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1. Evenimente CCD Dolj 

 
Centrul de Incluziune Socială pentru persoanele cu dizabilităţi  

din Regiunea Sud-Vest şi-a deschis porţile  
 

Joi, 29 septembrie 2011 Asociaţia COLFASA, în parteneriat cu Asociaţiile 
CUORE şi A.Vo.G., a inaugurat CENTRULUI DE INTEGRARE SOCIALĂ PENTRU 
PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI realizat prin proiectul „Integrare pe piaţa muncii: şanse 
sporite pentru persoanele cu dizabilităţi”, proiect  cofinanţat din Fondul Social 
European prin POSDRU 2007 – 2013. 

La eveniment a participat din partea casei Corpului Didactic Dolj doamna 
profesor metodist Camelia Bălan. 

Scopul Centrului de Incluziune Socială Craiova este acela de furnizare de 
servicii sociale integrate persoanelor cu dizabilităţi din Regiunea Sud-Vest, în vederea 
integrării pe piaţa muncii.  

Aceste persoane sunt adesea percepute negativ de angajatori şi au probleme 
privind integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii. De aceea au nevoie de sprijin 
complex, condiţii adecvate de incluziune şi asistenţă în ceea ce priveşte depăşirea 
problemelor lor curente.  

În cadrul proiectului au fost dezvoltate şi implementate măsuri active care să 
le permită să îşi dezvolte stima de sine, încredere în propria lor putere de a depăşi 
obstacolele psihologice şi sociale. 

Obiectivele centrului: 
 Facilitarea accesului la ocupare pentru un număr de minim 90 de 

persoane cu dizabilităţi 
 Includerea persoanelor din grupul ţintă în programe de formare 

profesională 
 Modificarea atitudinii angajaţilor şi a angajatorilor în ceea ce priveşte 
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integrarea persoanelor cu dizabilităţi 
 Implementarea măsurilor de acompaniere în vederea identificării şi 

menţinerii unui loc de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi 
 Facilitarea participării la programe de formare pentru dezvoltarea 

competenţelor şi calificărilor de bază pentru persoanele cu dizabilităţi. 
Grupul ţintă este format din persoanele cu vârsta peste 18 ani din Regiunea 

Sud–Vest care deţin un certificat valabil de încadrare în grad de handicap şi care 
doresc să-şi identifice un loc de muncă. 

  
 

      

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

 
Antreprenoriatul - o carieră de succes 

             Casa Corpului Didactic Dolj este partener al Fundaţiei Orizont în derularea 
Proiectului „Antreprenoriatul - O carieră de succes” cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013. 

Reprezentată de d-na profesor metodist Codoban Rodica, Casa Corpului 
Didactic Dolj se va implica în elaborarea curriculei de formare profesională a 
programului ,,Antreprenoriatul - opţiune de carieră durabilă”, la evaluarea şi 
certificarea absolvenţilor. 

D-na profsor metodist Codoban Rodica a participat la seminarul interregional 
“Oportunităţi de dezvoltare a antreprenoriatului în Regiunile de Dezvoltare Sud-
Vest Oltenia şi Sud Muntenia” organizat de Fundaţia “Orizont” în data de 24 
septembrie 2011, evenimentul având loc în Craiova, la Sala Coloanelor, str. Unirii, nr. 
26. 

 Seminarul este cuprins în seria de evenimente organizate în cadrul proiectului 
“Antreprenoriatul - O carieră de succes”, cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltare Resurse Umane, care se va derula pe o 
perioadă de 3 ani. 
    La eveniment au participat partenerii din cadrul proiectului, viitori 
antreprenori din regiunile menţionate, întreprinzători interesaţi în dezvoltarea 
afacerilor în noi domenii de activitate (turism durabil, mediu, servicii 
personale/indivizualizate), reprezentanţi ai autorităţilor locale, specialişti în domeniul 
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antreprenorial. 
 

 

           

                                       

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

 
 
    

Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin                  
               implementarea de programe de formare inovative! 
 

În luna septembrie, 2011, am participat la consfătuirile cadrelor didactice din 
judeţul Dolj, pe diferite specialităţi: chimie, educaţie – fizică şi sport, istorie, 
învăţământ special. In cadrul acestora am promovat proiectul „Carieră de succes în 
învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare 
inovative!”, POS DRU/87/1.3/S/61602, proiect cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Casa 
Corpului Didactic Dolj este partener al acestui proiect alături de C.C.D. Teleorman iar 
beneficiar este Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman. 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea accesului şi a 
participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din regiunile Sud-
Muntenia şi Sud-Vest la oportunităţi de formare continuă în domenii prioritare de 
reformă în educaţie (TIC, abilitare curriculară şi psihopedagogică), prin intermediul 
unui program multiregional de formare continuă inovativ, bazat pe resurse digitale şi 
prin iniţierea sustenabilă a instrumentelor managementului programelor de formare 
continuă. 
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În cadrul acestui proiect 3020 de cadre didactice (învăţământul preşcolar, 
primar, secundar inferior, secundar superior, profesional şi tehnic) din judeţul Dolj 
vor participa la cele 4 programe de formare continuă, derulate în perioada noiembrie 
2011 – august 2013: „ECDL – European Computer Driving Licence  - Permisul 
european de conducere a computerului”, „Proiectarea şi implementarea 
curriculumului centrat pe competenţe”, “Managementul clasei de elevi - gestionarea 
situaţiilor de criză”, “Metode interactive de predare, învăţare, evaluare”. 

