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Cuvânt înainte 
 
 

„A fi profesor ast<zi, într-o Europ< a schimb<rilor, a unei societ<Кi globalizate, 

multiculturale, pluralist< Иi dinamic< este o adev<rat< provocare. Cadrul didactic, factor al 

schimb<rii Иi al progresului, îИi redefineИte statutul profesional: din executant al unor prescripКii 

sau reКete, el, profesorul, devine factor activ al procesului de înv<К<mânt – învaК<, îi învaК< pe cei 

ce învaК<. Diversitatea paradigmelor educaКionale referitoare la competenКele profesiei didactice, 

dinamica social< sau economic<, îl transform< pe profesor în agent al schimb<rii. Personalitatea 

cadrului didactic devine mult mai complex<, fiind nevoie s< r<spund< unor solicit<ri de tip nou. 

Este nevoie de o redimensionare a statutului profesional al profesiei didactice, de o reaИezare a 

competenКelor specifice profesiei, de dezvoltare a competenКelor în concordanК< cu normele 

actuale, astfel încât s< fie asigurat un proces educaКional la standarde de calitate. 

ExigenКele educaКionale actuale impun configurarea unui model al profesiei didactice, în 

termenii trecerii de la „meserie” la „profesie”. Dac< pân< acum exercitarea profesiei didactice era 

bazat< mai mult pe asimil<ri intuitive, imitative prin ucenicie, acum, prin asimilarea unui set de 

cunoИtinКe Иi dezvoltarea competenКelor structurate Иi fundamentate într-un mod profesional, 

putem vorbi despre profesia didactic<, Иi, în mod special, despre profesionalizare pentru cariera 

didactic<, despre un model al profesiei didactice, unitar, standardizat, recunoscut în spaКiul 

european Иi naКional. ”1  

 
                                                            
1 Elena Nicoleta Mircea, (2011) Formarea continuă – Premisă a profesionalizării carierei didactice 
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Deoarece lumea pentru care profesorii îi preg<tesc pe tineri este în continu< schimbare, 

iar competenКele profesorilor trebuie s< Кin< pasul cu aceste schimb<ri Иi s< evolueze Иi ele pentru 

a acoperi nevoile de educaКie ale elevilor, nici o formare iniКial< nu este suficient< în a preg<ti un 

profesor pentru o carier< didactic< de 30-40 de ani. Proiectul „Profesionalizarea carierei didactice 

– noi competenКe pentru actori ai schimb<rilor în educaКie din judeКele Br<ila Иi Prahova” a 

contribuit la creИterea performanКei didactice din cele dou< judeКe prin programele de formare 

dezvoltate Иi acreditate Иi prin calitatea form<rii furnizate, suprapunându-se peste o nevoie acut< 

a sistemului educaКional românesc, respectiv dobândirea unor noi abilit<Кi de c<tre cadrele 

didactice, devenind astfel, factori de competitivitate Иi asigurând oportunit<Кi în vederea 

particip<rii pe o piaК< a muncii modern< Иi flexibil<. 

 

Inspector Зcolar General 

Prof. Iulian Danielescu 

Manager de proiect 
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Proiectul 
 

În tranziКia c<tre o societate bazat< pe cunoИtere, formarea 

profesional< continu< parcurge acelaИi proces de reform< sau de permanent< 

adaptare ca Иi celelelte componente ale sistemului de educaКie. Corelarea cu 

nevoile societ<Кii actuale prin asigurarea calit<Кii form<rii, utilizarea 

instrumentelor moderne Иi resurselor IT în procesul de formare continu< a cadrelor didactice reprezint< 

calea c<tre creИterea preformanКei didactice Иi a calit<Кii procesului educaКional.  

Proiectul „Profesionalizarea carierei didactice – noi competenКe pentru actori ai 

schimb<rilor în educaКie din judeКele Br<ila Иi Prahova” a avut ca scop formarea Иi dezvoltarea 

competenКelor personalului didactic din sistemul de 

înv<К<mânt preuniversitar în vederea îmbun<t<Кiri 

managementului Иi calit<Кii procesului educaКional. 

Obiectivele specifice au fost:  

 Dezvoltarea de programe de formare 

continu< pentru cadrele didactice din 

înv<К<mântul preuniversitar; 

 Dezvoltarea capacit<Кii cadrelor didactice de a utiliza metode interactive de predare-înv<Кare-

evaluare Иi TIC în implementarea curriculumului centrat pe competenКe; 

 Îmbun<t<Кirea competenКelor cadrelor didactice în domeniul managementului clasei Иi gestion<rii 

situaКiilor de criz< la nivelul structurilor de înv<К<mânt; 

Proiectul „Profesionalizarea carierei didactice – noi competenКe pentru actori ai schimb<rilor în educaКie din 

judeКele Br<ila Иi Prahova” a fost implementat de Inspectoratul Зcolar JudeКean Br<ila în parteneriat cu 

Inspectoratul Зcolar JudeКean Prahova, Casa Corpului Didactic Br<ila, Casa Corpului Didactic Prahova Иi 

Universitatea Petrol-Gaze din PloieИti prin Departamentul de Preg<tire  a Personalului Didactic.  

Perioada de implementare: 1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2013 
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Grupul Кint< al proiectului a fost format din 2000 de cadre didactice, din care: 

 Tineri absolvenКi sub 35 de ani, debutanКi în cariera didactic<; 

 Cadre didactice/ presonal didactic din înv<К<mântul preИcolar; 

 Cadre didactice/ personal didactic din înv<К<mântul primar; 

 Cadre didactice/ personal didactic din înv<К<mântul profesional Иi tehnic; 

 Cadre didactice/ personal didactic din înv<К<mântul secundar inferior. 

 

Formarea cadrelor didactice - o educaКie continu< modern< 
 

De la nevoie la programele de formare 

 

EvoluКia Иi procesele de transformare a societ<Кii înregistrate în ultimii ani Иi tranziКia c<tre o 

societate bazat< pe cunoИtere reprezint< provoc<ri Иi la nivelul sistemului de educaКie Иi formare 

profesional<. Al<turi de asigurarea accesului la educaКie, de dobândirea unui nivel ridicat de calificare, 

relevanКa Иi calitatea preg<tirii celor care învaК< devine semnificativ<.  

Bazate pe cercet<ri realizate de specialiИti în 

educaКie, programele de formare din cadrul proiectului 

au fost construite pe nevoia sistemului de a dezvolta un 

nou set de competenКe pentru cadrele didactice, 

corelate cu rolurile acestora în procesul de educaКie: 

completarea competenКelor deficitare la nivelul utiliz<rii 

noilor tehnologii informaКionale (în special cadrele didactice din mediul rural Иi cele cu o vârst< mai 

înaintat<), la nivelul înКelegerii Иi utiliz<rii elementelor fundamentale de teoria Иi metodologia curriculum-

ului, la nivelul soluКion<rii Иi gestion<rii situaКiilor de criz<, la nivelul managementului clasei de elevi, la 

nivelul utiliz<rii unor metode activ-participative, interactive de predare-înv<Кare-evaluare, la nivelul 
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proiect<rii, planific<rii, evalu<rii Иi monitoriz<rii, a managementului propriei persoane Иi dezvolt<rii 

profesionale.  

Astfel, programele de formare dezvoltate, acreditate Иi furnizate în proiectul ActorED au venit în 

întâmpinarea nevoii de sprijinire Иi motivare a cadrelor didactice de a participa la programe inovatoare de 

formare profesional< care s< le faciliteze utilizarea metodelor actuale, conforme contextului în care se afl< 

Иcoala azi. 

DeИi iniКial a fost planificat< acreditarea unui singur program de formare, în cadrul proiectului au 

fost acreditate 4 programe de formare distincte, fiecare cu câte 89 de ore Иi 25 de credite profesionale. 

