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Informare 

Privind activităţile proiectului: “Competitivitate si calitate in cariera didactica” 

Iulie – Septembrie 2014 

 

În perioada iulie-septembrie 2014, in cadrul proiectului “Competitivitate si 

calitate in cariera didactica” finanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, AP1, DMI 1.3, având ca 

beneficiar Casa Corpului Didactic Vaslui şi parteneri Casele Corpului Didactic 

din jueţele Arad şi Argeş, s-au derulat următoarele activităţi: 

 

1.Luna iulie 2014: 

 

-elaborarea materialelor necesare selectiei grupului tinta(Apel uri pentru cele 

două etape de selecţie  si metodologie de recrutare si selecţie a grupului ţinta – 

cadre didactice care predau la nivel preşcolar şi primar, ISCED 0-1); 

-publicarea pe site-ul proiectului, la secţiunea „Grup ţintă” a tuturor documentelor 

necesare derulării în bune condiţii a procesului de recrutare şi selecţie a cadrelor 

didactice                                                                 ( 

http://posdru137974.ccdvaslui.ro/index.php/implementare/grup-tinta ) 

-organizarea şi derularea unor întâlniri cu cadrele didactice din grupul ţintă vizat 

în vederea unei bune informări cu privire la proiect, obiectivele şi activităţile 

acestuia; 

-elaborarea curriculei programului de formare pentru trei din cele 4 cursuri de 

formare şi a documentaţiei pentru acreditarea lor; 

-acreditarea cursului „Metode şi procedee specifice de lucru cu copiii cu CES 

integraţi în şcoli de masă” prin OM 3905/18.07.2014. 

2.Luna august 2014 

 

-înscrierea candidaţilor în procesul de selecţie a grupului ţintă şi evaluarea 

aplicaţiilor depuse în cele două etape; 

-publicarea pe site-ul proiectului a rezultatelor evaluării în cele trei judeţe 

implicate în proiect;                                                                                      ( 

http://posdru137974.ccdvaslui.ro/index.php/implementare/grup-tinta ) 

http://posdru137974.ccdvaslui.ro/index.php/implementare/grup-tinta
http://posdru137974.ccdvaslui.ro/index.php/implementare/grup-tinta


-acreditarea cursurilor „Elemente de didactică integrată în învăţământul preşcolar 

şi primar” şi „Metode active de predare-învăţar-evaluarea adaptate ISCED 0-1” 

prin OM 4383/22.08.2014 

-organizarea şi derularea unor întâlniri cu cadrele didactice din grupul ţintă vizat 

în vederea unei bune informări cu privire la proiect, obiectivele şi activităţile 

acestuia. 

 

3.Luna septembrie 2014 

 

-începerea cursurilor de formare în judeţele Vaslui şi Argeş(6 grupe a câte 25 

cursanţi); 

-organizarea şi derularea unor întâlniri cu cadrele didactice din grupul ţintă vizat 

în vederea unei bune informări cu privire la proiect, obiectivele şi activităţile 

acestuia; 

-finalizarea cursurilor şi evaluarea finală a primelor 6 grupe de cursanţi şi 

certificarea acestora; 

-elaborarea documentaţiei necesare pentru continuarea formării cu următoarele 6 

grupe de cursanti. 

 

 

 

 

 

 

Expert informare-diseminare-publicitate, 

prof. Gabriela Plăcintă 


