
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 02511420961; 

03511407395 (407397)Fax: 0251/421824, 03511407396 

E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www. isj.dj.edu.ro 

Catre toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia tuturor cadrelor didactice interesate de proiecte europene 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

1 NAŢIONALE 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj - Compartimentul Proiecte Educaţionale, în parteneriat cu Casa Corpului 
Didactic Dolj, vă invită să luaţi parte la ATELIERUL DE FORMARE: Programul "Scoala 
Europeana, 2013" 
Activitatea va avea loc vineri, 15 februarie 2013, începând cu ora 13.00, la Liceul "Charles Laugier", Craiova, 
Str. Brestei, Nr. 129 -laboratorul de informatica. 

DESCRIEREA ACTIVITATII: 

Consiliere si consultanta în vederea scrierii aplicatiei pentru obtinerea titlului de "Scoala europeana". 

OBIECTIVE: 

- identificarea principalelor caracteristici ale proiectului; 

- familiarizarea cu modalitatea de completare a unui formular de candidatură; 

- familiarizarea cu documentele specifice. 

TEMATICA ABORDATĂ: 

1. Apelul Ministerului Educatiei Nationale 2013; 

2. Obiectivele şi descrierea acţiunii; 

3. Prezentarea unui formular de candidatura; 

4. Procedura privind depunerea candidaturii. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
Completarea unor secţiuni din formularul de candidatură (termen 1 săptămana:de trimis documentele pe 

adresa e-mail : bsorin68@yahoo.fr). 

Cadrele didactice interesate de scrierea şi depunerea unui formular de candidatură pentru actiunea 

Leonardo da Vinei: mobilitati sunt rugate să transmită un e-mail pe adresa bsorin68@yahoo.fr, până cel târziu, 

vineri, 15 februarie 2013, ora 10.00, prin care să transmită numele persoanei care doreşte să participe la 

formare, denumirea unităţii şcolare unde îşi desfăşoară activitatea în anul şcolar curent, date de contact: 

telefon, adresă de e-mail. 



Atelierul de formare se desfăşoară pe o durată de 12 ore (4 ore fată în fată+ 8 ore on-line). Persoanele 

care îşi exprimă dorinţa de participare vor descărca şi consulta materialele necesare, de pe forumul ISJ Dolj

Compartimentul Proiecte Educationale , înainte de activitatea de formare faţă în faţă, în vederea 

familiarizării cu tematica propusă şi formularea unor întrebări ale căror răspunsuri le pot afla în timpul 

activităţii sau în spaţiul virtual dedicat pe forumul menţionat mai sus. 

Vor fi admise doar cadrele didactice care reprezinta scoli eligibile iu acest proiect. 

Toti candidatii vor primi un mail de confirmare cu rezultatul selectiei lor, candidatii admisi fiind 

asteptati la activitate. 

Vor primi certificate de participare doar participanţii care au realizat materialul solicitat pentru evaluare, în 

perioada menţionată mai sus. 

Coordonator/persoana de contact: 

Prof.Birsan Sorin, Liceul "Charles Laugier", Craiova 

e-mail- bsorin68@yahoo.fr 

INSPECTOR ŞCOL 
Prof. Georgică BER EA-FLOREA 
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Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale, 
învăţământ particular şi alternative educaţionale 

Prof. Ani DRĂGHICI 