Programele de formare dezvoltate, acreditate Иi derulate în cadrul proiectului ActorED au fost: 

 Formarea competenYelor IT în procesul didactic 

 Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenYe 

 Managementul clasei - Gestionarea situaYiilor de criz< 

 Metode interactive de predare – înv<Yare 

 

Programele de formare au fost concepute Иi acreditate cu desf<Иurare numai în week-end (câte 8 

ore sâmb<ta Иi 8 ore duminica). Cele 4 programe de formare au beneficiat de resurse informaКionale 

actuale, prelucrate ИtiinКific de specialiИti în domeniile programelor dezvoltate Иi în domeniul form<rii 

continue a cadrelor didactice, pentru fiecare program de formare fiind dezvoltat câte un suport de curs 

(aproximativ 150 de pagini fiecare), care au constituit manualul de formare al grupului Кint< din cadrul 

proiectului. Echipele de conceptori au adus în atenКia participanКilor la formare din cele 2 judeКe suporturi 

de curs structurate, adaptate nevoilor de formare a adulКilor, actualizate Иi prelucrate psihopedagogic, 

astfel încât atât parcurgerea lui, cât Иi utilizarea la curs sau aplicaКii, s< fie facile. Au fost publicate Иi 

distribuite 2050 de manuale Иi 262 CD-uri cu suportul de curs 
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Formarea cadrelor didactice – dezvoltarea competenКelor 

 

Activitatea de formare a fost principala activitate a proiectului 

ActorED, fiind strâns legat< de toate celelalte activit<Кi ale 

proiectului, respectiv de activitatea de concepКie a programelor 

analitice, a suporturilor de curs, acreditarea programelor de 

formare, dezvoltarea platformei e-learning, diseminarea Иi 

schimbul de bune practici etc.. Fiind o activitate ampl<, complex< 

Иi diversificat< pe cele 4 programe de formare, ce a presupus 

utilizarea de resurse variate (resurse umane, temporale, 

financiare etc.), pentru desf<Иurarea eficient<, a presupus elaborarea Иi implementarea unor serii de 

proceduri (procedura de selecКie a formatorilor, procedura de formare, procedura de monitorizare), cu 

ajutorul c<rora s-a urm<rit realizarea rezultatelor aИteptate Иi a indicatorilor proiectului.  

 

Resurse temporale - Program/orar:  

 

Derularea celor 5 serii de formare a respectat întocmai planificarea Иi orarul stabilit, dup< cum urmeaz<: 

SERIA PERIOADA DE FORMARE 
NUM;RUL CURSANЙILOR  TOTAL 

PARTICIPANЙI Br<ila Prahova

Seria 1 02.04.2011-21.07.2011 200 201 401 

Seria 2 03.09.2011-18.02.2012 208 203 411 

Seria 3 18.02.2012 - 22.07.2012 240 226 466 

Seria 4 15.09.2012-24.02.2013 240 236 476 

Seria 5 02.03.2013-21.07.2013 268 240 508 
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Resurse materiale – spaКii de formare 

 

LocaКiile utilizate pentru def<Иurarea form<rii, atât în judeКul Prahova, cât Иi în judeКul Br<ila, au fost 

adaptate activit<Кilor didactice. Pentru curs au fost utilizate câte dou< s<li de câte 100 de locuri, iar pentru 

aplicaКii au fost utilizate câte 8 s<li în fiecare judeК. Fiecare sal< de curs Иi aplicaКii a dispus de laptop, 

videoproiector, flipchart Иi a corespuns nevoilor de formare a adulКilor. În cadrul proiectului, 3 locaКii de 

formare au fost dotate cu câte 25 computere. 
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Resurse umane – formatori Иi asistenКi formatori 

 

Peste 50 de formatori Иi asistenКi formatori au fost selectaКi în funcКie de competenКe Иi acreditaКi în 

vederea realiz<rii form<rii continue pentru cele 4 programe de formare. Titularii de curs au fost cadre 

didactice universitare (asistent, lector, conferenYiar, profesor) cu doctorat în domeniul de competenYe 

corespunz<tor programului de formare, iar titularii de aplicaYii au fost cadre didactice universitare şi cadre 

didactice din înv<Y<mântul preuniversitar cu licenY<, master sau doctorat în domeniul de competenYe 

corespunz<tor programului de formare sau absolvent al unui program de formare continu< de lung< durat<. 

Pentru fiecare program de formare a existat un coordonator ce a asigurat comunicarea cu toКi formatorii Иi 

asistenКii din cadrul 

programului de formare Иi cu 

echipa de management. Pe 

parcursul desf<Иur<rii 

activit<Кii de formare s-au 

organizat întalniri de lucru cu 

formatorii Иi asistenКii 

formatori cu scopul de a 

îmbun<t<Кi strategiile de 

formare preluând exemple de 

bune practici împ<rt<Иite de 

formatori Иi cursanКi, precum 

Иi de a remedia diverse 

probleme identificate pe 

parcursul desf<Иur<rii activit<Кii etc.  
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Formarea propriu-zis< Иi monitorizarea form<rii: 

 

Cursurile fiecarui program 

de formare s-au desf<Иurat pe 

parcursul a 3 zile de week-end în 

fiecare locaКie. Activitatile de curs 

s-au derulat conform orarelor 

corespunz<toare fiec<rei serii Иi 

locaКii, cu echipele de formatori 

desemnate. Fiecare program de 

formare a avut câte 4 module de 

studiu, orele fiind repartizate 

astfel: câte 6 ore de curs, 12 ore 

de aplicaYii, 3 ore de evaluare pe 

parcurs Иi 5 ore de evaluare final< 

pentru fiecare program. 

Parcurgând cele 4 programe de 

formare, cursanКii au acumulat un 

total de 25 credite Иi 89 de ore pe 

fiecare program de formare.  

AplicaКiile fiec<rui program de formare s-au desf<Иurat pe parcursul a 6 zile de week-end în fiecare 

locaКie din cele dou< judeКe, cu câte aproximativ 25 de cursanКi în fiecare din cele 8 locaКii/judeК. În cadrul 

acestor activit<Кi didactice fiecare participant a valorificat propria experienК< Иi Иi-a îmbog<Кit-o din 

exemplele discutate Иi analizate în echip<. AsistenКii formatori au dezvoltat situaКii practice educaКionale 

specifice sistemului de înv<К<mânt preuniversitar, pe specializarile Иi nivelurile de înv<К<mânt solicitate de 

cursanКi, au analizat documente educaКionale de lucru specifice, au soluКionat situaКii concrete ap<rute în 
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cadrul demersurilor de formare continu<, Иi-au adaptat discursul didactic în funcКie de nevoile Иi solicit<rile 

formabililor, au elaborat documente specifice proiectului Иi form<rii continue. 

Monitorizarea form<rii a presupus vizite în cadrul cursurilor, discuКii, observaКii realizate în timpul 

activit<Кii de formare propriu-zise, cât Иi ИedinКe/întâlniri de lucru cu formatorii/asistenКii, cursanКii sau chiar 

membri ai echipei de management, atunci când situaКiile au solicitat astfel de abord<ri. Monitorizarea 

form<rii are în vedere Иi completarea documentelor doveditoare form<rii (liste de prezenК<, condici, 

materiale didactice, realizarea fotografiilor sau a filmelor cu secvenКe de situaКii didactice concrete ce 

subliniaz< situaКii de criz<, utilizarea unor metode, exemple, jocuri de rol etc.). Prin acest tip de 

monitorizare s-a urm<rit Иi surprinderea direct< a st<rilor formabililor (motivaКionale, emoКionale de 

satisfacКie / insatisfacКie), comunicarea direct< cu formabilii Иi chiar soluКionarea pe loc a anumitor aspecte, 

iniКierea unor întâlniri de lucru spontane pe probleme specifice (conectarea Иi accesarea surselor de 

informare pe internet, proiectarea 

opКionalelor, soluКionarea unor situaКii de criz< 

deosebite, analiza valenКelor educative a 

metodelor din perspectiva postmodern<). 

 

În total au fost formate 2262 de 

cadre didactice din judeКele Br<ila Иi Prahova, 

din care 2258 au obКinut certificarea, 

reprezentând un procent de 97% din totalul 

persoanelor formate, dep<Иindu-se astfel 

indicatorul asumat prin Cererea de finanКare 

(90%) privind rata certific<rii. 
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Platforma e-learning – inovare Иi schimb de experienК< 

 

Acest proiect a avut la baz< o platform< de instruire dinamic<, dezvoltat< modular sub un mediu 

orientat obiect. Altfel spus, este un sistem de management al cursurilor (CMS), un pachet software creat 

pentru a ajuta profesorii s< realizeze cursuri de calitate online şi s< coordoneze rezultatele celor care 

învaY<. Accesul pe platform< a fost securizat, fiecare utilizator având acces la propriul spaYiu de lucru prin 

intermediul unui cont şi a unei parole.  

