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1. Evenimente C.C.D. Dolj 

 

CONFERINŢA INTERJUDEŢEANĂ ORGANIZATĂ DE GRĂDINIŢA 
PARTICULARĂ ,,TEDY BEAR” 

În ziua de 25 noiembrie 2011 s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Bibliotecii 
Judeţene ,,Alexandru şi Aristia Aman”  din Craiova, Conferinţa interjudeţeană cu titlul 
,,Învăţământul particular-alternativă pentru calitatea în educaţie”. 

Din partea Casei Corpului Didactic Dolj au participat doamna director Mihaela 
Brumar şi domnul profesor metodist Stancu-Filipescu Cristian. 

Conferinţa s-a desfăşurat pe trei secţiuni : 

1. ,,Calitatea în educaţie”-aspecte teoretice,legislative şi practice” 
2. ,,Învăţământul particular sau învăţământ de stat?”–argumente pro şi 

contra” 
3. ,,Învăţământul particular-alternativă pentru calitatea în educaţie”. 

                În cadrul dezbaterilor au fost reliefate, de către doamna director Claudia Muşat, 
aspectele pozitive ale  sistemului  de educaţie particular, prezentându-se exemple de 
bune practici concrete şi aspectele legislative cu care se confruntă o instituţie de 
învăţământ . De asemenea, au fost aduse în discuţie argumentele pro şi contra pentru 
cele două sisteme de educaţie.  
                În timpul conferinţei a luat cuvântul doamna director Mihaela Brumar care a 
subliniat punctele tari ale sistemului particular, specificând însă ca este nevoie să se 
găsească aspecte comune, pozitive, necesare unei bune conlucrări. 
              Concluziile conferinţei au evidenţiat necesitatea colaborării sistemelor educative 
de stat şi particular prin organizarea şi a altor acţiuni de genul acesta, în scopul asigurării 
unei mai bune cunoaşteri reciproce. 

Persoană de contact:  
Prof. metodist Cristian Stancu-Filipescu, c_stancu_ro@yahoo.com 
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Reuniune de proiect ,,Cetăţenie activă, toleranţă, 

interculturalitate 
- valori în educaţie pentru EUROPA” 

 

   Grădiniţa cu Program Prelungit,,Nicolae Romanescu” din Craiova a 
organizat în perioada 01-06 noiembrie 2011  prima reuniune a proiectului 
european,,Cetăţenie activă, toleranţă, interculturalitate- valori în educaţie pentru 
EUROPA”, finanţat prin Programul LLP - Comenius-parteneriate şcolare 
multilaterale. Una dintre activităţile proiectului s-a desfăşurat în cadrul Casei 
Corpului Didactic Dolj. 

Doamna profesor Mihaela Brumar, director al C.C.D. Dolj a prezentat 
activitatea de formare şi perfecţionare desfăşurată de către Casa Corpului 
Didactic Dolj. 

La activitatea au participat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Dolj :  

 Alexandrina Năstase- Inspector şcolar general adjunct 

 Veronica Georgescu - Inspector şcolar de specialitate învăţământ 
preşcolar 

 Diana Brătucu – Inspector proiecte educaţionale 
 

   

           

Persoană de contact: 
Prof. metodist: Codoban Rodica, rodicod@yahoo.com  
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Masă rotundă judeţeană ,,Evaluarea pro şi contra” 

În data de 4 noiembrie 2011 Casa Corpului Didactic Dolj a organizat  
activitatea de perfecţionare,,Evaluarea pro şi contra”. 

Evaluarea – actul didactic complex care asigură  evidenţierea cantităţii 
cunoştinţelor dobândite şi valoarea( nivelul, performanţa şi eficienţa) acestora la 
un moment dat, în vederea reglării şi optimizării actului de proiectare-predare-
învăţare-evaluare. 
            Obiectivul general al activităţii: Partajarea exemplelor de bună practică din 
domeniul evaluarii din diverse arii curriculare şi valorizarea celor mai eficiente 
exemple în contextul reformei educaţionale apreciate prin prisma evaluărilor 
naţionale.  

