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Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene 

sau a Guvernului Romaniei 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate  
de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro 
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CE OFERĂ PROIECTUL? 

 
6040 de cadre didactice (învăţământul preşcolar, primar, secundar 

inferior, secundar superior, profesional şi tehnic) din Regiunile Sud 
Muntenia şi Sud-Vest Oltenia participante la cele 4 programe de formare 
continuă 

 
4 programe de formare în sistem blended-learnig acreditate = 75 

de credite profesionale transferabile – GRATUITE  
Programele de formare vor fi derulate în perioada noiembrie 2011 – 

august 2013 în 5 locaţii, în funcţie de opţiunile cursanţilor: Craiova, Calafat, 
Filiaşi, Segarcea, Băileşti, Dăbuleni. 

 
 
 

CE OFERĂ PROGRAMELE DE FORMARE? 
 

1.ECDL – European Computer Driving Licence  - Permisul european de 
conducere a computerului: creşterea gradului de mobilitate profesională 
posibilitatea de a utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de 
vârstă, profesie sau domeniu de activitate. ECDL este cel mai răspândit 
program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la 
nivel internaţional în peste 148 de ţări. Permisul ECDL obtinut este valabil pe o 
perioada nedeterminata.  
Durată: 90 de ore de formare: 70 de ore de formare faţă în faţă, 23 de ore de 
formare online, 7 ore de evaluare finală. 

 
2. PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI CENTRAT PE 
COMPETENTE: metode de prelucrare a continuturilor disciplinelor şcolare, 
metode active de formare de competente si de abilitati in rândul elevilor, 
diminuarea caracterului predominant teoretic al curriculumului actual.  
Durată: 69 de ore de formare: 40 de ore de formare faţă în faţă, 25 de ore de 
formare online, 4 ore de evaluare finală. 
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3. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - GESTIONAREA SITUATIILOR DE 
CRIZA:  asigurarea unui management eficient al clasei, identificarea si 
aplicarea unor metode eficiente de gestionare a situatiilor conflictuale din sala 
de curs, asigurarea egalităţii de şanse, promovarea dezvoltării durabile. 
Durată: 77 de ore de formare: 47 de ore de formare faţă în faţă, 26 de ore de 
formare online, 4 ore de evaluare finală. 
 
4. METODE INTERACTIVE DE PREDARE, INVATARE, EVALUARE: 
cunoaşterea si de a aplicare a metodelor interactive de predare, invatare, 
eficientizarea comunicării cu elevii elevii, dezvoltarea competenţelor de 
ascultare activa, de a oferi feedback constructiv, metode de a stimulare si 
determinare pentru implicarea activa a elevilor la orele de curs, in concordanta 
cu particularitatile de varsta ale acestora.  
Durată: 69 de ore de formare: 40 de ore de formare faţă în faţă, 25 de ore de 
formare online, 4 ore de evaluare finală. 
 
CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE A CURSANŢILOR 

1. Formular individual de înscriere 
2. Fişă de înregistrare ECDL 
3. Adeverinţă salariat 
4. Formular de înregistrare a grupului ţintă 
5. Declaraţie de consimţământ 
6. Copie CI 
7. Copie certificat de naştere 
8. Copie certificat căsătorie (dacă este cazul) 
9. Copii acte de studii: bacalaureat/licenţă + masterat/doctorat/studii 

postuniversitare 
Toate documentele menţionate vor fi perforate şi îndosariate într-un dosar de 
plastic. Nu sunt necesare foliile de plastic şi nici capsarea lor. 
 
Formularele documentelor necesare înscrierii şi detalii despre proiect se 

gasesc pe site-urile: 
 http://miedolj.isj.edu.ro şi www.ccddj.ro   

secţiunea „Carieră de succes”. 

http://miedolj.isj.edu.ro/
http://www.ccddj.ro/