 

InteracYiunea dintre profesor şi cursant a fost realizat< cu ajutorul unor instrumente specifice: 

forum, chat, mesagerie etc. Platforma e-learning a g<zduit patru module de cursuri: „Formarea 

CompetenYelor IT în procesul didactic", „Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe 
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competenYe", „Managementul clasei-Gestionarea situaYiilor de criz<" şi „Metode interactive de predare–

înv<Yare". Din activitatea desf<Иurat< de cadrele didactice pe platform< v< prezent<m urm<toarele 

rezultate: 
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Promovarea importanКei form<rii continue 
 

Schimb de bune practici 

 

 În cadrul proiectului au fost organizate dou< evenimente de schimb de bune practici, fiecare vizând 

c<i de diseminare a informaКiilor diferite: un 

eveniment de schimb de bune practici între proiecte 

similare Иi un eveniment de schimb de bune practici 

între formatori Иi formabili. 

 Primul eveniment s-a desf<Иurat în perioada 

12-14 octombrie 2012 Иi au participat persoane din 

echipele de implementare a 3 proiecte similare 

derulate în alte zone ale К<rii, respectiv parteneriate între judeКele: MehedinКi – CaraИ-Severin, DâmboviКa - 

Buz<u Иi Harghita – NeamК. Activit<Кile desf<Иurate în cadrul evenimentului au pesupus identificarea bunelor 

practici în procesul de formare, de la atragerea Иi menКinerea grupului Кint<, metode de organizare a 

cursurilor, metode de predare, comunicarea între formabili Иi formatori, instrumente utilizate, la modalit<Кi 

de atingere a obiectivelor orizontale în cadrul programelor de formare Иi forme de diseminare a importanКei 

form<rii continue. În cadrul conferinКei au fost identificate/dezb<tute şi vulnerabilit<Yi ale procesului de 

formare, fiind propuse activit<Yi concrete de îmbun<t<Yire a procesului de formare profesional< continu< la 

nivel de sistem. 

 Aceast< activitate a identificat punctele tari Иi punctele slabe în ceea ce priveИte formarea cadrelor 

didactice în general Иi a evidenКiat aspecte comune Иi metodele diferite utilizate în parteneriatele proiectelor 

similare. Astfel, grupurile celorlalte parteneriate au dorit s< afle modalit<Кi de organizare, de motivare, de 

responsabilizare a actorilor educaКionali implicaКi în programele de formare, iar echipa proiectului a 
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identificat modalit<Кi diferite de valorificare a platformei, precum Иi posibile strategii de asigurare a 

sustenabilit<Кii proiectului prin formare. 

 Alte aspecte sesizate din partea colegilor implicaКi în proiecte similare a fost motivarea cursanКilor, 

mai ales a celor din rural, motivarea formatorilor, strategiile de formare Иi evaluare. 

Din aplicarea instrumentelor de monitorizare Иi a feed-back-ului solicitat de formatori, a fost subliniat faptul 

ca exist< un nivel mulYumitor de satisfacYie la cadrele didactice formate. programul de formare oferit 

r<spunzând aştept<rilor cursanYilor. 

 Un alt interes manifestat de grupurile celorlalte parteneriate l-a reprezentat impactul la clas< în 

urma form<rii cadrelor didactice. Coordonatorii de formare din proiect au explicat modalit<Кile de verificare 

a acestora, precum Иi instrumentele utilizate, subliniând c< nivelul preg<tirii candidaКilor la examenul pentru 

gradul didactic II Иi I ce vin s<-Иi susКin< aceste examene la Unuversitatea Petrol-Gaze din PloieИti, este 

sesizabil mai ridicat în rândul celor ce au absolvit cele patru programe de formare în cadrul proiectului. 

Rezultatele elevilor, aprecierile acestora Иi ale p<rinКilor, aprecierile colegilor Иi ale celor din conducerea 

instituКiilor de înv<К<mânt de unde provin absolvenКii programelor de  formare pot fi un indiciu relevant 

pentru acest aspect. 

 A fost menКionat Иi faptul c< aştept<rile cursanКilor pe care le-au avut la începutul cursului, le-au 

considerat îndeplinite la evaluarea final<. Atât la evaluarea pe parcurs, cât Иi la evaluarea final< cursanКii au 

apreciat c<, pe lâng< aИtept<rile proiectate, au câИtigat Иi alte beneficii (împ<rt<Иirea experienКelor 

educaКionale între colegi, între cursanКi Иi formatori, încredere, toleranК<, responsabilitate). 

A fost subliniat Иi gradul de noutate asigurat de conceptori la dezvoltarea Иi acreditarea 

programelor de formare. Acesta a fost sesizat Иi de c<tre cursanКi. „Gestionarea situaYiilor de criz<” 

constituie o tem< care stârneşte interesul cadrelor didactice, ca mediatori şi manageri de caz, pentru toate 

situaYiile ce apar în clasa de elevi. Proiectarea Иi implementarea curriculum-ului centrat pe competenКe este 

deja un trend în practica educaКional< naКional<. F<r< competenКe IT nimic nu se mai poate organiza, 

implementa Иi evalua, iar instrumentele care stau la baza acestui curs sunt cele mai r<spândite Иi mai noi în 

sistemul educaКional naКional. 
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  Cel de-al doilea eveniment s-a desf<Иurat în 

perioada 23-25 august 2013 Иi au participat 

formabili, formatori Иi membri ai echipei de 

implementare a proiectului. Obiectivul conferinКei a 

fost identificarea bunelor practici în derularea 

procesului de formare Иi a implement<rii proiectului.  

Formatorii Иi formabilii au dezb<tut modalit<Кi de 

realizare a obiectivelor form<rii Иi a evalu<rii, 

aspecte inedite în formarea, exersarea Иi 

dezvoltarea (în funcКie de nivelul formabililor) unor 

competenКe, modalit<Кi de utilizare a resurselor 

informaКionale, temporale, umane, materiale, 

modalit<Кi specifice de implementare a 

instrumentelor de lucru, modalit<Кi de valorificare a 

strategiilor didactice specifice form<rii continue.   

 

 Formatorii Иi cursanКii au considerat ca bune 

practici identificate în procesul de formare 

urm<toarele: 

 modalitatea de preînscriere a cursanКilor Иi extinderea selecКiei cursanКilor Иi în mediul rural din cele 

dou< judeКe;  

 identificarea nevoii concrete de formare a cursanКilor Иi dezvoltarea programelor plecând de la 

aceasta;  

 constituirea grupelor eterogene de cursanКi, în special în cadrul aplicaКiilor programelor de formare; 

 informarea cadrelor didactice referitor la programele de formare acreditate, prin includerea 

acestora în oferta Caselor Corpului Didactic din cele dou< judeКe; 



 

19 

 realizarea selecКiei formatorilor, pe baza 

criteriilor ИtiinКifice clare, în funcКie de 

preg<tirea Иi experienКa formatorilor în 

specialitatea vizat< Иi în formare continu<. 

Profilul formatorului, conturat în proiect, este 

informat, cu preg<tire ИtiinКific< Иi experienК< 

în formarea adulКilor, flexibilitate, empatie, 

deschidere, comunicativ, centrat pe formarea de atitudini Иi înv<Кarea comportamentelor;   

 asigurarea coerenКei Иi a posibilit<Кii de a urm<ri Иi evalua progresul cursanКilor pe 

secvenКe/obiective/categorii de competenКe, prin organizarea celor 4 programe de formare pe câte 

4 module, asigurând astfel o structur< logic< Иi pentru cursanКi;  

 modalitatea de evaluare final< prin realizarea Иi predarea în format electronic a portofoliului, 

metod< care a generat diminuarea timpului de evaluare, a eliminat riscuri Иi dezavantaje în ceea ce 

priveИte p<strarea documentelor Иi a r<spuns Иi principiului dezvolt<rii durabile; 

 existenКa celor trei forme de evaluare (iniКial<, continu<, final<), evaluarea obiectiv<, utilizarea 

diferitelor forme de evaluare (platforma, chestionare, portofoliu, evaluare faК<-în-faК<) Иi realizarea 

de teme individuale Иi în echip<; 

 utilizarea la curs Иi aplicaКii a metodelor interactive specifice form<rii adulКilor, care au atras/motivat 

cursanКii, metode variate însoКite de aplicaКii, exemple practice Иi concludente, materiale diverse, 

variate forme de organizare a cursurilor, îmbinarea echilibrat< între teorie Иi practic<; 

 activit<Кi concrete de practic< educaКional<, specific< înv<К<mântului preuniversitar (joc de rol, 

studiu de caz etc.), desf<Иurate la curs Иi împ<rt<Иirea experienКelor personale ale cursanКilor;  

 structura suportului de curs Иi posibilitatea utiliz<rii ulterioare de c<tre cadrele didactice debutante, 

în susКinerea examenelor de titularizare, definitivat, gradul didactic II Иi gradul didactic I;  

 utilizarea Иi valorificarea platformei e-learning, atât de c<tre cursanКi, cât Иi de formatori; 

 condiКiile corespunz<toare educaКiei adulКilor în spaКiile de înv<Кare; 
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 realizarea Иi publicarea culegerii de programe opКionale Иi atingerea conceptelor obiectivelor 

orizontale ale proiectului în timpul form<rii; 

 comunicarea: formatori-cursanКi, realizat< dup< criterii psiho-pedagogice, cursant-cursant, 

continuat< Иi dup< programul de formare, formator-formato, apreciat< la nivel de program. 