      La activitate au participat 30 cadre didactice din următoarele unităţi 
şcolare: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BRĂDEŞTI, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  
COŢOFENII DIN DOS, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  CERNĂTEŞTI, ŞCOALA CU CLASELE 
I-VIII  CASTRANOVA, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  ARGETOAIA, ŞCOALA DE ARTE ŞI 
MESERII ARGETOAIA , GRUP  ŞCOLAR  AGRICOL MALU MARE, ŞCOALA CU CLASELE 
I-VIII  ROBĂNEŞTI, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  SĂLCUŢA, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 
SADOVA, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  RADOVAN, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  
GOIEŞTI, ŞCOALA CU CLASELE I-VIII  GRECEŞTI, COLEGIUL NAŢIONAL “CAROL I“  , 
LICEUL TEORETIC ,,HENRI COANDĂ”, GRUP  ŞCOLAR ,,TRAIAN DEMETRESCU”, 
COLEGIUL ,,ŞTEFAN ODOBLEJA”, GRUP ŞCOLAR ,,MATEI BASARAB”, ŞCOALA CU 
CLS. I – VIII NR. 36, ŞCOALA CU CLS. I – VIII NR. 24 „SF. GHEORGHE”, ŞCOALA 
SPECIALĂ ,,SFÂNTUL MINA”, GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC TURCENI. 

   

   

Persoană de contact: 
Prof. metodist: Codoban Rodica, rodicod@yahoo.com 
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Conferinţa judeţeană 
” Dimensiunea europeană a unităţilor de învăţământ preşcolar 

şi primar” 
         GRĂDINIŢA NR. 21 din Craiova  a organizat în data de 19 noiembrie 
Conferinţa judeţeană ”Dimensiunea europeană a unităţilor de învăţământ 
preşcolar şi primar”.  
           Activitatea de perfecţionare a fost coordonată de doamna director  Mihaela 
RUSU care în cadrul fiecărei secţiuni a avut un cuvânt de deschidere, precizând 
importanţa prezenţei participării la activitate. 
         În deschiderea conferinţei a avut loc vizitarea grădiniţei  şi vernisajul 
expoziţiei – concurs de fotografie judeţeană „Călător în Uniunea Europeană”. 

     Lucrările conferinţei s-au desfăşurat pe trei secţiuni: 

 Dimensiunea europeană a şcolii şi interculturalitatea, 

 Experienţe internaţionale ale dascălilor 

 Stereotipuri şi prejudecăţi în sala de clasă 
         Grădiniţa Nr.21 are ca partener O.N.G. „Mereu pentru Europa”reprezentat 
de domnul Adrian Preda, prezent la conferinţă. 
         Au fost prezenţi la activitate reprezentanţi ai I.S.J.Dolj :doamna Inspector 
Mihaela Jianu, doamna Inspector Veronica Georgescu, doamna Inspector proiecte 
educaţionale Brătucu Diana.  
        La secţiunea,,Dimensiunea europeană a şcolii şi interculturalitatea” au fost 
prezenţi doamna lector univ. dr. Vali Ilie şi domnul prof. dr. Dumitru Gherghina, 
director Editura Didactică Nova. 
        La secţiunea,,Experienţe internaţionale ale dascălilor”, a participat domnul 
Adrian Preda reprezentantul ONG “Mereu pentru Europa”. 
        La conferinţă au participat un număr de 115 cadre didactice din judeţul Dolj. 
        Activitatea a fost monitorizată de doamna Rodica Codoban profesor metodist  
C.C.D. Dolj. 

   

Persoană de contact: 
Prof. metodist: Codoban Rodica, rodicod@yahoo.com 
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Masa rotundă naţională  „Să combatem absenteismul şi violenţa” 

               
           În data de 26 noiembrie 2011 la Colegiul Tehnic „ Costin D. Neniţescu” Craiova a 
avut loc masa rotundă naţională  „Să combatem absenteismul şi violenţa” . Scopul 
activităţii a fost implicarea cadrelor didactice în realizarea unor strategii eficiente privind 
prevenirea absenteismului şi a violenţei în şcoală. 
           La această activitate au participat aproximativ 300 cadre didactice atât din jud. Dolj 
cât şi din ţară, activitatea desfășurându-se pe 4 secţiuni. 
 

