
 

            
 

                         

         Conferinţa de lansare a proiectului ICOS   
 
 

 Marţi, 25 octombrie 2011, a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară Carol I (str. 
Boteanu nr. 1, Sector 1, Bucureşti) conferinţa de lansare a proiectului strategic 
„Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor 
cheie la şcolarii din clasele I-IV" - program de formare continuă de tip «blended learning» 
pentru cadrele didactice din învăţământul primar" (ICOS).  Din partea Casei Corpului Didatic 
Dolj au participat profesor metodist Teodora Badea şi professor metodist Nicoleta Liţoiu. 

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului de finanţare- 
POSDRU/87/1.3/S/63113 şi se va derula pe o durată de 36 de luni. 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea accesului şi a participării 
cadrelor didactice din învăţământul primar la oportunităţi de formare continuă, bazate pe 
resurse digitale şi pe cursuri de tip „blended learning", în vederea susţinerii formării de 
competenţe cheie la şcolarii mici, prin organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare.                                  
Grupul ţintă al proiectului este format din cadre didactice din învăţământul primar. 
Alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în derularea acestui 
proiect vor fi implicaţi următorii parteneri: Universitatea Bucureşti, Softwin SRL, Casa 
Corpului Didactic Bucureşti, Casa Corpului Didactic Dolj, Casa Corpului Didactic Brăila, Casa 
Corpului Didactic Caraş Severin, Casa Corpului Didactic Iaşi, Casa Corpului Didactic Cluj, Casa 
Corpului Didactic Argeş, Casa Corpului Didactic Braşov. 

  
          

Din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Sportului a fost prezentă 
doamna Oana Ciuchi, consilier în cadrul Direcţiei Formare Continuă a Personalului din 
Învăţământul Preuniversitar.   

 În prima parte a conferinţei au avut loc intevenţii din partea partenerilor care au 
evidenţiat rolul formării competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV (Universitatea 
Bucureşti – prof. dr. Lucian Ciolan, prof. dr. Marin Manolescu, prof. dr. Romiţă Iucu, conf. dr. 
Vasile Molan).  
            Domnul Codrin Doru Lungu, director general adjunct în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului şi Sportului - Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanţate din 



Fonduri Structurale, a reliefat importanţa implementării proiectelor din fonduri structurale 
europene, menţionând că până în prezent au fost şi sunt în curs de implementare 43 de 
proiecte. 

Prezentarea proiectului a fost realizată de către Antonio Savonea, reprezentant 
Softwin, instituţie parteneră în acest proiect.  

În cea de-a doua parte a conferinţei a avut loc un seminar deschis unde au fost 
prezentate teme de lucru, tratate interdisciplinar,finalitatea constând în realizarea unei hărţi 
conceptuale pentru o perspectivă interdisciplinară. Activitatea a fost coordonată de dna 
lector dr. Diana Csorba din cadrul Universităţii Bucureşti, Departamentul pentru Pedagogia 
Învăţământului Primar şi Preşcolar. 
 
 
 
Prof. metodist Nicoleta Liţoiu nicoleta.litoiu@yahoo.com 
Prof. metodist Teodora Badea theodorabadea@yahoo.com  
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