 

 Membrii echipei de implementare a proiectului au dezb<tut practici curente în conceperea, 

organizarea Иi desf<Иurarea form<rii (aspecte financiare, materiale, umane) Иi au identificat bune practici ce 

au asigurat succesul implement<rii proiectului, experienКe pozitive Иi negative în derularea Иi finalizarea 

proiectului.  
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Focus grupuri – cercetare calitativ< asupra importanКei form<rii continue 

 

 În cadrul proiectului s-au organizat 3 focus grupuri ce au avut ca scop cercetarea calitativ< asupra 

importanКei form<rii continue. Primul focus grup s-a organizat la Inspectoratul Зcolar JudeКean Br<ila, în 

luna iulie 2013, cel de-al doilea la Inspectoratul Зcolar JudeКean Prahova în luna august 2013 Иi cel de-al 

treilea, la Universitatea Petrol-Gaze din PloieИti, în luna septembrie 2013. 

Cele 3 focus grupuri au avut ca obiectiv determinarea calit<Кii programelor de formare realizate în 

cadrul proiectului, din mai multe prespective: eficienК<, strategii, materiale utilizate, utilitate, activitatea pe 

platforma e-learning, impactul asupra activit<Кii la clas<, valoarea ad<ugat<. 

Din focus grupurile desf<Иurate s-a desprins cocncluzia c< formarea continu< este necesar< Иi util<, 

prin urmare important< pentru cadrele didactice din înv<К<mântul preuniversitar. Concluzia se bazeaz< pe 

urmatoarele idei cheie ce s-au conturat pe parcursul focus grupurilor: 

 Formarea continu< este asociat< cu sintagme ce relev< experienКe pozitive (câИtig, experienК<, 

dezvoltare, creativitate etc.); 

 Majoritatea participanКilor la focus grupuri a urmat între 3 Иi 

10 programe de formare continu<, ceea ce indic< interesul, 

motivaКia Иi atractivitatea programelor de formare; 

 Principiul înv<К<rii permanente este cel ce ghideaz< toate 

programele de formare de pe urma c<rora absolvenКii 

apreciaz< c< se dezvolt< atât profesional, cât Иi personal; 

 Fiecare participant a identificat argumente pentru sprijinirea importanКei disciplinei în formarea Иi 

dezvoltarea competenКelor, cu exemple concrete dezvoltate ca urmare a experienКelor împ<rt<Иite Иi 

îmbog<Кite pe parcursul programelor de formare; 

 ParticipanКii au identificat cu uИurinК< Иi aspecte educaКionale dezvoltate ca urmare a experienКelor 

personale Иi a specializ<rii fiec<ruia; 
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 Ca elemente ce sporesc eficienКa programelor de formare au fost identificate: preg<tirea Иi experienКa, 

profesionalismul Иi abord<rile formatorilor, organizarea Иi structurarea programelor de formare, 

tematica atractiv< Иi actual<, exemplele, strategiile Иi instrumentele utilizate si dezvoltate în cadrul 

programelor de formare; 

 Au fost exemplificate numeroase contexte educationale concrete (în activitatea didactic< la clas<) de 

valorificare a competenКelor, cunoИtinКelor Иi atitudinilor dobândite sau dezvoltate în cadrul programelor 

de formare; 

 S-au enumerat beneficii ale elevilor de pe urma parcurgerii cursurilor de formare profesional< continu< 

de c<tre cadrele didactice, care aplic< imediat noile achiziКii în materie de competenКe, transformându-le 

în rezultate imediate (iniКiative Иi proiecte ale elevilor, competenКe Иi cunoИtinКe structurate Иi predate 

cu ajutorul unor metode active-participative, conИtiente, interactive, utilizarea noilor tehnologii 

informaКionale de c<tre profesori 

determin< uИurinКa Иi accesarea lor Иi de 

c<tre elevi, în sarcini de lucru specific 

formulate de cadrele didactice); 

 Ca valoare adaugat< au fost enumerate: 

publicaКii cu produsele activit<Кii 

cursanКilor, proiecte Иi iniКiative de 

dezvoltare instituКional<, dezvoltare 

curricular<, dezvoltare a parteneriatelor 

Иi relaКiilor cu comunitatea; 

 ImportanКa form<rii continue a fost 

sintetizat< prin sintagme precum: timp 

câИtigat, timp utilizat pentru noi Иi elevi, formare Иi dezvoltare profesional< Иi personal<, experienКe noi, 

utile Иi necesare;  
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Culegerea CDЗ - Rezultat al form<rii ca valoare ad<ugat< 

  

Culegerea de curriculum la decizia Иcolii (CDЗ) a fost produs< cu scopul de a promova importanКa 

form<rii profesionale continue, fiind unul dintre rezultatele concrete ale activit<Кii de formare desf<Иurate în 

cadrul proiectului, mai exact, reprezint< rezultate ale programului Proiectarea Иi Implementarea Curriculum-

ului Centrat pe CompetenКe. 

ToКi cursanКii au avut ca sarcin< de lucru realizarea unei programe pentru opКionale dup< o 

structur< dat< Иi cu respectarea criteriilor ИtiinКifice de teoria Иi metodologia curriculum-ului în elaborarea 

obiectivelor/competenКelor, activit<Кilor, aspectelor metodologice, standardelor etc., lucrul desf<Иurându-se 

individual sau în echip< de maximum 4 coautori. 

Criteriile de selecКie a CDЗ-urilor pentru realizarea culegerii au fost: 

 corectitudinea formul<rii obiectivelor cadru/competenКe generale, obiective de 

referinК</competenКe specifice, activit<Кi de înv<Кare, conКinuturi, sugestii metodologice, standarde 

de performanК<; 

 corelarea tuturor elementelor ce compun programa de opКional, corelarea cu particularit<Кile de 

vârst< Иi cu specificul disciplinei; 

 abordarea în care a fost elaborat< programa de opКional s< fie transcurricular<; 

 s< fie selectate echilibrat ca num<r, din cele dou< 

judeКe; 

 s< acopere toate ariile curriculare Иi toate nivelurile de 

Иcolaritate.  

În acelaИi timp, în elaborarea programelor de CDЗ, 

fiecare cursant a avut de urm<rit unul din obiectivele orizontale 

asumate prin proiect, pe care s< îl realizeze printr-unul din 

componentele programei. Pentru fiecare din obiectivele 
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orizontale s-au dat exemple de situaКii concrete ce pot fi întâlnite: 

 egalitate de Иanse – au fost propuse opКionale ce vizeaz< toleranКa, nediscriminare etnic<, sexual<, 

financiar<, religioas< – TradiКii Иi obiceiuri la romi, Bunele maniere, Consiliere Иi orientare în carier<;  

 îmb<trânire activ< – TradiКii Иi obiceiuri locale (invitaКi, în cadrul anumitor lecКii, b<trânii satului 

pentru a transmite elevilor tradiКii Иi obiceiuri str<vechi) - Meserii tradiКionale Иi moderne;  

 utilizarea noilor tehnologii informaКionale - au fost concepute opКionale de IT - Calculatorul Иi …. 