  

 

                Persoana de contact:  
                                        Prof.  metodist Marinela Calangiu, marinelacalangiu@yahoo.com 

 

Strategii didactice inovative în procesul instructiv-educativ 

al elevilor în dificultate 

Simpozionul Judeţean “Strategii didactice inovative în procesul instructiv-
educativ al elevilor în dificultate”, ediţia a II-a, organizat de Şcoala Specială 
“Sfantul Mina” Craiova, a avut loc pe data de 24.11.2011, pe următoarele 
secţiuni: 

- sectiunea 1 „Demersuri didactice inovative adaptate pentru elevii cu 
dificultăţi de învăţare – comunicări ştiinţifice”; 

- sectiunea 2 „Activitatea instructiv – educativă şi extracurriculară a 
copiilor în dificultate, rezultatele proiectelor/parteneriatelor educaţionale cu 
părinţii şi comunitatea  - prezentări Power Point, filmuleţe”.  

Coordonatorii acestui proiect au fost: director, prof. Stanciu Lucia Daniela, 
prof. Stancu Iulia Giorgiana, prof. Constantinescu Maria Cristina. 

mailto:ccd_dj@isj.dj.edu.r
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mailto:marinelacalangiu@yahoo.com


 

 

 

 

 

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Printre invitaţii acestei activităţi s-au numărat Marinela Dumitrescu – 
director CJRAE Dolj, Diana Micu – inspector Învăţământ Special ISJ Dolj, Dumitru 
Budana – director Centrul Scolar „Beethoven” şi Monica Filip – director Scoala 
Speciala „Sfantul Vasile”. Activitatea a fost monitorizata de doamna Nicoleta 
Liţoiu, prof. metodist CCD Dolj. 

  
La simpozion au participat reprezentanţi de la cincisprezece şcoli ale 

judeţului Dolj, grupul ţintă fiind alcătuit din cadre didactice din învǎţǎmântul 
preuniversitar de masă şi din învăţământul special. 

Participanţii şi-au expus liber ideile, folosindu-se de mijloacele de 
prezentare puse la dispoziţie de către şcoala organizatoare: laptop, 
videoproiector, flipchart. In incheierea activităţilor au avut loc dezbaterile finale, 
apoi se completează un chestionar de evaluare a simpozionului.  

 

 Persoană de contact: Prof. metodist Nicoleta Liţoiu 
nicoleta.litoiu@yahoo.com 

 

ZIUA DOMNULUI GRUNDTVIG 
Masă rotundă 

În ziua de 18 noiembrie 2011 a avut loc la Casa Corpului Didactic Dolj 
ultima manifestare din cadrul Săptămânii Educaţiei Adulţilor. 

Masa rotundă vizează diseminarea şi valorizarea exemplelor de bună 
practică prezentate de cadre didactice, beneficiari ai programului de învăţare 
GRUNDTVIG, program naţional de valorizare a oportunităţilor de învăţare 
permanentă.. 
 La activitate au participat douăzeci şi patru de cadre didactice din judeţul 
Dolj. 
 Invitaţi au fost doamna profesor Mia Sfredel, doamna profesor Marilena 
Ciontescu, doamna profesor Liliana Cuica,  domnul profesor Sorin Bîrsan, domnul 
profesor Sergiu Ionicescu şi doamna profesor metodist Teodora Badea, care au 
prezentat bunele practice dobândite în cadrul mobilităţilor. 
 Doamna profesor metodist Nicoleta Liţoiu a deschis evenimentul prin 
descrierea Săptămânii Educaţiei Adulţilor ca eveniment anual naţional organizat 
de A.N.P.C.D.E.F. Apoi a dat cuvântul invitaţilor. 
 Doamna Mia Sfredel a expus bunele practici dobândite în cadrul 
proiectelor  Grundtvig la care a participat. 
 Doamna Marilena Ciontescu a prezentat auditorului noi metode de 
colectare de date achiziţionate în cadrul proiectului Grundtvig “Learning by 
Doing&Doing by Learning”. 
 Experienţa dobândită în cadrul proiectului “Heritage for everybody” 
HEFORE a fost împărtăşită de domnul profesor Sorin Bîrsan. 
 Beneficiarul unei bursei individuale Grundtvig domnul Sergiu Ionicescu a 

