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A.INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE 

 

a) Numele instituţiei de învăţământ organizatoare 

Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă,, Craiova 

b) Date de contact  (adresa, nr. de telefon/fax, e-mail, site) 

Craiova, str. Brestei nr.234 

Tel. /Fax 0251 421 660   e-mail scoala_16cv@yahoo.com 

c) Echipa de organizare și coordonare a activităţii de perfecţionare 

Dir.prof.Ene Marian 

Director adj. Staicu Manuela-Simona 

Prof. Olariu Maria  

Prof. Juganaru Mirela 

Prof. Rădoi Simona 

Prof. Slavoiu Monica 

Prof. Bivolaru Ana 

Prof. Ciobanu Donita 

Prof. Radu Luiza Magdalena 

d) Persoana  de contact – membru al echipei de coordonare (nume , prenume, functie, 

date  de contact) 

Prof.Mirela Jugănaru 

Tel.0727887296 

e-mail   mirela2juganaru@gmail.com 

 

         B. INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE  

 

a) Titlul:   ,,Integrarea TIC în lecție-exemple de bună practică,, 

b) Tipul activităţii de perfecţionare: (simpozion, masă rotundă, conferinţă, dezbatere, seminar, 

work-shop, cerc pedagogic) -Masă rotundă 

c) Categoria în care se încadrează activitatea de perfecţionare: (nivel judeţean, interjudeţean, 

naţional, internaţional)- la nivel județean 

d) Număr de cadre didactice participante: conf. Art. 7, lit. a,b,c  - 60 de cadre didactice din 

învăţământul preșcolar,primar și gimnazial; 

e)   Parteneri:   

 Inspectoratul Şcolar Judeţean  Dolj 

      Casa Corpului Didactic Dolj 

f) Invitaţi:  

           Inspector scolar pentru informatica, prof. Mihaela Elena  Papa        

 
Locaţia desfăşurării: Școala Gimnazială,, Ion Creangă,, Craiova 

g) Data desfășurării : 21 octombrie 2022 

 

C. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII  

a) Argument, justificare, context(analiza de nevoi) – max 1000 caractere 

 

      Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale . Instituţiile , 

organizaţiile sociale , comunităţile umane , dar şi fiecare om , în numeroase contexte de viaţă , 

individuale şi colective , evocă puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi 

care duc la satisfacţii sau insatisfacţii , la succes sau insucces . 

Întrucât școala a căpătat o nouă formă de desfășurare, este bine ca și noi, cadrele 

didactice și elevii să ne adaptăm la situația actuală. Este evident faptul că elevii născuţi 

http://www.ccddj.ro/
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în aşa numita eră digitală (nativii digitali) par să fie mult mai bine pregătiţ i pentru 

provocările ce vin. Agilitatea în înţelegerea conţinuturilor, rapiditatea în reacţie şi 

gândire vin în contradicţie cu profesorul de astăzi (imigrantul digital) transmiţător de 

cunoştinţe din manual şi coordonat de un mind set tradiţional şi neactualizat. 

Iată de ce, într-o manieră adaptată, e nevoie ca actul didactic să urmeze cursul unui 

nou tip de act didactic digitalizat. Fie că vorbim despre predarea digitalizată, despre 

învățarea sau evaluarea realizată în mediul online, profesorul de azi trebuie să 

conștientizeze necesitatea adaptării conținututrilor la noua modalitate de lucru.  

 

b) Obiectivul general al activităţii/Scopul:  
 

-Îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice în scopul integrării TIC în activitatea 

didactică; 

- Promovarea unor exemple de bună practică în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor    didactice   

utilizând TIC; 

-Îmbunătățirea calității actului educațional ; 

 

c) Obiectivele specifice ale activităţii:  

 

- obținerea de cunoștințe și idei practice pentru a încorpora TIC în activitatea la clasă ,  indiferent de 

disciplină; 

- schimb de experiență în învățarea cooperativă și colaborativă; 

- schimbarea comportamentului profesorilor pentru a înlătura barierele de comunicare digitală. 

- stimularea comunicării şi colaborării ; 

 

d) Grupul-ţintă:  

60 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Dolj. 

 

e) Durata (iniţiere - finalizare):    12.09.2022-21.10.2022 

f) Descrierea activităţilor: Descrierea activităţilor (trebuie să conţină informaţiile de 

mai jos pentru fiecare acţiune derulată în vederea organizării activităţii propuse: 

obligatoriu acţiuni de proiectare, organizare, desfăşurare, monitorizare/evaluare). 

