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1.

Evenimente C.C.D. Dolj
Activitate de voluntariat
Deschide-ţi sufletul!

Casa Corpului Didactic Dolj a organizat în parteneriat cu Fundaţia World Vision

Romania, în perioada 5-12 decembrie 2011 activitatea de voluntariat

Deschide-ţi

sufletul!, Activitatea a constat în strângerea de cadouri (rechizite şi jucării) pentru copiii
cu posibilităţi materiale reduse de la Grădiniţa Cernăteşti, judeţul Dolj.

La activitate au participat un număr de 90 cadre didactice care au donat

rechizite şi jucării pentru copii cu vârsta între 3-7 ani.

Cadourile au fost donate preşcolarilor de la Grădiniţa Cernăteşti luni 12

decembrie 2011, de către reprezentaţii Casei Corpului Didactic Dolj.

Reprezentanţii Fundaţiei World Vision Romania au oferit dulciuri.

Responsabili de activitate : prof. metodist Camelia Bălan
prof. metodist Nicoleta Liţoiu
prof. metodist Rodica Codoban
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Moş Nicolae şi … ghetuţele fermecate
În ziua de 6 decembrie 2011 a avut loc la Grupul Şcolar Industrial Transporturi
Căi Ferate Craiova în cadrul Festivalului Naţional al Şanselor Tale, ediţia a XII-a,
activitatea „Moş Nicolae şi ... ghetuţele fermecate”
Organizatori : prof. Spătaru Maria, prof. Vrabie Violeta, prof. Oprică Puiu
Participanţi :
25 elevi instituţionalizaţi din casele de tip familial: ,,Zori de Zi” ,,Speranţa” ,,Voinicelul”
10 voluntari din cadrul unităţii de cercetaşi ,,Rabon”
15 voluntari S.N.A.C. de la Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate, Craiova
76 elevi de la Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate, Craiova
15 părinţi din cadrul Asociaţiei Părinţilor Români Voluntari-APROV-Craiova
3 cadre însoţitoare pentru copiii instituţionalizaţi
20 cadre didactice de la Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate
3 reprezentanţi care au oferit cadouri din partea Băncii Române de Dezvoltare
Activităţi desfăşurate în cadrul campaniei : 14 nov. – 06 dec. 2011
1. Promovarea campaniei umanitare prin:
- Reuniuni ale consiliului elevilor de 2 ori pe săptămână
- Realizarea unor afişe informative
- Realizarea unor ,,fluturaşi” de informare
- Realizarea unui pliant al proiectului
2. Desfăşurarea unor acţiuni de strângere de fonduri pentru realizarea proiectului
propus.
3. Pregătirea unui program cultural: colinde, poezii, etc.
4. Pregătirea unei expoziţii cu creaţii inspirate de sărbătorile de iarnă, folosind
materiale recuperate
5. Identificarea copiilor la care va veni...Moş Nicolae, nu numai pentru copiii
instituţionalizaţi, ci şi pentru elevii identificaţi cu nevoi speciale din cadrul grupului
şcolar.
6. Realizarea tuturor materialelor necesare pentru pregătirea pachetelor.
7. Desfăşurarea sărbătorii de Moş Nicolae.
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Persoană de contact: Prof. met. Teodora Badea theodorabadea@yahoo.com