mailto:ccd_dj@isj.dj.edu.r
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expus trăirile şi experienţa acumulată  “Formarea adultilor o alegere intre doua 
vocabulare”. 
 Doamna profesor metodist Teodora Badea a prezentat proiectul 
“European, for example” EUFOREX, un proiect multilateral a cărei primă întâlnire 
avusese loc în Italia, în perioada 14- 16 noiembrie 2011,  în oraşul Reggio 
Emilia.Pe parcursul celor doi ani se va realiza formarea şi implicarea a şase sute de 
voluntari din cele cinci ţări partenere        ( Italia, România, Turcia, Spania şi 
Austria). Experienţa unor ţări ca Italia şi Spania în practica voluntariatului nu pot 
decât să fie de bun augur pentru dezvoltarea acestui domeniu în România şi 
Turcia. 
 Doamna profesor metodist Marinela Calangiu a încheiat masa rotundă cu 
anunţarea deschiderii apelului pentru 2012 la oferta programelor Life Long 
Learning. 
  

 

     

            Persoane de contact:    
Prof. Teodora Badea, theodorabadea@yahoo.com   

                                                     Prof. Nicoleta Liţoiu, danalitoiu@yahoo.com  
                                               Prof. Marinela Calangiu, marinelacalangiu@yahoo.com  

 

EUROPEAN, for example 

EUFOREX 

 În perioada 14- 16 noiembrie 2011 a avut loc la Reggio Emilia, Italia, prima 
întâlnire a partenerilor proiectului 
Grundtvig „European, for example” 
(EUFOREX). Partenerii implicaţi sunt 
„Comune di Reggio Emilia”- Italia, 
„Instituto Formazione Operatori 
Aziendali”- Italia, Casa Corpului Didactic 
Dolj- România, „Konja Il Mili Egitim 
Mudurlugu”- Turcia, „Coordinatora 
Infantil y Juvenil de Tempo Libere de 
Vallecas”- Spania şi „European Network 

mailto:ccd_dj@isj.dj.edu.r
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mailto:danalitoiu@yahoo.com
mailto:marinelacalangiu@yahoo.com
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for Transfer and Exploitation of EU Projects Results ”- Austria. 
 Întâlnirea a facilitat transferul între parteneri a experienţei dobândite în 
tematica celor nouă pachete de lucru ale proiectului (coordonare şi management 
de proiect, managementul calităţii, analiza de nevoi, valoare adăugată şi 
implicarea actorilor locali, dezvoltarea unei reţele de formatori, formare şi 
certificare, formarea competenţelor, diseminarea şi exploatarea rezultatelor). 
 Casa Corpului Didactic Dolj are sarcina coordonării realizării analizei de 
nevoi pe un eşantion semnificativ din cele cinci ţări partenere pe tematica 
voluntariatului.. Experienţa instituţiei în realizarea unor astfel de cercetări ne- a 
recomandat pentru desemnarea instrumentelor calitative de investigare şi , 
colectarea şi interpretarea rezultatelor cercetării realizate cu ajutorul 
chestionarelor şi focus- grup-urilor. 
 Unul din produsele proiectului şi, în acelşi timp „valoarea adăugată”, va fi 
formarea a şase sute de persoane din România, Italia, Spania, Turcia şi Austria, 
care să - şi pună timpul, talentul şi energia  în folosul oricărei persoane sau 
organizaţii care se află în nevoie. Persoanele selectate vor activa ca voluntari 
permanenţi în toate domeniile de activitate (asistenta si serviciile sociale, 
protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de 
învăţământ, ştiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a 
mediului, social şi comunitar si altele asemenea. 