 

 Activitatea nr .1    Proiectul nostru 

a. Tipul activităţii-activitate de mediatizare ; 

b. Data/perioada de desfăşurare : 12 septembrie-18 octombrie 2022 

c. Descrierea pe scurt a activității  

-Mediatizarea proiectului, sensibilizarea instituţiilor şcolare,a comunităţilor locale; 

-Popularizarea activitatii in şcolile din judeţ,încurajarea celor care doresc să participe, consemnarea 

altor propuneri; 

-Atragerea cadrelor didactice ,ca parteneri, la pregătirea şi organizarea activităţii; 

d. Responsabil prof. Olariu Maria 

 

 Activitatea nr .2 

a. Tipul activităţii-inscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor ; 

b. Data/perioada de desfăşurare : 12 septembrie-18 octombrie 2022 

c. Descrierea pe scurt a activității 

             Lucrările și fișa de înscriere  se vor înainta organizatorilor pe suport electronic până la data de 

18 octombrie 2022 la adresa de e-mail : mirela2juganaru@gmail.com 

d. Responsabili 

http://www.ccddj.ro/
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 prof. Mirela Juganaru, prof. Radoi Simona-Mihaela 

 

  Activitatea nr .3 

a. Tipul activităţii-evaluarea lucrărilor expediate; 

b. Data/perioada de desfăşurare  : 18 octombrie-19 octombrie 2022 

c. Descrierea pe scurt a activității 

 Lucrările expediate vor fi evaluate şi selectate conform cerintelor din regulament. Se vor anunţa 

participanţii cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor. 

d. Responsabiliprof. Radu Luiza Magdalena, prof. Ciobanu Donita ,prof. Bivolaru Ana  

 

Activitatea nr .4 

a. Tipul activităţii-masă rotundă; 

b. Data/perioada de desfăşurare 21 octombrie 2022 

c. Descrierea pe scurt a activității 

  Lucrările se vor susţine în plen, în trei săli ( maxim  20 de participanți). Prezentarea nu va dura 

mai mult de 10 min. 

 

d. Responsabili 

moderator 1. prof. Vasilcoiu Ramona 

moderator 2:  prof. Sandu Stefania 

moderator 3: prof. Țonea Alina 

 

Activitatea nr .5 

a. Tipul activităţii-diseminare; 

b. Data/perioada de desfăşurare 21-31 octombrie 2022 

c. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri  

 -Realizarea unui CD cu materialele prezentate în cadrul activităţii; 

 -Diseminarea rezultatelor şi a concluziilor la manifestări similare, cercuri pedagogice , pe blogul 

şcolii, în revista cadrelor didactice ARS DOCENDI, în presa locala. 

Responsabil: prof. Staicu Manuela-Simona, prof. Juganaru Mirela 

 

g) Indicatori de evaluare: Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării 

activităţii, modalitatea şi indicatorii de evaluare a acestor rezultate: 

 

 Echipa de proiect , va monitoriza derularea fiecărei activităţi în parte .Evaluarea, prin 

raportul  final , va acorda o atenţie deosebită măsurării gradului de realizare a finalităţilor şi  

atingerii obiectivelor propuse. 
Rezultate exprimate în termeni cantitativi: 

 60 de  cadre didactice , membri ai comunitatii care participă la activitate; 

 Elaborarea unei strategii de diminuare a abandonului școlar la nivel de școală; 

 pliante de promovare a activității; 

        Rezultate exprimate în termeni calitativi: 

îmbunătățirea metodelor de predare prin utilizarea noilor tehnologii , a rețelelor de 

socializare; 

lărgirea orizontului profesional și intercultural, schimbarea percepției asupra educației ca 

sistem; 

  creșterea numărului de activități didactice în cadrul cărora se utilizează TIC; 

http://www.ccddj.ro/
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 scăderea cu 10% a numarului de elevi din învățământul obligatoriu care părăsesc scoala 

 

h) Promovare/mediatizare şi diseminare: (Menţionaţi activităţile de 

promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării activităţii metodice, ştiinţifice şi culturale propusă şi după încheierea 

acesteia (kit-ul de marketing: comunicate de presă, articole presă, apariţii mass-media 

etc.)  

              Promotorii şi organizatorii proiectului doresc continuarea demersului prin diversificarea 

tematicii propuse spre dezbatere, adecvarea la problemele reale ale învăţământului românesc şi 

internaţional, apropierea, în fiecare an, de noi colaboratori şi participanţi. Selectarea riguroasă a 

lucrărilor, menţinerea de contacte cu participanţii, diseminarea rezultatelor şi a concluziilor la 

manifestări similare se înscriu în strategia proiectului. 

 Diseminarea rezultatelor şi a concluziilor se va realiza în cadrul unor manifestări similare, la 

cercurile  pedagogice , pe blogul şcolii, în revista cadrelor didactice ARS DOCENDI, în presa locala. 