Dezbatere judeţeană “Copiii cu nevoi speciale în învăţământul de
masă”
Acţiunea s-a desfăşurat la Grădiniţa nr. 41 “Elena Farago” din Craiova pe 7
decembrie 2011 la orele 16.00, având următoarele obiective:
• adaptarea managementului grupei de preşcolari pentru a oferi servicii
educaţionale speciale pentru întâmpinarea nevoilor de învăţare şi participare la
toate activităţile;
• colaborarea permanentă cu familia şi specialişti in domeniu pentru oferirea
sprijinului prin incluziune şi reducerea gradului de excluziune;
• promovarea unei atitudini de toleranţă, acceptare şi înţelegere firească a
copiilor cu nevoi speciale.
Pentru buna desfăşurare au fost încheiate protocoale de parteneriat cu 10 unităţi
de învăţământ din judeţul Dolj, având o participare de 82 de cadre didactice interesate
pentru această dezbatere.
Doamna director al Grădiniţei nr. 41 „Elena Farago”, Odolbaşa Constanţa a
salutat prezenţa unui număr mare de cadre didactice interesate de tema aleasă.
Invitaţii au prezentat materiale interesante care au trezit interesul
participanţilor, exemplele concrete şi strategiile utilizate pentru copiii cu C.E.S.
constituind un adevărat schimb de experienţă.
Un material bine documentat a fost al doamnei Raluca Voinea, lector univ.dr. la
Universitatea din Craiova care a explicat foarte bine rolul cadrului didactic în demersul
didactic pentru aceşti copii cu nevoi speciale integraţi în învăţământul de masă.
Tulburările de limbaj au fost foarte bine precizate de doamna Mihaela Ioanaprofesor logoped la Grădiniţa nr. 41 „Elena Farago” care pune accent deosebit pe
comunicarea copil - părinte – educator - logoped. Având diverse situaţii pe care le
identifică la începutul anului şcolar, strategiile aplicate în Cabinetul le logopedie al
Grădiniţei nr.41 Elena Farago au dat rezultate vizibile într-un timp bine stabilit, după un
program cunoscut de părinţii copiilor cu dificultăţi de pronunţie.
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Cadrele didactice participante au pus întrebări domnului profesor Mihai Glăvan,
coordonator C.L.I. care a dat răspunsuri despre copiii care au nevoie de sprijin,
îndrumare, integrare.
Monitorizarea acţiunii a fost realizată de doamna Camelia Bălan, profesor
metodist în cadrul C.C.D. Dolj, care a făcut o informare cu privire la oferta de formare şi
perfecţionare a C.C.D. Dolj şi a oferit de asemenea consultanţă vizând înscrierea la
cursurile de formare şi diverse întrebări legate de dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice participante.
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Persoană de contact: prof. metodist Camelia Bălan
kamelia_nicut@yahoo.com

LLP – Comenius – mobilităţi individuale pentru formare continuă
Miercuri, 7 decembrie 2011, a avut loc la Grupul Şcolar Industrial “Traian Vuia”

Craiova, atelierul de formare “LLP – Comenius – mobilităţi individuale pentru formare

continuă”. Atelierul a fost organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi

monitorizat din partea Casei Corpului Didactic Dolj de către doamna profesor metodist
Nicoleta Liţoiu.

Programul Comenius oferă tinerilor şi personalului didactic o gamă largă de

oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală (mobilităţi individuale ale elevilor,
formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară, asistenţi Comenius),

pentru a intra în legătură cu colegii din întreaga Europă şi a stabili relaţii perene de
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colaborare, care, pe lângă faptul că le oferă obiective şi instrumente de lucru comune,

promovează înţelegerea reciprocă a culturilor şi valorilor (parteneriate şcolare,
parteneriate Regio, eTwinning).

Programul Comenius sprijină de asemenea acţiunile europene de colaborare de
anvergură, în cadrul cărora organizaţiile implicate colaborează la dezvoltarea şi

diseminarea bunelor practici şi a inovaţiei în învăţământul preuniversitar (proiecte şi
reţele multilaterale).