 

 

Persoane de contact:  
Prof. Mihaela Brumar- director C.C.D. Dolj, brumarela@yahoo.com  

                  Prof. metodist Teodora Badea, theodorabadea@yahoo.com 

 
Workshop Proiect  POSDRU ID 3777  „Restructurarea  

sistemului de formare continua a personalului din invatamantul 
preuniversitar, prin generalizarea sistemului de credite profesionale 

transferabile” 
 
Pe data de 26 noiembrie 2011 Directorul CCD Dolj, dna. prof. Mihaela 

Brumar a participat la Workshop-ul de analiza şi dezbatere a produselor elaborate 
in cadrul proiectului POSDRU ID 3777  „Restructurarea  sistemului de formare 
continua a personalului din invatamantul preuniversitar, prin generalizarea 
sistemului de credite profesionale transferabile”, proiect cofinantat din Fondul 
Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 1: Educatia şi formarea 
profesionala in sprijinul creşterii economice şi dezvoltarii bazate pe cunoaştere, 

mailto:ccd_dj@isj.dj.edu.r
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Domeniul major de interventie: 1.3 Dezvoltarea resurselor umane in educatie şi 
formare profesionala. Intalnirea de lucru a avut loc la Slatina,  in Centrul Regional 
de Formare Continua a Personalului din Invatamantul Preuniversitar (CRFP).  

Organizat de beneficiarul proiectului, Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului – Directia Formare Continua a Personalului din 
Invatamantul Preuniversitar, a reunit 40 de participanti din judetele Dolj, Olt si 
Valcea, experti pe termen scurt, directori, profesori implicati in implementarea 
proiectului la nivelul judetelor reprezentate. 

Participantii la workshop au subliniat importanta initiativei MECTS in 
domeniul acoperit de proiect, din perspectiva obiectivului general al proiectului, 
respectiv dezvoltarea unui sistem flexibil de formare continua a resurselor umane 
din invatamantul preuniversitar care sa permita specializarea reala şi eficienta a 
profesiilor/functiilor didactice, prin generalizarea sistemului de credite 
profesionale transferabile, in concordanta cu standardele nationale şi europene. 

 
Persoană de contact:  

Prof. Mihaela Brumar- director C.C.D. Dolj, brumarela@yahoo.com 

 

Cercul pedagogic zonal al cadrelor didactice de sprijin si itinerante,  
cu tema “Noi perspective ale invatamantului incluziv” 

 

Pe data de 25 noiembrie 2011, directorul CCD Dolj, dna. prof. Mihaela 
Brumar a participat la Cercul pedagogic zonal al cadrelor didactice de sprijin si 
itinerante. Evenimentul din acest an, organizat de Inspectoratul Scolar Judetean 
Dolj, Scoala Speciala “Sf. Mina” Craiova si Scoala Speciala “Sf. Vasile” Craiova a 
abordat tema “Noi perspective ale invatamantului incluziv”. Au fost prezenti 
membri ai Retelei Zonale a cadrelor didactice de sprijin si itinerante – Zona 
Oltenia, specialisti din invatamantul special si special integrat din judetele: Dolj, 
Gorj, Olt, Valcea, Teleorman si Mehedinti.  

Eveniment de amploare, organizat si coordonat cu rigurozitate si 
profesionalism, cercul pedagogic a fost o ocazie deosebita atat pentru participanti 
cat si pentru invitati, sa cunoasca aspecte importante din activitatea profesorilor 
de sprijin si itineranti si sa impartaseasca emotia si devotamentul copiilor veniti sa 
sustina activitatea metodica a profesorilor lor. 
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Persoană de contact:  

Prof. Mihaela Brumar- director C.C.D. Dolj, brumarela@yahoo.com 

 
 

1. Cursuri de formare continuă 

 
CURS DE PERFECŢIONARE PENTRU METODIŞTI 

 
   Casa Corpului Didactic Dolj a organizat în  perioada 22 - 26 noiembrie 

2011, Cursul de perfecţionare pentru metodişti. 
             La curs  s-au înscris 22 profesori din judeţul Dolj, metodişti ai I.S.J. Dolj şi 
au  finalizat 22. 

Cursul şi-a propus dezvoltarea competenţelor specifice pentru cadrele 
didactice cu statut de metodişti la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, 
conform standardelor profesionale, în scopul îmbunătăţirii calităţii inspecţiei 
şcolare.   

Sesiunile de formare s-au desfăşurat în datele de 22, 23, 24, 25, 26 
noiembrie 2011 la C.C.D. Dolj, în sala Ştefan Velovan, etaj III. 

Pe parcursul celor 3 monitorizari efectuate am constatat respectarea de 
către formatori a designului stabilit pentru cele 3 sesiuni de formare şi de 
asemenea prezenta cursanţilor in procent de 100%. 

