
 
Stimați colegi, 
În vederea realizării ofertei de formare pentru anul şcolar 2017-2018, Casa Corpului Didactic Constanţa 
anunţă selecţie de profesori-formatori. 
 
În mod tradiţional, transparent, deschis vă invităm să propuneţi cursuri de formare pentru următoarele 
domenii: evaluare, motivarea elevului, relaţia şcoală-comunitate, managementul activităţilor 
didactice, comunicare într-o limbă străină, management educațional. 
 
Dosarul cu propunerea dvs de curs, va cuprinde următoarele:  

 C.V.  formator semnat si datat pe fiecare pagina 
 Copie după diploma de licență 
 Copie după diploma de acordare a gradului didactic II/ grad didactic I/ titlul ştiinţific de doctor în 

disciplina predată 
 Acte care dovedesc competenţe în domeniul tematic al programului de formare pe care îl 

propuneți 
 Copie după Certificatul  de formator 
 Adeverință care atestă  vechimea în învăţământ de minimum 6 ani 
 Fișa de criterii curriculare (anexa1) 
 Suportul de curs (anexa 2) 
 Agenda pe 4 zile de formare (anexa 3) 

  
 
Etapele selecției: 

1. Trimiterea dosarului pe adresa de de e-mail a instituției: ccd.cta@gmail.com, până la 18.08.2017 
2. Evaluarea dosarelor în perioada 21. 08 - 1.09.2017 
3. Afișarea listei cu rezultatele selecției în perioada 4 – 8.09.2017.  

Vă dorim o vară plină de creativitate şi vă aşteptăm cu mult interes! 
 
Echipa C.C.D. Constanța 
  

mailto:ccd.cta@gmail.com


Anexa 1 
 
CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului (titlul va fi din maxim 5 cuvinte) 

Public-țintă vizat  

Justificare (necesitate, utilitate / se va scrie doar un paragraf de 10-15 rânduri) 

Durata (număr total de ore de formare) 

Curriculum  

 Competențe vizate 

 Planificarea modulelor tematice  

Nr.crt Tema  Nr ore 

   

 

  Semestrul în care se dorește organizarea formării 

Modalități de evaluare a cursanților 

  



Anexa 2 

SUPORTUL DE CURS  

 Elemente teoretice pentru fiecare modul tematic al cursului1 – pentru 9 ore  

 Activitățile practice2 – pentru 18 ore  

 Evaluare – 3 ore  (2 ore de evaluare finală3, 1 oră evaluare pe parcurs) 

 

Precizări: 

1 Modulele tematice sunt temele mari pe care le propuneți. Vor avea o formulare scurtă, așa cum vor 
apărea apoi în adeverințele pe care le primesc participanții. 
 
2Activitățile practice vor avea următorea structură: 

 SCOP (ce competență dezvolt prin această activitate sau asupra cărui concept vom reflecta 
împreună) 

 RESURSE MATERIALE (fișe de lucru, coli mari de hârtie, markere, ș.a) 
 DERULAREA ACTIVITĂȚII (pas1, pas 2, ...) 
 DISCUȚII (intrebări care să conducă la formularea unei/unor concluzii)  

 
3Pentru acest moment, trebuie stabilită o activitate pe care participanții o vor desfășura la clasă sau în 
activitatea didactică generală, astfel încât să existe un moment de exersare individuală a ceva din ceea 
ce formatorul a dorit să transmită/formeze participanților.     
 
 
 
 



Anexa 3 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE FORMARE __________________________________________ 

AGENDA ZILNICĂ  A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR 

 

ZIUA 1 FORMARE  

Data: _______________ 

Nume şi prenume formator: _________________ 

 

Semnătura 

formator 

Ora Tema Activităţi (teoretice, practice) Resurse utilizate 

 

 

9.00-9.30 

 

  

9.30-9.45   

CASA CORPULUI DIDACTIC 

CONSTANŢA 

Str. Soveja, nr.17, cod 900562 

Tel:0241-615468;  fax:0241-615453 

e-mail: ccd@isjcta.ro 

M I N I S T E R U L  

E D U C A Ţ I E I  

N A Ţ I O N A L E   



 

 

 

 

……………….. 

9.45-10.30   

 10.30-10.45 Pauza 

 

 

 

 

 

……………….. 

10.45-11.30   

11.30-12.30   

 12.30-13.30 Pauză de masă 

 

 

13.30-14.30 

 

  

14.30-14.45 Pauza 



 

 

 

……………….. 

14.45 -15.30   

 

……………….. 

15.30-16.00 
Evaluare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