Prof. metodist Nicoleta Liţoiu;
e-mail nicoleta.litoiu@yahoo.com

MATEMATICA ÎNTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE
Simpozion naţional
Ediţia a X-a
În ziua de 10 decembrie 2011 a avut loc la Şcoala nr. 29, Craiova a X- a ediţie a
Sesiunii naţionale de referate şi comunicări metodico-ştiinţifice “ Matematica între
tradiţie şi inovaţie”. Manifestarea face parte din programul amplu al Concursului
Naţional de Matematică “Micul Arhimede”, aflat în al X-lea an de desfăşurare.
Amploarea evenimentului şi numărul participanţilor a crescut o dată cu trecerea
timpului şi îmbogăţirea experienţei organizatorilor. Acum zece ani, echipa Şcolii nr. 31
“Theodor Aman” Craiova, la acea vreme, a avut iniţiativa organizării unui concurs de
matematică pentru copiii de toate vârstele, dar şi a unei manifestări folositoare cadrelor
didactice care îi însoţeau.
Anul acesta evenimentul s-a desfăşurat în trei zile; în cea de-a doua zi, fiind
organizat simpozionul naţional “Matematica între tradiţie şi inovaţie”. Invitaţi de onoare
au fost domnul Vraciu, preşedinte de onoare al Societăţii de Ştiinţe Matematice şi al
concursului, şi domnul Miu Nicolae, membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice Craiova,
care au purtat un dialog constructiv cu participanţii, cadre didactice de specialitate, din
judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Argeş, Mehedinţi.
Materialele discutate au atras atenţia celor prezenţi atât prin elementele
inovative introduse de autori, cât şi prin caracterul practic enunţat. Tematica abordată,
exclusiv de specialitate, a reuşit să surescite interesul celor 150 de participanţi.
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Persoană de contact: Prof. met. Teodora Badea theodorabadea@yahoo.com

Simpozionul judeţean ”Educaţia - drumul spre cunoaştere” Ediţia
a II-a
În ziua de 10.12.2011 Şcoala cu clasele I-VIII Coţofenii din Dos a organizat
Simpozionul judeţean ”Educaţia - drumul spre cunoaştere” aflat la în acest an la editia a
II-a, aceasta acţiune s-a desfaşurat pe două secţiuni Educaţia pentru drepturile copilului
şi Educaţia permanentă.
La acesta activitate au participat aporximativ 60 de cadre didactice reprezentând
16 unitaţi şcolare atât din Craiova cât şi din intreg judeţul Dolj.
Au fost invitaţi din partea comunităţii locale dl ing. Vasile Preduca –primarul
Comunei Coţofenii din Dos şi din partea ISJ Dolj dna prof Adalcisa Mitu- Inspector Scolar
de specialitate.
Doamna Director a Şcolii cu clasele I-VIII Coţofenii din Dos prof. Maria Sirbu în cadrul
secţiunii “Educaţia permanentă” a diseminat vizita de studiu “The role of schools in
creating a safe environment for pupils” ID 11-VS-R1-113-DJ, desfasurata la Leuwarden,
Olanda.

Din cuprins:
1. Evenimente CCD
Dolj

2. Cursuri de
formare continuă

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

Întocmit, profesor metodist Marinela Calangiu
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Conferinţa Naţională de încheiere a Anului European al
Voluntariatului 2011 în România
În data de 12 decembrie 2011 la Hotel Howard Johnson Grand Plaza, Calea
Dorobanţilor Nr.5-7 Bucureşti a avut loc Conferinţa Naţională de încheiere a Anului
European al Voluntariatului 2011 în România, organizată de Federaţia VOLUM.
Conferinţa a fost moderată de dl. Vladimir Simon, Centrul de Cercetare şi
Consultanţă în Domeniul Culturii, Organismul de coordonare pentru Anul European al
Voluntariatului 2011 în România(TBC), Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi
în calitate e invitaţi au vorbit:
Irina CAJAL MARIN, Subsecretar de stat, Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional
Romeo MOŞOIU, Consilier, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
SZÉLL Lörincz, Vice-preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret
Monica Ileana CALOTĂ, Director, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Carmen MANU, Director, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
Coordonator Anul European al
Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii Intergeneraţionale 2012
Cristina RIGMAN, Preşedinte, VOLUM – Federaţia Organizaţiilor care Sprijină
Dezvoltarea Voluntariatului în România
În partea a doua a Conferinţei în care s-au prezentat rezultatele grupurilor tematice
de lucru ale AEV 2011 moderatorul a fost Cristina Rigman, Preşedinte VOLUM –
Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România:
Definiţie şi cadrul legal pentru voluntariat
Ruxandra Sasu, Fundaţia PACT
Corina Pintea, Pro Vobis
Voluntariatul sprijinit de angajator şi responsabilitatea socială corporatistă
Magda Stoian, Fundaţia Toflea
Carmen Marcu, Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat
Codul etic al organizatorilor activităţilor de voluntariat
Ina Lolescu, Salvaţi Copiii/Federaţia VOLUM
Andreea Furtună, Crucea Roşie/Federaţia VOLUM
Recunoaşterea competenţelor dobândite prin voluntariat
Romeo Moşoiu, MECTS
Andrei Popescu, ANPCDEFP
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Întocmit, prof metodist Marinela Calangiu