(matematica, chimia, biologia etc.);  

 dezvoltare durabil< - au fost propuse opКionale precum EducaКie sanitar<, sexual<, rutier<, 

antreprenorial<, culinar<, vestimentar<, estetic<, moral<). 

Culegerea de CDЗ-uri a fost publicat< în 700 de exemplare, are 5 volume (câte unul pentru fiecare 

serie de formare) Иi conКine, în total, 103 programe de opКional Иi 264 de autori, dup< cum urmeaz<: 

 
Volumul 1 9 CDЗ-uri 17 autori 
Volumul 2 14 CDЗ-uri 26 de autori 
Volumul 3 15 CDЗ-uri 36 de autori 
Volumul 4 21 CDЗ-uri 63 de autori 
Volumul 5 44 CDЗ-uri 122 autori 

 

 

Calitatea Иi impactul programelor de formare: 
 

Cercetarea s-a realizat prin aplicarea unui 

chestionar ce a urm<rit s< culeag< informaYii despre 

organizarea şi desf<şurarea programului de formare, 

despre rezultatele obYinute, impactul estimat şi 

eventualele dificult<Yi întâmpinate în procesul de 

formare. 
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Obiectivele specifice activit<Кii de formare profesional< continu< desf<Иurate în proiect au fost: 

 însuşirea de noi concepte şi idei privind îmbun<t<Yirea activit<Yii de predare –înv<Yare; 

 asigurarea unor resurse educaYionale variate şi utilizarea acestora în vederea sporirii 

cunoştinYelor de management al clasei, a perfecYion<rii strategiilor de instruire, a metodelor de 

predare şi evaluare, al utiliz<rii IT în procesul instructiv-educativ; 

 asigurarea suportului necesar pentru proiectarea şi implementarea de noi experienYe didactice 

de îmbun<t<Yire a procesului de predare-înv<Yare.  

Impactul aşteptat al programului de formare este schimbarea în ceea ce priveşte abordarea 

conceptual< şi atitudinal< a pred<rii-înv<Y<rii-evalu<rii şcolare. Producerea schimb<rii antreneaz< un 

ansamblu de cerinYe şi presupune r<spunsul exemplar dat de formatori la nevoile, în continu< schimbare, 

ale grupului de cadre didactice şi ale fiec<rui individ în parte.  

Firul roşu al studiului poate fi sintetizat în urm<torul obiectiv: Analiza şi evaluarea de impact - 

schimbarea concepYiei şi practicilor profesorilor privind managementul clasei de elevi şi curriculum centrat 

pe competenYe. 

Ipoteza 1. Dac< profesorii beneficiaz< de un program structurat de formare direct<, care cuprinde 

formare direct<, dialoguri profesionale, aplicare la clas< a celor înv<Yate sub îndrumare şi interasistenYe, 

creşte gradul de probabilitate c< ei vor realiza o schimbare  benefic< din punct de vedere conceptual  şi 

practic-aplicativ, a modalit<Yilor de predare- înv<Yare-evaluare. 

Ipoteza 2. Dac< profesorii vor parcurge un program de formare structurat şi vor realiza o 

schimbare benefic< din punct de vedere conceptual şi practic-aplicativ, a modalit<Yilor de predare-înv<Yare-

evaluare, la nivelul elevilor se va produce o schimbare a atitudinilor faY< de înv<Yare, a motivaYiei pentru 

înv<Yare, a modului de comunicare şi relaYionare. 

Impactul aИteptat al programelor de formare se refer<, în cazul profesorilor, la producerea unei 

schimb<ri la nivelul concepКiei Иi practicii didactice, generând un salt în calitatea prestaКiei didactice Иi, 

implicit, o schimbare atitudinal< la nivelul elevilor.   
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Pentru verificarea ipotezelor s-a optat pentru o cercetare cantitativ<, în complementaritate cu cea 

calitativ<. Frecvent, cele dou< tipuri de cercetare s-au întrep<truns, s-au sprijinit şi potenYat reciproc, 

devenind complementare. Cercetarea a fost f<cut< pe un eИantion format  din 1000 de persoane, câte 200 

de cadre didactice din fiecare serie de formare din cadrul proiectului. 

În continuare v< prezent<m câteva dintre rezultatele acestui studiu: 

 

Dup< cum arat< şi graficul r<spunsurilor, exist< un nivel mulYumitor de satisfacYie al cadrelor 

didactice formate, iar un procent de peste 50% au apreciat programul de formare ca fiind bun şi foarte 

bun. Procentele obYinute ne indic< o creИtere a calit<Кii instrucYiei. Putem concluziona c<, în mare parte, 

aştept<rile cursanКilor au fost satisf<cute la un nivel bun şi foarte bun. 

Elaborarea şi dezvoltarea programului de formare, în spiritul modelului metodologic propus, a 

generat un impact educaYional profesional superior efectelor practicilor curente. Rezultatele de mai sus 

Cum apreciaYi programele de formare, în general?

20%

38%

34%

7% 1%

foarte bune

bune

mulYumitoare

slabe

foarte slabe
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confirm< faptul c< activit<Yile de formare, autoeducaYia, instrucYia trebuie neaparat s< fie cuprinse în 

programul naYional de educaYie a adulYilor. 

 

Dup< cum se observ< în graficul de mai sus, r<spunsurile indic< faptul c< profesorii formaYi doresc 

s< valorifice cele înv<Yate în activitatea lor instructiv-educativ< cu elevii, consideraYi principalii beneficiari şi 

cei care orienteaz<  alegerile personale în aria form<rii, cu alte cuvinte, un criteriu în aprecierea achiziYiilor 

în planul profesional sau al dezvolt<rii personale. 

80% din cadrele didactice chestionate consider< c< vor valorifica în mare m<sur< şi în foarte mare 

m<sur< informaYiile şi competenYele dobândite prin programul de formare. Obiectivele programului de 

formare au fost înYelese, acceptate şi asumate de subiecYii investigaYi, aceştia declarând c< vor valorifica 

experienYa acumulat< la cursuri. 

În ce m<sur< credeYi c< veYi putea valorifica în activitatea dvs. la 
clas< experienYa acumulat< prin aceste cursuri?

32%

48%

11%
6% 3%

în foarte mare m<sur<

în mare m<sur<

parYial

în mic< m<sur<

deloc
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 Aceste rezultate indic< faptul c<, formabilii au ştiut înc< de la început care vor fi momentele 

evalu<rii Иi în ce vor consta acestea. Aceast< transparenY< a sprijinit şi a încurajat autoevaluarea şi reflecYia 

asupra înv<Y<rii. Formabilii au devenit astfel conştienYi c< sunt actori ai propriei form<ri. 

39%

57%

1% 2% 1%

În ce m<sur< evaluarea continu< a fost planificat< şi realizat< 
astfel încât s< sprijine autoevaluarea şi reflecYia asupra înv<Y<rii?

în foarte mare m<sur<
în mare m<sur<
în mic< m<sur<
în foarte mic< m<sur<
nu ştiu/nu pot aprecia

57%
37%

3%
1%

2%

Cum apreciaYi calitatea documentelor de curs?

foarte bune

bune

mulYumitoare

slabe

foarte slabe
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Materialele şi documentele folosite la curs în cadrul modulelor de formare reprezint< aspecte 

importante pentru buna desf<şurare a acestora, deoarece susYin activitatea formatorului şi asigur< 

contextul favorabil pentru participarea activ< a cursanYilor. Astfel c<, aproximativ 94% dintre subiecYii 

chestionaYi fac aprecieri pozitive faY< de calitatea documentelor de curs. 

 

Informare Иi publicitate 
 

Activitatea de informare, promovare Иi publicitate a fost desf<Иurat< pe tot parcursul implement<rii 

proiectului Иi a avut ca scop creИterea gradului de conИtientizare asupra importanКei form<rii profesionale 

continue, informarea cadrelor didactice din judeКele Br<ila Иi Prahova referitor la programele de formare 

profesional< oferite prin proiect, promovarea bunelor practici identificate Иi diseminarea rezultatelor 

obКinute în cadrul proiectului.  