Evaluarea  a avut un caracter permanent,  evaluare continuă pe tot 
parcursul cursului prin: observare curentă, exerciţii, teste, teme de lucru, dar şi 
evaluare finală prin testul final. 

La finalul cursului a fost aplicat şi un chestionar de evaluare a cursului de 
formare. Răspunsurile participanţilor au relevat o bună organizare şi de asemenea 
utilitatea cursului în condiţiile apariţiei noilor metodologii aferente Legii Educaţiei 
Naţionale. 

Formatorii cursului(prof. Gherghinescu Cristina Marilena, prof. Ion Daniel 
Alexandru, prof. Mirea Mihaela Mioara) au demonstrat cunoaşterea domeniului, 
realizând aplicaţii adecvate şi întreţinând o atmosferă relaxantă prin exerciţiile 
realizate. 
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Persoană de contact: 

Prof. metodist Camelia Bălan, kamelia_nicut@yahoo.com   

 

Cursul de formare continuă 

“Incluziunea şcolară a copilului cu cerinţe educative speciale”   

            

           Cursul “Incluziunea şcolară a copilului cu cerinte educative speciale”  s-a 

desfușurat la Casa Corpului Didactic Dolj, în perioada  01.11.2011-05.11.2011, a 

avut următorii formatori: Profesor Diana Micu – Inspector Învăţământ Special şi 

Special Integrat, formator naţional, Profesor Otilia Ghiţă – Inspector Învăţământ 

Primar, formator naţional, Profesor itinerant Eugenia Pascu, formator local, 

Profesor itinerant Gabriela Velica, formator local, Profesor logoped Mihai Glăvan, 

formator local. La curs  s-au înscris  23 de cursanţi, absolvind 22 cadre didactice. 

          Conform planificării tematice, pe parcursul cursului au fost abordate 
urmatoarele teme:  
- Delimitări conceptuale 
- Prezentarea legislaţiei în vigoare, privind integrarea/ incluziunea  preşcolarului/ 
elevului cu CES 
- Aspecte ale integrării/incluziunii elevului cu CES 
- Bariere în calea învăţării întâlnite la  preşcolarul/elevul cu CES 
- Adaptarea curriculară / Planul de intervenţie personalizat. 
         Cursanţii s-au implicat activ in aplicatiile practice, aducand in dezbatere şi 
cazuri reale cu care se confrunta la clasa, lucru care a sporit calitatea cursului. 
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        Persoana de contact:  
Prof.  metodist Marinela Calangiu, marinelacalangiu@yahoo.com 

     

Cursul “EDUCĂM AŞA!” 

               În perioada 02 - 30 noiembrie 2011 la Casa Corpului Didactic Dolj s-a 
desfaşurat cursul “Educăm AŞA!” . Toţi cei 25 de cursanţi au fost profesori pentru 
învăţământul primar din şcolile din jud. Dolj, personal implicat activ în lucrul cu 
copii şi cu parinţii acestora. 
              Cursul “EDUCAM ASA!” si-a propus pregătirea specialiştilor în domeniul 
educaţiei părinţilor (instructori de părinţi) capabili să organizeze lecţii cu părinţii 
bazate pe o metodologie unitară. Acest curs s-a nascut din ideea că educaţia 
parinţilor în ceea ce priveşte comunicarea cu copilul este un element esenşial în 
viaţa de familie şi nu numai. 
              Formatorii cursului prof înv. primar Iulica Ispas şi Tudor Constantin şi-au 
structurat cursul folosind metoda olandeză “Educaţi aşa!”, metoda cu mare 
impact asupra cursanţilor. 
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                Persoana de contact:  
                                Prof.  metodist Marinela Calangiu, marinelacalangiu@yahoo.com 

 

Curs de formare continuă 
 CONSILIERE şi ORIENTARE 

 
În perioada 05.11.2011 - 13.11.2011 Casa Corpului Didactic Dolj a 

organizat cursul de formare continuă «Consiliere şi orientare» destinat cadrelor 
didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal. 

Stagiul de formare, cu durata de 24 ore, a fost absolvit de 24 cadre 
didactice din judeţul Dolj. 