ATELIER DE FORMARE GRUNDTVIG
14.12.2011

În ziua de 14 decembrie 2011 s-a desfăşurat în sala ,,Ştefan Velovan ” a Casei
Corpului Didactic Dolj, Atelierul de formare Grundtvig organizat de către ISJ Dolj în
parteneriat cu CCD Dolj, activitate cuprinsă în Calendarul activităţilor de perfecţionare
al Casei Corpului Didactic Dolj.
Activitatea a avut ca tematică:
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1. LLP- Apelul European şi Naţional pentru Propuneri de Proiecte 2011;
2. Programul Sectorial Grundtvig - acţiuni Grundtvig: parteneriate pentru
învăţare, mobilităţi individuale, ateliere;
- identificarea de parteneri/catalogul de cursuri/ateliere;
- ghidul candidatului privind completarea şi transmiterea dosarului de
candidatură;
3. Exemple de bună practică-acţiuni Grundtvig.
Activitatea de formare continuă a fost susţinută de către doamna profesor Mihaela
Brumar, director a Casei Corpului Didactic Dolj. Au participat 27 de cadre didactice
implicate în educaţia adulţilor/ din învăţământul liceal, profesional şi tehnic.
Activitatea a respectat tematica propusă , existând o componentă interactivă
prin implicarea în dezbatere a unor cadre didactice care au acumulat o anumită
experienţă în cadrul programelor Grundtvig.
În timpul discuţiilor au fost evidenţiate importanţa participării la acţiunile
Grundtvig, modalităţile de găsire a unor parteneri, aspectele privind înscrierea şi
depunerea dosarelor , exemple de bună practică concrete .
Concluziile au evidenţiat necesitatea continuării perfecţionării personale şi
profesionale prin intrarea în sistemul Grundtvig , a organizării şi a altor acţiuni de genul
acesta, în scopul asigurării unei mai bune informări dar şi a diseminării unor experienţe
acumulate.

Din cuprins:
1. Evenimente CCD
Dolj

2. Cursuri de
formare continuă

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

Persoană de contact: Prof. metodist Cristian Stancu-Filipescu
c_stancu_ro@yahoo.com

LEONARDO DA VINCI
Atelier de formare
În ziua de 15 decembrie 2011 a avut loc la Grupul Şcolar de Transporturi Auto
Craiova atelierul de formare organizat de ISJ Dolj, compartimentul proiecte europene,
coordonat de doamna inspector Diana Brătucu.
Acest atelier de formare face parte dintr-o serie de sesiuni organizate de I.S.J.
Dolj cu scopul familiarizării cât mai multor cadre didactice cu scrierea formularelor de
aplicaţie necesare obţinerii de burse individuale sau necesare încheierii de parteneriate,
sprijinite de programele Lifelong Learning.
Formatoarele au reuşit să familiarizeze cursanţii cu „secretele” proiectelor de
grant Leonardo da Vinci.
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Monitorizare activitate: Masa rotunda judeţeană “Tradiţii
culinare specifice Crăciunului”-ediţia a II-a, organizată la Şc.cu
clasele I – VIII Filiaşi,Dolj – 20.12.2011

Obiectivul activităţii : Promovarea calităţii în sistemul de formare profesională
continuă prin activităţi de perfecţionare organizate cu adulţii. Activitatea s-a desfăşurat
pe 3 secţiuni – Crăciunul –sărbătoarea bucuriei întregului mapamond; - Tradiţii şi
obiceiuri populare specifice Crăciunului; Tradiţii culinare specifice Crăciunului degustare. Moderatorii activităţii au fost: prof. Bogdan Liliana–Simona, prof. Dănuţ Dinu,
prof. Anca Denisa Ghiţă invitat Cornish Lindsey Akiko - voluntar american. A fost
prezentat un program de colinde, un powerpoint cu tradiţii culinare de Crăciun din toată
lumea, un filmuleţ cu prepararea turtei de mălai şi practic 2 eleve au aranjat în faţa
noastră masa de Crăciun.
Coordonatorul activităţii prof. Pirianu Constanţa
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Persoane de contact C.C.D.Dolj: prof.Carla Cristofir şi metodist Camelia Balan