 

Ce ne-am propus vs. ce am obКinut? - indicatori de realizare 

 

Realizarea logoului proiectului Иi a documentelor 

personalizate (word, excel, powerpoint) 


Realizarea, producerea Иi distribuirea materialelor 

promoКionale: 3000 pliante, 3000 broИuri, 1000 

buletine informative, 80 autocolante, 2500 pixuri, 

2500 mape, 5 bannere 

 

Realizarea paginii web a proiectului Иi 

actualizarea permanent< 
 

Organizarea conferinКelor de pres<: una de 

lansare, 2 de progres Иi 1 final< 

1 conferinК< de lansare, 2 conferinКe e progres 

Иi 2 conferinКe finale 
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Realizarea Иi publicarea comunicatelor de pres<: 

2 într-un cotidian naКional Иi 4, în cotidiene locale 

2 comunicate de pres< publicate în Curierul 

NaКional Иi 12 comunicate publicate în ziarul 

Obiectiv Vocea Br<ilei, Ziarul Prahova Иi 

ArcaИul. 

Diseminarea rezultatelor obКinute pe parcursul 

implement<rii proiectului  

1 campanie de promovare online ce a presupus 

publicarea a 10 comunicate de pres< în mediul 

online Иi afiИarea unui banner web 

 

 

Rezultatele concrete obКinute în cadrul activit<Кii de informare, promovare Иi publicitate: 

 

 grupul Кint<, beneficiarii direcКi şi indirecКi 

informaКi corespunzator cu privire la 

finanКator Иi la obiectivele, activit<Кile, 

rezultatele aИteptate Иi realizate ale 

proiectului; 

 vizibilitatea asupra proiectului, 

finanКatorului Иi Programului OperaКional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, asigurat<;  

 website-ul proiectului actualizat permanent; 

 plan de Vizibilitate Иi Promovare a proiectului corelat cu realitatea Иi necesit<Кile proiectului; 

 strategie de dezvoltare Иi promovare a website-ului proiectului, realizat<; 

 plan de m<suri de promovare a proiectului în mediul online Иi pres< scris<; 

 plan de distribuКie a materialelor de informare; 
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 liste de semn<turi pentru distribuirea materialelor în cadrul cursurilor de formare, list< de prezenК< 

pentru distribuirea materialelor în cadrul evanimentelor organizate în proiect; 

 plan de activit<Кi dedicat atingerii obiectivelor orizontale; 

 baz< de date cu ghiduri de bune practici pe temele obiectivelor orizontale; 

 planificare a apariКiilor comunicatelor în mediul online Иi în ziare; 

 comunicate de pres< realizate Иi publicate pe website-ul proiectului, ale partenerilor Иi în mediul online; 

Valori ad<ugate obКinute prin activitatea de informare, promovare Иi publicitate: 

 realizarea a dou< buletine informative, din care doar unul (buletin informativ nr.2) a fost publicat în 

1000 de exemplare, primul fiind publicat pe website-ul proiectului; 

 realizarea Иi afiИarea unui banner web al proiectului; 

 un parteneriat cu proiectul Зi pe noi nu ne întrebaКi?  ce a avut ca scop promovarea diversit<Кii în rândul 

elevilor, fiind vorba de un concurs pentru elevi. În urma acestui parteneriat a fost postat< pe site-ul 

proiectului Зi pe noi nu ne întrebaКi? sigla ActorED împreun< cu link c<tre website-ul proiectului, 

asigurându-se un transfer de informaКii Иi bune practici  

 5 articole publicate, în regim gratuit, în suplimentul ziarului Obiectiv Vocea Br<ilei referitor la educaКie;  

 1 reportaj TV difuzat de Prahova TV în urma conferinКei de progres din Prahova; 

 realizarea unui album foto digital cu imagini din timpul form<rii Иi al activit<Кilor desf<Иurate în proiect; 

 filmarea Иi publicarea pe website-ul proiectului a dou< sesiuni de informare pe teme de discriminare; 

 publicarea banner-ului web în newsletter-ul electronic edumanager.ro, care este transmis prin e-mail 

c<tre 4.000 de abonaКi ai fluxului de Иtiri; 

 publicarea comunicatelor de pres< în website-ul anunturiobiectiv.ro Иi în newsletter-ul electronic 

edumanager.ro, f<r< costuri suplimentare; 

Activitatea de informare, promovare Иi publicitate în cifre: 

 19 comunicate de pres< publicate în mediul online, cu peste 100 de apariКii, din care aproximativ 20% 

sunt prelu<ri; 
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 600.000 de afiИ<ri Иi 434 click-uri ale banner-ului web în website-urile presaonline.ro, edumanager.ro Иi 

ziarulprahova.ro. AfiИare permanent< în obiectivbr.ro. 

 1498 de vizitatori unici Иi 2022 de vizite, ceea ce înseamn< c< un procent de 25,9% dintre utilizatori s-

au întors pe website; 

 din cei 1498 de utilizatori unici, 553 (27,35%) provin din judeКul Br<ila, 347 din judeКul Prahova 

(17,16%) Иi 320 din BucureИti (15,83%); 39,66% dintre utilizatori provin din alte oraИe ale României 

(IaИi, GalaКi, Sibiu, FocИani etc); 

 din cele 7759 de afiИ<ri de pagini cumulate, home page a fost afiИat de 1681 de ori, urmat< de pagina 

Platforma E-learning cu 556 de afiИ<ri, 536 de afiИ<ri a secКiunii programul de formare, 399 de afiИ<ri a 

paginii ce conКine eseuriele argumentative, 342 afiИ<ri a galeriei de fotografii Иi 318 afiИ<ri ale secКiunii 

Obiective orizontale.  

 din cele 2022 de vizite, 1066 sunt vizite din recomand<ri (menКionarea adresei site-ului în alte website-

uri). Site-ul din care provin cele mai multe vizite (recomand<ri) este website-ul solicitantului cu 394 de 

vizite, urmat de obiectivbr.ro cu 250 de vizite, 

ccdph.ro cu 86 de vizite, anunturiobiectiv.ro cu 

64 de vizite presaonline.ro cu 61 de vizite, 

sipenoinuneintrebati.romanobutique.ro cu 29 

vizite, didactic.ro cu 17 vizite Иi edumanager.ro 

cu 28 de vizite. 

 cele mai multe vizite înregistrate într-o zi au 

fost în num<r de 38 Иi s-au înregistrat în mai 

multe zile în perioada de monitorizare a 

website-ului. 

 

MenКion<m c< perioada de monitorizare a website-ului este ianuarie 2013 – septembrie 2013. 
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Activit<Кi dedicate obiectivelor orizontale 

 

Discriminarea în mediul Иcolar – un element de plus valoare al proiectului 

 

Promovarea principiilor egalitate de şanse, dezvoltare durabil<, îmb<trânire activ< Иi inovare Иi TIC 

reprezint< o prioritate orizontal< a intervenYiilor FSE, iar, din aceast< perspectiv<, proiectul ActorED a 

urm<rit asigurarea respect<rii acestor principii în cadrul tuturor activit<Yilor derulate, cât şi creşterea 

conИtientiz<rii grupurilor Кint< asupra necesit<Кii unei schimb<ri de mentalitate Иi atitudine la nivel de 

individ, pentru a combate inegalit<Кile sociale Иi discriminarea Иi a genera o responsabilitate sporit< faК< de 

mediu Иi generaКiile viitoare. 

Deoarece obiectivele orizontale menКionate mai sus conКin subiecte vaste, greu de abordat într-o 

perioad< de timp limitat<, activit<Кile dezvoltate în scopul promov<rii obiectivelor orizontale au reprezentat 

atât un întreg demers de combatere a discrimin<rii în mediul Иcolar Иi de demontare a stereotipurilor Иi 

prejudec<Кilor vehiculate în sistemul de înv<К<mânt, cât Иi furnizarea de informaКii Иi instrumente utile 

cadrelor didactice pentru a desf<Иura 

activit<Кi educative cu elevii. 

Demersul a debutat cu realizarea 

unui ghid de bune practici pentru 

aplicarea principiului nediscrimin<rii în 

mediul Иcolar, ce a fost publicat Иi 

distribuit în 2000 de exemplare, 

reprezentând suportul teoretic al 

sesiunilor de informare desf<Иurate cu 

grupul Кint< în timpul procesului de 

formare.  
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Obiectivele sesiunilor de informare au fost: 

 

 Familiarizarea participanКilor din grupul Кint< cu o serie de concepte cheie: stereotipuri, prejudec<Кi, 

discriminare, stigmatizare. Aceste concepte au fost detaliate Иi în ghidul de practici pentru aplicarea 

principiului nediscrimin<rii în activit<Кile didactice, distribuit în cadrul sesiunilor de informare.  