Formatorii de curs, prof. LUMINIŢA IONIŢĂ şi prof. MIHAELA  JIANU au abordat 

tematici de curs ce au condus la dezvoltarea următoarelor competenţe specifice: 

explorarea resurselor personale, integrarea abilităţilor sociale şi emoţionale în vederea 

dezvoltării carierei, utilizarea adecvată a informaţiilor despre educaţie şi munca pentru 

obţinerea performanţei şi succesului. 
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Persoană de contact: 
Prof. metodist: Codoban Rodica, rodicod@yahoo.com        

  

ATELIERUL DE FORMARE 

E-TWINNING UN PAS ÎN COOPERAREA EUROPEANĂ 

 
În data de 22.11.2011, ora 15.00 s-a desfăşurat la Casa Corpului Didactic 

Dolj atelierul de formare ETWINNING UN PAS ÎN COOPERAREA EUROPEANĂ, 
activitate cuprinsă în Calendarul  

Formatorul activităţii:prof.Elena Diana Brătucu-inspector şcolar pentru 
proiecte educaţionale, a abordat următoarea tematică: 

1. Prezentare generală eTwinning-parte componentă a Programului 
Sectorial Comenius 

2. Platforma etwinning.net 
3. Activitate practică 
La activitate au participat 25 cadre didactice din judeţul Dolj care nu au 

mai iniţiat proiecte Etwinning. 
Activitatea a fost monitorizată de doamna Rodica Codoban profesor 

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

 

Curs de formare continuă 
„Evaluarea în cadrul procesului educaţional din aria curriculară 

Tehnologii” 
 
În perioada 18 - 26 noiembrie 2011, s-a desfăşurat la Grup Şcolar Agricol 

Băileşti cursul „Evaluarea în cadrul procesului educaţional din aria curriculară 
Tehnologii”. 

Cursul s-a adresat cadrelor didactice din aria curriculară Tehnologii, cu 
durata de 24 ore, curs fără taxă, fiind înscrişi şi încheind cursul 20 cadre didactice.  

Formatorii acestui curs au fost prof. Greculescu Aura şi prof. Neaţu 
Mădălina, formatori recunoscuţi pentru profesionalismul cu care lucrează. În 
cadrul acestui curs a fost realizat un feed-back foarte bun deoarece, la finalul 
cursului, în urma interpretării chestionarelor de evaluare a reieşit că toate cadrele 
didactice participante şi-au dezvoltat  competenţele de întocmire a testelor 
iniţiale, sumative şi formative, însoţite de baremul de corectare. Cursul a fost 
foarte activ şi aplicaţiile folosite au fost adecvate cursului.  
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Persoană de contact: Prof. metodist Nicoleta Liţoiu 
nicoleta.litoiu@yahoo.com  

 
     

Curs „Evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 
preuniversitar” 

În perioada 11- 25 noiembrie 2011, s-a defăşurat la C.C.D. Dolj cursul 
„Evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar”. 

Cursul s-a adresat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
(educatoare, învăţători, institutori, profesori), membrilor şi coordonatorilor 
Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, cadrelor didactice care doresc să 
înţeleagă şi să implementeze Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii, managerilor 
şcolari. 

                                                                                                        
Au fost înscrişi 25 cursanţi dar pe parcursul programului 7 cadre didactice 

au abandonat deoarece au fost înscrise la mai multe cursuri care s-au desfăşurat 
în acelaşi timp. Au finalizat cursul 18 cadre didactice.  

Formatorii acestui curs au fost prof. Ţaşcu Stavre Minodora, prof. Călin 
Daiana şi prof. Oprică Puiu, formatori cu o foarte bună pregătire în domeniu, 
domnul prof.  Oprică Puiu fiind şi expert ARACIP. 

Cadrele didactice au apreciat eficienţa şi utilitatea acestui curs în 
întocmirea documentelor celor implicaţi în CEAC şi au propus iniţierea acestui 
curs obligatoriu pentru cei implicaţi în comisia de calitate la nivelul unităţii de 
învăţământ. 

Persoană de contact: Prof. metodist Nicoleta Liţoiu 
nicoleta.litoiu@yahoo.com  

Material  îngrijit de: Prof. metodist Camelia Bălan  
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