2.Cursuri de formare continuă
ACCESS
Măsuri active de ocupare în judeţul Dolj, cu efecte pozitive
asupra accesului la resurse financiare UE pentru dezvoltarea
locală sustenabilă
SC ACZ Consulting SRL, în parteneriat cu Warrant Group SRL (Italia), şi Asociaţia
„Mereu Pentru Europa” (România), implementează începând de la 2 mai 2001 proiectul de grant
„ACCESS – Măsuri active de ocupare în judeţul Dolj, cu efecte pozitive asupra accesului la resurse
financiare UE pentru dezvoltarea locală sustenabilă”, contract de finanţare nr.
POSDRU/102/5.1/G/75991, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea
măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea
măsurilor active de ocupare”.
Scopul proiectului este de a oferi o pregătire vastă în domeniul accesării Fondurilor
Structurale şi al managementului proiectelor, în vederea dezvoltării competenţelor necesare
pentru demararea unei cariere în sfera fondurilor UE.
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul pentru primul an de implementare este
format din 40 de şomeri tineri şi şomeri de lungă durată din judeţul Dolj, absolvenţi ai unei
instituţii de învăţământ superior. Aceștia au participat la o serie de activităţi derulate cu scopul
de a forma un corp de consultanţi competenţi care să acceseze și apoi să implementeze proiecte
europene. Activităţile deja desfășurate în cadrul proiectului sunt următoarele:
Activitatea de informare și consilere profesională, derulată de partenerul naţional
Asociaţia Mereu Pentru EuropaCursul de Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune
europene – modul bazic (certificat CNFPA), desfășurat în luna noiembrie 2011, la sediul ACZ
Consulting.
Cursul de Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – modul avansat
(studii aprofundate de norme şi bune practici susţinute de experţi italieni calificaţi în domeniul
Fondurilor Structurale), desfășurat în luna decembrie 2011, la sediul Casei Corpului Didactic Dolj.
Teme transversale – politici europene în domeniul cercetării, inovării, mediului înconjurător,

dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse (susţinute de experţi italieni calificaţi) desfășurat în luna
ianuarie 2012, la sediul Casei Corpului Didactic Dolj;
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firmele de specialitate din Italia, cu toate costurile acoperite din bugetul proiectului.
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Cursul de formare continuă ,,Managementul activităţii de
voluntariatoportunităţi ale sistemului de învăţământ”
Casa Corpului Didactic Dolj a organizat în perioada 12. 11. 2011-12.01.2012,
cursul de formare,,Managementul activităţii de voluntariat-oportunităţi ale sistemului
de învăţământ”.
Cursul destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu durata de
24 ore s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic Dolj şi la Centrul Şcolar ,,Beethoven”.
Au fost înscrişi 24 cursanţi şi au finalizat cursul 19 dintre aceştia.
Formatorul acestui curs a fost prof. Stăncele Mihaela.

Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învăţare, atunci când există atât

dorinţa de a învăţa din partea voluntarului, cât şi preocupare pentru motivaţia
voluntarului din partea organizaţiei la care acesta activează. Implicându-se în diverse
proiecte şi activităţi, lucrând în echipă sau singuri, confruntându-se cu diverse situaţii şi

probleme, voluntarii dobândesc implicit noi abilităţi şi competenţe, noi cunoştinţe, noi
atitudini, dezvoltându-şi personalitatea.

Cursul s-a desfăşurat după următoarele module:
I Voluntariatul –concept şi beneficii

II Voluntariatul ecologic şi civic

III Voluntariatul în domeniul cultural şi în sănătate

IV Voluntariat social –Drepturile copilului
Din cuprins:
1. Evenimente CCD
Dolj

La finalizarea cursului a fost aplicat un chestionar de evaluare a cursului.

În urma interpretării chestionarelor de evaluare a cursului am remarcat că au

fost atinse obiectivele cursului, cursanţii dezvoltându-şi competenţele pentru
proiectarea şi organizarea activităţii de voluntariat.

