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550/28.08.2017 

APEL SELECȚIE FORMATORI AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

În vederea constituirii corpului de formatori și elaborării Ofertei de formare pentru anul școlar 

2017 – 2018, Casa Corpului Didactic Olt organizează, în perioada 01.09.2017 – 04.09.2017, selecția 

formatorilor și a programelor de formare. În acest scop sunt invitate să participe la selecție cadre 

didactice din învățământul preuniversitar din județul Olt care îndeplinesc condițiile din Apel.  

Obiectivele selecției: 

Casa Corpului Didactic Olt organizează selecția cadrelor didactice în vederea constituirii 

corpului de formatori și elaborarea Ofertei de cursuri pentru anul școlar 2017-2018. 

Criterii de selecție: 

Selecția cadrelor didactice pentru corpul de formatori ai CCD Olt se va face pe baza 

competenței și a experienței acumulate și probate. Cadrele didactice interesate trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

- studii universitare cu diplomă de licență și/sau master; 

- cel puțin gradul didactic II; 

- demonstrează deținerea de competențe în domeniul tematic al programului de formare; 

- deține certificat de formator; 

- vechime de minim 6 ani în învățământ; 

- calități de comunicare, adaptabilitate la lucrul în echipă; 

- abilități practice de operare pe calculator; 

- programul de formare propus corespunde criteriilor de calitate. 

Domenii educaționale/ariile tematice pentru care se face selecția sunt următoarele: 

- Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de 

definitivare în învățământ; 

- Programe pentru pregătirea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii 

concursului național de ocupare a posturilor vacante; 

- Programe de formare pentru cadrele didactice din județ în vederea dezvoltării competențelor 

de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul 

preuniversitar sau a concursului național de ocupare a posturilor vacante; 

- Programe de formare a cadrelor didactice care fac parte din Comisia județeană de organizare 

și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, conform 

prevederilor Anexei la Metodologia -  cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5739/2016, cu modificările 

ulterioare; 
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- Programe de formare pe didactica disciplinei; 
- Programe de formare referitoare la absenteism și abandon școlar; 
- Programe de formare referitoare la abilitarea curriculară/dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice; 
- Programe de formare referitoare la managementul proiectelor cu finanțare europeană; 
- Programe de formare referitoare la tehnici de comunicare educațională; 
- Programe de formare referitoare la managementul conflictelor în clasa de elevi; 
- Programe de formare referitoare la educația parentală și problemele legate de tulburările de 

învățare; 
- Programe de formare referitoare la predarea inovativă utilizând TIC și noile tehnologii; 
- Programe de formare referitoare la stimularea motivației școlare; 
- Programe de formare referitoare la consilierea copiilor și părinților; 
- Alte programe (precizați tema). 

 

Procedura și calendarul de selecție: 

- 28.08.2017 – lansarea Apelului de selecție; 

- 01.09.2017 - 04.09.2017 – înscrierea candidaților; 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente: 

- Scrisoare de intenție (semnată) 

- CV Europass (semnat pe fiecare pagină); 

- Documente justificative: diploma de licența și master, certificat de obținere a ultimului grad 

didactic/titlu științific de doctor, certificat de formator, alte documente care atestă competențe în 

domeniul tematic al programului de formare; 

- Anexa 1 – programul de formare propus. 

Cadrele didactice interesate vor transmite documentele solicitate exclusiv în format electronic: 

scanate și salvate în format PDF într-un singur document (documentul va fi salvat cu numele 

candidatului, în titlul mesajului se va preciza: Selecție formatori 2017-2018), la adresa 

ccdolt@yahoo.com, până în data de 04.09.2017, ora 16:00.  

- 05.09.2017 – selecția candidaților;  

- 05.09.2017 – publicarea rezultatelor selecției. 

Informații suplimentare: Marilena Donciu, prof. metodist CCD Olt – 0726229366 și Cristina Mihuț, prof. 

metodist CCD Olt – 0744330169. 

DIRECTOR, 

Marius BĂLAȘA 
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Anexa 1 

 

 

Cursul de formare propus:  

1. Criterii curriculare  

Public țintă vizat :  

Justificare (necesitate, utilitate):  

Durata:  

Curriculum-ul programului  

Competențe specifice:  
 
 

Planificarea pe 
module tematice și 
timp alocat 
(24 ore/32 ore/40 ore) 

Denumire 
modul/temă 

Total ore  Teorie  Aplicații  Evaluare  

     

     

     

Calendarul programului :  

2. Resurse umane  

Formatori /nivel de pregătire :  
 

3. Criterii economice  

Număr de cursanți planificați (o grupă are 25 
cursanți): 

 

Perioada de desfășurare a cursului:  
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