 Sensibilizarea participanКilor din grupul Кint< cu privire la problematica discrimin<rii în mediul Иcolar, prin 

identificarea principalelor grupuri vulnerabile Иi prezentarea problemelor specifice cu care se confrunt< 

reprezentanКii acestora.  

 Prezentarea Ghidului de practici pentru aplicarea principiului nediscrimin<rii în activit<Кile didactice ca 

instrument util în organizarea activit<Кilor care s< stimuleze respectul pentru diversitate al elevilor.  

DiscuКiile în cadrul sesiunilor de informare au pornit prin jocul ”Horoscopul stereotipurilor” prin 

intermediul c<ruia s-au evidenКiat într-un mod creativ stereotipuri cu privire la diverse grupuri vulnerabile. 
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Exemplu: Zodia Rom  

Ai înaintea ta o viaК< plin< de griji. Copil fiind, nimeni nu va dori s< joace fotbal cu tine Иi, de cele 

mai mute ori vei suporta b<t<ile celorlalКi colegi de joac<. Vei termina cel mult zece clase, iar profesorii te 

vor pune s< stai mereu în ultima banc<. Se vor feri s< te întrebe ceva în timpul inspecКiilor Иi se vor bucura 

atunci când lipseИti de la Иcoal<. AtenКie mare: în jurul vârstei de 20 de ani vei primi o ofert< de nerefuzat 

din partea unor oameni dubioИi. Refuz-o, pentru c< în caz contrar vei intra la închisoare. La vârsta de 30 de 

ani vei g<si un post de muncitor necalificat la o firm< de salubritate Иi vei munci din greu pentru a-Кi creИte 

copiii. 

Dup< lecturarea horoscopului, a urmat o parte de procesare, în care formatorii au explicat 

conceptele cheie de stereotip, prejudecat<, discriminare, stigmatizare etc. prin analogie cu astrologia:  

 zodia este înn<scut<, nu depinde de noi, la fel ca orientarea sexual<, starea de s<n<tate, sexul, 

culoarea pielii, apartenenКa etnic< etc;  

 la fel cum exist< stereotipuri Иi prejudec<Кi despre zodii, exist< Иi stereotipuri Иi prejudec<Кi despre 

grupuri vulnerabile;  

 persoanele care cred în astrologie au tendinКa de a se conforma prescripКiilor zodiei, la fel Иi 

reprezentanКii grupurilor vulnerabile au tendinКa de a se autostigmatiza;  

 discriminarea pe criterii legate de apartenenК< etnic<, sex, stare de s<n<tate etc. este la fel de absurd< 

ca discriminarea pe criterii legate e apartenenКa la o zodie sau alta;  

Sesiunea de informare a fost însoКit< de un suport vizual atractiv (prezentare PowerPoint) Иi a 

continuat cu o prelegere interactiv< legat< de principalele grupuri vulnerabile la discriminare în mediul 

Иcolar, precum Иi de problemele specifice cu care se confrunt< reprezentanКii acestora (ex.: segregare, 

stigmatizare, autoculpabilizare etc). De asemenea, s-a discutat despre rolul Иcolii în formarea respectului 

pentru diversitate Иi drepturile omului Иi despre modalit<Кile concrete prin care poate fi atins acest 

deziderat. În acest context, a fost prezentat conКinutul Ghidului de practici pentru aplicarea principiului 

nediscrimin<rii. 
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ParticipanКi la sesiunile de informare pe teme de discriminare din totalul 
grupului Кint<

40%

60%

Au participat

Nu au participat

În total, au participat la 

sesiunile de informare 791 de cadre 

didactice din cele dou< judeКe, 

reprezentând 40% din totalul 

grupului Кint<. 

În cadrul acestui demers s-

a realizat Иi o cercetare asupra 

subiectului abordat, prin aplicarea 

în timpul sesiunilor de informare a 

unui chestionar pentru evaluarea 

gradului de informare despre 

discriminare al participanКilor din 

grupul Кint<. 
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Urm<toarea etap< a 

demersului de promovare a 

obiectivelor orizontale a presupus 

aplicarea practic< a conceptelor 

tratate în ghid Иi dezb<tute la 

sesiunile de informare. Pentru 

aceasta s-au organizat evenimente 

interregionale în cele dou< judeКe 

vizate de proiect, fiecare cu câte 80 

de participanКi, grupul din Br<ila 

deplasându-se în Prahova Иi invers.  

Conceptul acestor 

evenimente a avut în vedere 

atingerea mai multor obiective 

orizontale, respectiv: abordare interregional<, egalitate de Иanse Иi dezvoltare durabil<. 

Abordarea interregional< a presupus cunoaИterea Иi realizarea de acКiuni în comun a celor dou< 

grupuri selectate s< participe la aceste evenimente, cu grupuri de cadre didactice Иi elevi din judeКul gazd<.  

Cele dou< evenimente s-au desf<Иurat sub deviza „Zon< liber< de discriminare”, participanКii 

dezb<tând pe marginea filmului documentar „Зcoala noastr<”, vizionat la începutul workshop-ului, 

problemele identificate de ei în activitatea didactic< referitor la discriminare. O tem< în cadrul 

workshopurilor a reprezentat-o identificarea de soluКii concrete la problemele dezb<tute prin intermediul 

metodei „cafeneaua ideilor”, o metod< nonformal< de dialog activ, schimb de informaКii Иi g<sirea de soluКii 

creative la subiectele discutate.   

În ultima parte a evenimentelor, participanКii au realizat acКiuni de ecologizare a unor zone din 

judeКul gazd<: în judeКul Prahova, zona barajului M<neciu de pe malul Telejenului, iar în Br<ila, o insul< din 

Delta Br<ilei. La aceste acКiuni au participat Иi elevi din cele dou< jueКe. 
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Din feedback-ul primit de la participanКii la sesiunile de informare, v< prezent<m câteva opinii: 

 Nu ne-am aplecat suficient asupra acestei probleme. Este un pas bun înainte! 

 A fost o activitate instructiv<. 

 Au fost Иi în sal< exemple categorice pentru activitatea susКinut<. 

 Sesiunea de informare a fost foarte interesant<. 

 M< intereseaz< deoarece în Иcoal< avem mulКi copii de etnie rom<. 

 Ritmul alert uenori ne-a creat un mic disconfort, dar acest lucru nu m-a împiedicat s< cunosc colegi 

noi, impresii noi, alte experienКe, posibilitatea de a-mi exprima opinia 
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 Activitatea s-a desf<Иurat în condiКii moderate. 

 Sala prea aglomerat<, materialele formatorului nu au putut fi vizionate, timpul prea scurt. 

 Sesiunea de informare a fost foarte interesant<. 

 Foarte interesant, detaliat, explicit. 

 Ar trebui organizate astfel de sesiuni Иi în unit<Кile Иcolare. 

 Combaterea discrimin<rii în Иcoal< ar trebui s< se organizeze prin munc< în echip<. Cursul a fost 

foarte bun Иi eficient. 

 Sesiunea de informare a fost foarte interesant< Иi binevenit<, s-au dat exemple care se reg<sesc în 

viaКa Иi în activitatea noastr<. 

 Formatorii foarte bine instruiКi Иi au prezentat frumos materialul. 

 Predau într-o Иcoal< cu elevi majoritari de etnie rom<. Sunt stigmatizaКi într-adev<r, dar din 

experienКa mea aceasta a devenit Иi o scuz< pentru 

orice nereuИit<. 

 Voi utiliza anumite cunoИtinКe în cadrul lectoratelor 

cu p<rinКii Иi/sau în activitatea didactic<. 

 M< bucur c< s-a introdus un astfel de curs, menit 

s< deschid< mintea Иi concepКiile, iar prezentarea 

powerpoint edificatoare. 

 S< v< l<rgiКi sfera de activitate Иi s< participaКi Иi în Иcoli Иi licee Иi s< faceКi o asemenea diseminare. 

 Sunt foarte utile exemplele de activit<Кi concrete pentru evitarea discrimin<rii. 