2. Cursuri de
formare continuă

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

Prof. metodist responsabil, Codoban Rodica

Cursul „Dezvoltarea profesională. Managementul carierei”
În perioada 18 noiembrie-10 decembrie 2011, s-a desfăşurat la Casa Corpului

Didactic Dolj şi la Grupul Şcolar ,,George Bibescu” cursul „Dezvoltarea profesională.
Managementul carierei”.

Cursul s-a adresat cadrelor didactice , având durata de 24 ore şi o taxă de 80 lei.
Au fost înscrişi 19 cursanţi şi au finalizat cursul 15 dintre aceştia.
Din cuprins:
1. Evenimente CCD
Dolj
2. Cursuri de
formare continuă

Formatorii acestui curs au fost prof. Goiceanu Dorina şi prof. Cauc Petre,

formatori recunoscuţi pentru profesionalismul cu care lucrează.. La deschiderea
cursului am participat şi eu în calitate de profesor metodist responsabil curs.

De-a lungul derulării cursului am avut întâlniri cu cursanţii şi am realizat o

monitorizare în data de 26 noiembrie 2011. La finalizarea cursului am aplicat un
chestionar de evaluare a cursului.

În urma interpretării chestionarelor de evaluare a cursului am remarcat că au

fost atinse obiectivele cursului, cursanţii dezvoltându-şi competenţele pentru
CCD Dolj
Str. Ion Maiorescu,
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(RO),200760
Fax: 0040 251 595
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e-mail:
ccd_dj@isj.dj.edu.ro
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întocmirea unor CV-uri de tip Europass. Cursul a avut secvenţe interactive şi aplicaţii

care au stimulat creativitatea cursanţilor şi interesul pentru conţinuturile prezentate.
Nu au fost semnalate probleme pe perioada derulării cursului, activitatea de formare
derulându-se normal.

Prof. metodist responsabil,

Prof. Cristian Stancu-Filipescu

Curs pentru secretarii din unităţile de învăţământ în vederea
optimizării activităţii”
În perioada 19 noiembrie - 10 decembrie 2011 s-a desfăşurat la Casa Corpului

Didactic Dolj „Curs pentru secretarii din unităţile de învăţământ în vederea optimizării
activităţii”.

Cursul s-a adresat secretarilor unităţilor de învăţământ preuniversitar din

judeţul Dolj. La acest curs au fost înscrişi 24 cursanţi şi au finalizat cursul 24 cursanţi.

Formatorul acestui curs a fost d-na Iliuţă Aurelia, contabil-şef al ISJ Dolj. Ca

invitaţi, în timpul desfăşurării cursului, au participat şi specialişti de la ITM Dolj,
specialişti care au răspuns întrebărilor cursanţilor cu privire la programul REVISAL.

Cursul a fost foarte activ şi aplicaţiile folosite au fost adecvate cursului. În urma

discuţiilor, cursanţii şi-au manifestat mulţumirea derulării unui astfel de curs de

perfecţionare pentru secretarii unităţilor de învăţământ, deoarece în ultimii 15 ani au

avut loc foarte multe schimbări legislative iar pentru secretari nu a fost ofertat nici un
curs de perfecţionare.

Din cuprins:
1. Evenimente CCD
Dolj
2. Cursuri de
formare continuă
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Prof. metodist Nicoleta Liţoiu