 

 

 

Persoană de contact: prof. metodist Nicoleta LITOIU 
                                      nicoleta.litoiu@yahoo.com 

 

FOCUS GROUP 
În zilele de 21-22 septembrie 2011 au fost organizate, la sediul Casei Corpului 

Didactic, două focus grupuri, cu scopul identificării la nivel judeţean, a nevoilor de 
perfecţionare/ formare continuă şi desfăşurarea activităţilor ştiinţifico-metodice şi 
culturale ale personalului din învăţământul preuniversitar. 

În cadrul fiecărei acţiuni au fost prezente câte 25 de persoane astfel: 5 
manageri, 5 profesori, 5 învăţători, 5 educatoare, 5 membri ai personalului didactic 
auxiliar. Acestea au lucrate în grupe omogene, aferente fiecărei categorii de personal 
din învăţământul preuniversitar. S-au organizat sesiuni de brainstorming, pe grupuri de 
lucru, pe următoarele domenii de interes: nevoia de formare şi de perfecţionare. În 
cadrul grupurilor s-a asigurat feedbackul orizontal.  
Concluzii:  

 Necesitatea formării continue bazată pe modernizarea metodelor şi 
mijloacelor de predare şi comunicare eficientă cu elevii.  

 Interesul personalului didactic auxiliar privind  reconversia profesională, 
cusuri pentru bibliotecari şi profesorii documentarişti dar şi cursuri 
practice pentru personalul didactic auxiliar: contabilitate(EDUSAL), 
laborant, secretariat (REVISAL, Arhivare), gestiune bibliotecă. 

 Completarea experienţei pedagogice prin cunoaşterea altor demersuri 
didactice alternative  (sistemul Waldorf). 

 O atenţie deosebită a fost acordată dezvoltării personale prin 
oportunitatea participării la cursuri de management al timpului, 
conflictelor, emoţiilor şi stresului. 

 În contextul actual, participanţii au subliniat importanţa dezvoltării 
abilităţilor de comunicare atât în cadrul unităţii de învăţământ cât şi cu 
alţi parteneri implicaţi în actul educaţional. 
 



 
 
 

    
 

    
Persoane de contact: 

Prof. metodist  Marinela Calangiu, marinelacalangiu@yahoo.com  
Prof. metodist Teodora Badea, theodorabadea@yahoo.com  

Prof. metodist  Carla Cristofir, cristofircarla@yahoo.com  
Prof. metodist  Cristian Stancu, c_stancu_ro@yahoo.com  

 
 

TINERII ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI 
POSDRU/1/1.1/S/4568 

       În ziua de 25 septembrie 2011 au susţinut evaluarea finală  56 de absolvenţi ai 
programului de formare ”Tinerii împotriva violenţei” la Casa Corpului Didactic Dolj, 
sala ”Spiru Haret”. 
       În perioada 2009- 2011, timp de 36 de luni, s-a derulat proiectul 
POSDRU/1/1.1/S/4568  ”Tinerii împotriva violenţei”, având beneficiar Ministerul 
Educaţiei Cercetării Tineretului și Sportului, în parteneriat cu Institutul de Știinţe ale 
Educaţiei, Organizaţia Salvaţi Copiii şi Agenţia OSC.   
       Obiectivul general al proiectului vizeazã dezvoltarea unor structuri şi mecanisme 
de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional 
în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţã în şcoalã, în vederea 



dezvoltãrii capacitãţii instituţionale a diferitelor structuri cu rol în domeniu şi a 
competenţelor resurselor umane implicate în educaţie. 
 
       Printre activităţile asumate în proiect  se numără un  program de formare 
continuă acreditat de Institutul de Știinţe ale Educaţiei, derulat în toate judeţele ţării 
în parteneriat cu casele corpului didactic, având ca rezultat formarea în domeniul 
prevenirii și combaterii violenţei a personalului cu funcţii de conducere, 
monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, directori şi 
membri ai consiliilor de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt 
        Casa Corpului Didactic Dolj  este partener în judeţul Dolj, responsabil cu 
administrarea cursului. S-au înscris 57 de cursanţi, din care au absolvit 56. 
Facilitatoarele acestui curs, prof. Diana Brătucu și prof. Adriana Dobre, au reuşit să 
câștige interesul cursanţilor și să-i ajute să parcurgă cu succes cele trei săptămâni de 
formare on-line și cele patru zile de formare faţă în faţă. 
     În ziua de 25 septembrie 2011 a avut loc evaluarea finală a programului de 
formare ”Tinerii împotriva violenţei” . Președintele comisiei de evaluare finală, 
domnul Bogdan Florian, cercetător la Institutul de Știinţe ale Educaţiei, împreună cu 
cele două formatoare și doamna profesor metodist Teodora Badea au discutat  timp 
de  cinci ore cu absolenţii, care au dovedit că subiectele dezbătute în timpul cursului 
nu au constittuit  altceva decât un punct de pornire, și nu un punct terminus,  în 
găsirea soluţilor de combatere a violenţei în școlile din care provin. 
     Și cum  ”violenţa este ultimul refugiu al omului incompetent” , în judeţul Dolj 
putem spune că absolvenţii  cursului  ”Tinerii împotriva violenţei” au contribuit la 
reducerea fenomenului de violenţă. 
 

         

 
Persoană de contact: Prof. metodist Teodora Badea,  

theodorabadea@yahoo.com 