 

Rezultatele concrete ale acestui demers de promovare a obiectivelor orizontale sunt: 

 un ghid de bune practici pentru aplicarea principiului nediscrimin<rii în activitatea didactic<, realizat, 

publicat în 2000 de exemplare Иi distribuit grupului Кint< al proiectului; 

 aproximativ 1000 de persoane din grupul Кint< implicate în acКiunile realizate; 
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 realizarea Иi distribuirea de materiale promoКionale: 160 de tricouri, 160 de Иepci Иi 160 de 

rucsacuri; 

 1 articol de pres< publicat în 

ziarul Obiectiv Vocea Br<ilei; 

 2 comunicate de pres< publicate 

în mediul online, cu 21 de 

apariКii, din care 7 prelu<ri; 

Alte activit<Кi pentru promovarea 

obiectivelor orizontale au fost 

desf<Иurate în timpul cursurilor de 

formare, formatorii abordând diverse 

subiecte în special în cadrul cursului 

Proiectarea curriculumului centrat pe 

competenКe. 

 

Sustenabilitatea proiectului 
 

Calitatea programului de formare Иi impactul demonstrat de acesta atât asupra cadrelor didactice 

participante la procesul de formare cât Иi asupra procesului didactic de la clas< trebuie susКinute pe termen 

lung, dup< finalizarea proiectului, prin m<suri ce pot asigura o sustenabilitate continu< a acestora,  având 

în vedere factori socio-economici previzionaКi pe termen scurt Иi mediu.  

Resurele necesare derul<rii, ulterior finaliz<rii proiectului, a unui proces de formare optim sunt în mare 

m<sur< acoperite:  

a. resurs< uman< (formatori) cu experienК< atât în procesul pedagogic cât Иi pe conКinutul 

programului de formare,  
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b. program de formare acreditat pe 4 module, program ce poate fi furnizat cel puКin un an de la 

finalizarea proiectului în forma actual< acreditat< Иi care poate fi ulterior îmbun<t<Кit Иi reacreditat ca 

urmare a feedback-ului primit de la cursanКi,  

c. platforma e-learning operaКional< înc<rcat< cu informaКii digitale necesare derul<rii procesului de 

formare (suporturi de curs, teme de seminar, aplicaКii practice, exemple etc),  

d. laboratoare Иi s<li de curs/seminar dotate pentru derularea diverselor activit<Кi din cadrul 

procesului de formare. Resursa financiar< minim necesar< pentru derularea procesului de formare (plat< 

formatori, costuri deplasare, costuri cazare, utilit<Кi) poate fi asigurat< prin bugetarea acesteia la nivelul 

fiec<rui inspectorat Иcolar ca Иi sum< necesar< pentru formarea periodic< a cadrelor didactice.  

În paralel cu aceast< soluКie mai pot fi adoptate soluКii de eficientizare a procesului de formare – 

prin prisma costurilor implicate, a riscurilor de neparticipare la proces din motive obiective (distanК<, timp 

necesar realiz<rii deplas<rii) -  prin aplicarea Иi utilizarea form<rii la distanК<, crearea unui centru virtual de 

resurse la nivel judetean (CCD sau ISJ), centru ce va asigura diseminarea rapid< a informaКiilor în sistemul 

de înv<К<mânt, ambele soluКii  utilizând ca suport platforma on-line existent<. 

Întreg ansamblul de resurse Иi soluКii prezentate mai 

sus are rolul de a asigura o sustenabilitate pe termen lung a 

programului de formare, a derul<rii optime a acestuia, de a 

permite o dezvoltare continu< pe parcursul derul<rii 

întregului proces, astfel încât, în final, cadrele didactice s< 

continue s<-Иi dezvolte noi competenКe aplicabile în procesul 

de predare-înv<Кare-evaluare, care s< contribuie la creşterea 

calit<Yii educaYiei, oferind cadrelor didactice o preg<tire de 

calitate, în cadrul c<reia se susYine motivaYia şi performanYa acestora, reducându-se riscul p<r<sirii profesiei 

şi încurajând tinerii s< adopte cariera didactic<. 
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Tabelul indicatorilor proiectului 

Indicatori atinşi 

 

Indicatori Valoare 
prognozat< 

Valoare 
realizat< 

Indicatori de realizare imediat< (output)  
Personal din educaYie şi formare instruit/perfecYionat 2000 2262 
Num<r de participanYi la instruire, - formare profesional< continu< 2000 2262 
Num<r de participanYi FSE – femei 1200 1851 
Num<r de participanYi FSE din mediul rural 1000 1034 
Num<r de persoane asistate la debutul în cariera didactic< - formare 
profesional< continu< 

300 461 

Num<r de participanYi FSE – femei 180 396 
Num<r de participanYi FSE din mediul rural 150 239 
Indicatori de rezultat   
Rata personalului din educaYie şi formare preg<tit care a fost certificat (%) 90% 97% 
Num<r de participanYi la instruire certificaYi - formare profesional< continu< 1800 2206 
 

Grup Yint< Valoare 
prognozat< 

Valoare 
realizat<

Total, din care: 2000 
Cadre didactice/personal didactic din înv<Y<mântul preşcolar (ISCED 0-6) 300 387 
Cadre didactice/personal didactic din înv<Y<mântul primar (ISCED 0-6) 400 474 
Cadre didactice/personal didactic din înv<Y<mântul secundar inferior (ISCED 0-6) 800 808 
Cadre didactice/personal didactic din înv<Y<mântul secundar superior (ISCED 0-
6) 400 466 

Personal didactic si didactic auxiliar cu functii de conducere, monitorizare, 
evaluare si control in invatamant (ISCED 0-6) 

100 127 

 
Indicatori adiĠionali Valoare 

prognozat< 
Valoare 
realizat< 

Num<r de programe de formare acreditate 1 4 
Num<r aplicaКii informatice dezvoltate pentru platforma suport a activita<Кilor 
didactice 

1 1 

Num<r de rapoarte privind evaluarea calit<Кii programului de formare 1 1 
Num<r de conferinКe susКinute 4 5 
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M<rturii ale cadrelor didactice ce au trecut prin procesul de formare în cadrul proiectului 
 
”Resimt participarea la cursurile din cadrul acestui program de formare ca pe o real< oportunitate 

de dezvoltare personal<, şi aceasta nu doar prin tematica variat< şi bine ancorat< în contextul educaYiei de 

azi, ci mai ales prin ocazia de a discuta cu profesorii formatori, cu colegii din alte şcoli, de alte specialit<Yi, 

probleme de actualitate, care poate ne fr<mânt< pe toYi.  

Percep întâlnirile cu profesorii formatori mai degrab< ca pe demersuri de a schimba atitudinea 

educatorilor şi acest aspect mi se pare cu adev<rat benefic. CunoştinYe, informaYii - multe cadre didactice le 

deYin, parcurgând diverse alte stagii de formare iniYial< sau continu<; deprinderi - iar<şi mulYi profesori le 

au, dobândite în acumularea experienYei didactice de zi cu zi. Consider c< atitudinea omului de la catedr< 

este acel punct de sprijin pe care ar trebui s< se întemeieze orice progres în educaYie. Şi tocmai acest 

mesaj al schimb<rii de atitudine, chemarea la implicare, la a deveni cu adev<rat actor al schimb<rii, e ceea 

ce am simYit eu c< aduce plus valoare acestui program la care particip cu pl<cere.” 

Burada Mirela Andreea 
Profesor înv<Y<mânt primar  

Şcoala Gimnazial< „Ion Câmpineanu” Câmpina 
 

„Programul de formare ne ajut< s< fim la curent cu nout<Кile ap<rute în domeniul informatic, 

transmiКându-ne informaКii Иi formându-ne deprinderi de utilizare facil< Иi eficient< a unor programe 

inerente tuturor activit<Кilor pe care le s<vârИim astazi. De asemenea, celelalte trei module, desprinse din 

ramura ЗtiinКelor EducaКiei vin în completarea experienКelor noastre de la catedr<, prin diverse abord<ri 

teoretice legate de metode interactive de predare-înv<Кare-evaluare, metode eficiente de management al 

clasei de elevi, scopul educaКiei, rolul Иi sarcina adultului/ profesorului în educaКia copilului/ adultului etc. 

Aceste cursuri nu reprezint<, îns<, doar un suport pentru activitatea noastr< desf<Иurat< în sala de clas<, ci 

Иi în viaКa familial<, creându-ne competenКe de creИtere ”ca la carte” a propriilor noИtri copii.” 

Tudorache Gina 
Profesor înv<К<mânt primar  

Зcoala Gimnazial< ”Mihai Eminescu” PloieИti 