e-mail: nicoleta.litoiu@yahoo.com

Cursul de formare continuă ,, Psihologia dezvoltării personale”
În perioada 10.12.2011-28.01.2012 Casa Corpului Didactic Dolj organizează
Cursul de formare continuă,, Psihologia dezvoltării personale”, curs destinat
personalului didactic, nedidactic, auxiliar din învăţământul preuniversitar
Pornind de la principiul «un individ împlinit este acela care își cunoaște
potenţialul și este capabil să îl utilizeze la maxim», dezvoltarea personală vizează
transformarea de sine a individului în vederea afirmării, creșterii autonomiei și
performanţei.
În contextul în care se pune accent pe “învăţarea pe tot parcursul vieţii” se
impune ca nevoie ca orice individ să îşi poată elabora un program de dezvoltare
personală care favorizează cunoașterea de sine, gestionarea emoţiilor, stresului și
timpului, valorizarea iniţiativei personale prin creșterea motivaţiei. Mai mult, formarea
unei imagini de sine corecte și complete, învăţarea autoaprecierii și valorizarea optimă,
creativă a propriului potenţial (re)conciliază realizarea de sine și performanţa
profesională a persoanei.
La curs s-au înscris 28 cadre didactice.
Formatorii acestui curs de formare sunt:
• Prof. psiholog Nicoleta Oprica
• Prof. dr. Ana-Maria Bușoiu

Module tematice din cadrul cursului

Din cuprins:

1. Autocunoașterea

1. Evenimente CCD
Dolj

2. Motivaţia
3. Managementul emoţiilor
4. Comunicarea asertivă

2. Cursuri de
formare continuă

CCD Dolj
Str. Ion Maiorescu,
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5. Managementul timpului
6. Managementul stresului

Prof. metodist responsabil,

Codoban Rodica

Programul de perfecţionare „Formare pentru viitor - Euroteacher I”
Modulul I „Proiectarea, organizarea si evaluarea activităţilor didactice”
Discipline socio-umane
Casa Corpului Didactic Dolj organizează în perioada 10.12.2011-17.03.2012
Programul de perfecţionare, o dată la 5 ani, „Formare pentru viitor - Euroteacher I”
Modulul I „Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor -discipline socio-umane”.
Programul se desfăşoară pe o perioadă de 104 ore, acreditat conform O.M. nr.
4620/05.08.2010.

•
•
•
•
•

În cadrul programului se studiază următoarele discipline:
Curriculum, instruire, evaluare
Specialitate şi didactica specialităţii-discipline socio-umane
Discipline opţionale 1.A : CDS - Proiectare curriculară, implementare, evaluare
Discipline opţionale 1.B : Repere ale educaţiei pentru cetăţenie democratică şi
economie de piaţă funcţională
Discipline opţionale 2 : Metode, tehnici şi instrumente de instruire diferenţiată
Formatori în cadrul programului sunt:
 Prof. Mihaela Brumar
 Prof.Vasile Vo inescu
 Prof.Stela Dojan
 Prof.Ta tia na Cristea
 Prof.Lucian Cherata
 Prof. Lucia Barbu
 Prof. Constanţa Pârvuleasa
 Prof.Nico leta Oprică
Prof. metodist responsabil,
Prof. Codoban Rodica

Din cuprins:
1. Evenimente CCD
Dolj
2. Cursuri de
formare continuă

Cursul „Game-educatia psihosociala prin joc”
În data de 15 decembrie 2011, s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic Dolj şi la

liceul de arta ,,Marin Sorescu” cursul „Game-educatia psihosociala prin joc”.

Cursul s-a adresat cadrelor didactice , având durata de 24 ore şi o taxă de 80 lei.
Au fost înscrişi 27 cursanţi şi au finalizat cursul 21 dintre aceştia.
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Formatorii acestui curs au fost prof. georgescu Mioara, prof.Serban Nela

,prof.Codoban Rodica, formatori recunoscuţi pentru profesionalismul cu care
lucrează.. La deschiderea cursului am participat şi eu în calitate de profesor metodist
responsabil curs.

De-a lungul derulării cursului am avut întâlniri cu cursanţii şi am realizat o

monitorizare în data de11.01.2012. La finalizarea cursului am aplicat un chestionar de
evaluare a cursului.

În urma interpretării chestionarelor de evaluare a cursului am remarcat că au

fost atinse obiectivele cursului, cursanţii fiind foarte multumiti de multitudinea de
jocuri invatate si mai ales de utilitatile folosirii lor. Cursul a avut secvenţe interactive şi

aplicaţii care au stimulat creativitatea cursanţilor şi interesul pentru conţinuturile
prezentate. Nu au fost semnalate probleme pe perioada derulării cursului, activitatea
de formare derulându-se normal.

Responsabil curs: Cristofir Carla

Material îngrijit de: Prof. metodist Camelia Bălan

