiveducative.
Managementul
lecției.
8
2
1
2
3
Repere ale
evaluării şcolare
Evaluarea
2
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
Realizarea şi prezentarea portofoliului, completarea de chestionare;
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. Ionuț PROHASCA - inspector școlar Educație fizică și sport, certificat
pregătire):
formator
Coordonatorul
Ștefan VASILE
programului
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FORMAREA CADRELOR DIDACTICE SUPLINITOARE ÎNSCRISE LA EXAMENUL DE
OCUPARE A POSTURILOR VACANTE LA DISCIPLINA ISTORIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă 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
comparativă a rezultatelor obținute la examenul de ocupare a posturilor
vacante la disciplina Istorie.
Durata (număr total de
24 ore
ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: utilizarea noțiunilor și a tehnicilor de comunicare și relaționare în vederea
vizate:
asigurării unui management optim al clasei de elevi;
C2: utilizarea noilor tehnologii informaționale;
C3: planificarea şi proiectarea demersului didactic
C4: consiliere profesională și comunicare în activitatea didactică.
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
online
online
online online
tematice:
teorie +
sincron asincro
sincron
asincro asincron
2/3 ore
/facen
/face-ton
aplicații
to-face
face
practice)
Noțiuni şi tehnici
de metodica
predării disciplinei
8
1
2
2
3
/ activităților
instructiv –
educative
Proiectare
8
2
1
2
3
curriculară
Legislație în
6
1
1
2
2
vigoare
Evaluare
2
2
Calendarul
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de
Portofoliu :
evaluare a
- Proiectarea programelor personalizate ale profesorilor debutanți
cursanților:
- Analiza și interpretarea modelelor de evaluare la examenul de definitivat
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. Irina MILOTINESCU – Colegiul Național ,,Elena Cuza” Craiova,
pregătire):
Inspector de specialitate, prof. gr. I, certificat formator
Prof. Carmen Delia GÎDĂR – Colegiul Național ,,Elena Cuza” Craiova, prof.
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Coordonatorul
programului

gr. I, certificat formator
Ștefan VASILE

COMPETENȚE DOBÂNDITE PENTRU PREGĂTIREA ȘI INTEGRAREA
DEBUTANȚILOR -BIOLOGIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă vizat:
Cadre didactice care asigură inserția debutanților – disciplina biologie
Justificare (necesitate,
Cursul vizează ca pe lângă calitățile personale și profesionale pentru care
utilitate):
a fost selectat, mentorul de inserție profesională să fie bun cunoscător al
legislației,actelor normative fundamentale pe baza cărora se realizează
pregătirea profesională a profesorilor debutanți, documentele care
reglementează în mod specific activitățile ,precum și dezvoltarea
capacității mentorului de a răspunde nevoilor de formare ale profesorului
debutant, alcătuind programul de stagiatură, sprijinind dezvoltarea
capacității de predare; formând capacitățile de autoevaluare; constituind
resursele informaționale.
Durata (număr total de
24 ore
ore de formare):
Loc de desfășurare
Platforma GOOGLE SUITE
Casa Corpului Didactic Dolj/Unitate de învățământ
Curriculumul programului
Competențe
C1: Competența de a se informa asupra celor mai noi tendințe naționale și
vizate:
internaționale din domeniul formării profesionale a personalului didactic
C2: Competența de a compara și selecta diferitele surse de informare pentru a le
adapta nevoilor de organizare și monitorizare a stagiului de inserție profesională
C3: Competența de a aplica cele mai noi teorii pedagogice și orientări de politică
educațională din domeniul formării profesionale a profesorilor
C4: Competența de a aplica metodologii de predare-învățare-evaluare specifice
educației adulților pentru a stabili bune relații profesionale cu profesorii debutanți
C5: Competența de a-i iniția și pe debutanți în lucrul cu adulții (pentru ca ei să învețe
să stabilească bune relații de comunicare cu părinții elevilor, cu membrii comunității,
cu partenerii instituționali)
C6: Competența de a proiecta și conduce procesul integrării profesionale a
debutantului prin crearea planului
managerial asupra stagiului de inserție
profesională și a planului de acțiune anual.
C7: Competența de a facilita procesul integrării profesorului debutant în mediul
organizațional școlar și în comunitatea profesională
C8: Competența de a realiza documentele necesare în procesul derulării stagiului de
inserție profesională
Planificarea
Modul tematic
Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluare
modulelor
(1/3 ore
online
tematice:
teorie +
online
online
online
online asincron
2/3 ore
sincron asincro
sincron
asincro
aplicații
/facen
/face-ton
practice) to-face
face
Legislație și acte
normative
fundamentale
Profilul
de
6
1
2
2
1
competențe
al
mentorului
de
inserție profesională
[PCMIP]
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Profilul de
competențe al
debutantului
Planul
managerial
asupra stagiului de
inserție profesională
– componentă a
6
Planului
strategic
instituțional
Planul de acțiune
anual
Documente
necesare în procesul
6
derulării stagiului de
inserție profesională
Instrumente pentru
culegerea
feed4
backului
Evaluare
2
Trimestrele: IV 2022, I și II 2023

