
În atenţia directorilor unităţilor şcolare şi responsabililor cu formarea continuă 

 

           Având în vedere noua strategie a CCD Vâlcea pentru elaborarea Ofertei de programe de formare 

continuă aferentă anului şcolar 2010-2011, lansăm un apel formatorilor din judeţul Vâlcea pentru elaborarea 

de propuneri de programe de formare continuă. 

           Elaborarea programelor de formare continuă trebuie să vizeze: 

1. satisfacerea nevoilor de formare a cadrelor didactice 

2. prezentarea generală a suportului de curs şi a auxiliarelor folosite  

3. precizarea estimativă a necesarului de materiale şi a bazei logistice necesare  

4. prezentarea modalităţilor de follow-up a formării (monitorizarea prin mijloace specifice a efectelor 

formării asupra practicii profesionale curente a formabililor şi a modalităţilor în care îşi actualizează 

competenţele formate sau dezvoltate) 

           Propunerea programului de formare trebuie să fie însoţită şi de o fişă a programului, care să aibă 

următoarea structură: 

   1. Denumirea programului 

   2. Grup ţintă 

   3. Notă de fundamentare: justificarea necesităţii programului de formare propus, nr. ore, structura 

desfăşurării activităţilor din programul de formare avand urmatorul format(Conţinutul; Nr. ore (Curs/ 

Activitati practice/ Evaluare); formatori 

4. Scop 

 5. Obiective 

 6. Mijloace şi tehnici de instruire utilizate 

7. Rezultate preconizate 

 8. Modalităţi de evaluare 

9.  Nr. ore 

 10. Echipa de lucru (formatorii)  

          Propunerile de programe de formare vor fi însoţite de următoarele documentele ale formatorilor: 

 - CV actualizat 

 - Documente care să ateste experienţa în domeniul vizat de programul propus 

 - Atestatul de formator 

 - Documente de specializare în formarea adulţilor, pe domeniul vizat de programul propus 

             Toate activităţile cu caracter metodico-ştiinţific (simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde, 

întâlniri tematice, concursuri şcolare etc.), care se vor desfăşura în parteneriat cu C.C.D. Vâlcea, în anul 

şcolar 2010-2011, trebuie să fie avizate de către M.E.C.T.S. 

          În acest sens vă rugăm să trimiteţi Casei Corpului Didactic Vâlcea, compartimentul Programe, 

propunerile dumneavoastră pentru activităţile enumerate mai sus, care să aibă următoarea structură: 

• Scop 

• Obiective 

• Comitetul de coordonare 

• Partenerii 

• Comitetul de organizare 

• Secţiuni 

• Programul simpozionului 

• Calendarul activităţii 

• Criterii de participare 

• Cerinţe pentru redactarea lucrărilor (diacritice, format pagina A4, continut general articol TIMES NEW 

ROMAN marime 12, titlu 16 BOLD, alineat stanga (1 TAB) =12,7 mm. 

             De asemenea, dacă doriţi să desfăşuraţi în parteneriat cu C.C.D. Vâlcea, activităţi cultural-artistice şi 



loisir (cenacluri, cluburi, formaţii artistice/sportive, excursii etc.), acestea trebuie să fie avizate de 

M.E.C.T.S. şi prin urmare solicităm calendarul desfăşurării acestora. 

            Vă rugăm să depuneţi propunerile dumneavoastră, la sediul CCD Vâlcea, Str. N. Bălceascu Nr. 30, 

serviciul secretariat, în perioada: 17 sept - 10 oct 2010. 

Persoană de contact d-na Prof. metodist Valeria Șandru (0771726757). 

           Vă mulţumim! 

 

Director CCD Vâlcea, 

Prof. Cornelia Papuzu 