1

2

2

1

1

1

3

1

-

1

-

3

-

2
Calendarul
programului
(trimestre ale
anului
bugetar):
Modalități de
Portofoliu
evaluare a
cursanților:
II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul de
Prof. CIORBAGIU NAON Diana-Maria, profesor, inspector de specialitate,
pregătire):
gradul I, certificat formator.
Coordonatorul
Ștefan VASILE
programului
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X.4. PREGĂTIREA EVALUATORILOR PENTRU LUCRĂRI SCRISE EXAMENE
NAȚIONALE/ MEMBRI ÎN COMISII/ PROBE PRACTICE/ ORALE ÎN PROFILUL
POSTULUI ȘI INSPECȚII SPECIALE LA CLASĂ
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE DE EVALUARE LA ISTORIE
I. CRITERII CURRICULARE
Public – țintă
Cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau Istorie
vizat:
Justificare
În acord cu strategia M.E. de a asigura programe de formare pentru dezvoltarea
(necesitate,
competențelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului
utilitate):
național de definitivare în învățământ şi a concursului național de ocupare a
posturilor vacante, dar și de evaluare în cadrul concursurilor de istorie am
propus un curs de formare adresat cadrelor didactice evaluatori la disciplina
Istorie. Din contextul actual, reiese necesitatea formării și profesionalizării unui
corp național de evaluatori, cu accent pe dezvoltarea competențelor de evaluare
a lucrărilor scrise la nivel local, în cadrul concursurilor de istorie, dar și național,
în cadrul examenelor de bacalaureat, definitivat și titularizare.
Durata (număr
24 de ore
total de ore de
formare):
Locul de
Platforma GOOGLE SUITE
desfășurare:
Curriculumul programului
Competențe
C1: dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a lucrărilor scrise la
vizate:
examenul național de definitivare în învățământ şi a concursului național de
ocupare a posturilor vacante;
C2: proiectarea unui test, a matricei de specificații și a baremului de corectare;
C3: conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea
responsabilităților privind necesitatea transparenței și documentării acestor
decizii.
Planificarea
Modul tematic Total ore
Teorie
Aplicații
Evaluar
modulelor
(1/3 ore
e
tematice:
teorie +
online
online
online
online
online
2/3 ore
sincron asincron sincron asincron asincron
aplicații
practice)
I. Componentele 6
2
2
2
curriculumului
național și
relația cu
evaluarea.
Scopul evaluării
lucrărilor scrise
şi a probelor de
la clasă
II. Relația
6
2
2
2
dintre programa
școlară și
programa
pentru examene
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III. Proiectarea
itemilor,
tipologia
baremelor de
corectare și a
schemelor de
evaluare
IV. Elemente
de deontologie
în procesul de
evaluare
Calendarul
programului
(trimestre ale
anului bugetar):
Modalități de
evaluare a
cursanților:

5

2

-

1

2

5

2

-

1

2

Evaluare
2
Trimestrul al IV-lea 2022
Trimestrele I și al II-lea 2023

2

Evaluare inițială: chestionar Google Forms
Evaluare formativă: aplicații practice, activitatea la întâlnirile online sincron și
asincron
Evaluare finală: proiectarea unui test, a matricei de specificații și a baremului de
corectare

II. RESURSE UMANE
Formatori (nivelul Claudia MATEI – profesor de istorie, metodist I.S.J Dolj, formator national
de pregătire):
Irina MILOTINESCU – inspector de specialitate ISJ Dolj, licențiat în Istorie,
formator
Coordonatorul
Prof. metodist Aurelia- Camelia Bălan
programului

DIRECTOR CCD Dolj,
Prof. dr. Oana-Lavinia ZAHARIE
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