 

i) Rolul partenerilor în proiect:  

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEÎEAN DOLJ 

CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ 

- Popularizeaza regulamentul de organizare ; 

- Susțin activitățile incluse în programul activității; 

- Sprijină participarea cadrelor didactice din județ la activitățile mesei rotunde; 

 

D. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ:   

 a) Detalii privind cheltuielile:  

 

Nr. 

crt. 

Descrierea cheltuielilor Sursa de finanţare 

(sponsorizări/taxa de 

participare/venituri proprii) 

1.  Consumabile                                         200 lei sponsorizari  

2.  Tipărire diplome                                   200 lei sponsorizari  

TOTAL: 400 lei 

 

 

   b) Mod de certificare/participare:  

 

 -diplomă de participare 

 

 

DIRECTOR , 

Prof. Ene Marian 
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REGULAMENT 

MASA ROTUNDĂ JUDEȚEANĂ 

,,INTEGRAREA TIC ÎN LECȚIE -exemple de bună practică” 

21 OCTOMBRIE 2022 

 

 

Participarea la Masa rotundă este directă 

Lucrările vor fi trimise , la adresa mirela2juganaru@gmail.com , pana in data de 18 

octombrie 2022.  

Lucrările înscrise trebuie să conţină contribuţii personale.  

 

Recomandări privind redactarea lucrărilor:  

 

a) Vor avea între 2-4 pagini în format A4; 

b) Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp 

de litera 12, 

tehnoredactate la 1,5 rânduri; 

c) Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica 

propusă, 

să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare 

privind 

drepturile de autor. 

d) Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: 

1. bibliografie: autor, titlu, editură, localitate, an; 

2. un rezumat de maximum ½ pagină pentru lucrările care se vor publica. 

 

Evaluare:  

 

▪Fiecare participant va primi CD-ul/DVD-ul cuprinzând revista cu cod ISSN şi diploma 

de participare.  

▪ O lucrare poate avea cel mult doi autori.  

▪ Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru 

cele care nu respectă cerinţele de redactare. 

 

Diplomele vor fi trimise participanţilor până la data de 30 noiembrie  2022. 

 

http://www.ccddj.ro/
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OBSERVAŢII: ▪ Materialele prezentate se vor regăsi pe CD-ul/DVD-ul simpozionului, 

care are acordat cod ISSN. 

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

LA MASA ROTUNDĂ JUDEȚEANĂ 

,,INTEGRAREA TIC ÎN LECȚIE -exemple de bună practică” 

21 OCTOMBRIE 2022 

 

 

Numele şi prenumele 

cadrului didactic 

participant1 

 

Specializarea  

Instituţia de învăţământ 

de provenienţă2 

 

Titlul lucrării3 
 

 

E-mail personal:  

Număr telefon:  

Declaraţie antiplagiat4 

 

 Declar pe propria răspundere că documentul trimis la 

acest simpozion este rezultatul muncii mele şi că 

sursele utilizate sunt indicate în lucrare, respectând 

regulile de evitare a plagiatului:  

- Fragmentele de text reproduse întocmai, chiar şi în 

traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între 

ghilimele şi fac trimitere la sursă; 

- Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de 

către alţi autori conţine referinţa precisă. 

- Rezumarea ideilor altor autori face trimitere la textul 

original. 

 

DA  

 

                                                        
1 Se scriu numele şi prenumele cu majuscule şi cu diacriticele specifice limbii române (Ă,Î,Â,Ş,Ţ). 
2 Se scrie numele actual şi complet al instituţiei de învăţământ. 
3 Se scrie titlul complet, cu diacritice. 
4 Trimiterea acestei fişe înseamnă acceptarea de către dumneavoastră a declaraţiei antiplagiat şi a acordului de publicare.   

http://www.ccddj.ro/


  

Casa Corpului Didactic Dolj 
 Str. Ion  Maiorescu, Nr. 6, 

200760, Craiova  
Tel:    +40 (0)251 421 159 

    Fax:   +40 (0)251 595 174 
                                                                                                                         e-mail: ccddj@gmail.com  www.ccddj.ro 

Acord de publicare 

 

Prin aceasta, îmi exprim acordul ca lucrarea mea să fie 

inclusă alături de celelalte într-o publicație distribuită 

prin diverse medii (în format electronic, pe internet şi 

CD / în format tradiţional, tipărit), participând astfel la 

promovarea bunelor practici în învăţământul românesc. 

Nu voi solicita pentru materialul meu drepturi de autor, 

rezervându-mi totuşi dreptul de a-l folosi oricând, în 

alte contexte. 

 

DA  

 

 

 Am luat la cunoştinţă de condiţiile participării la activitate şi, prin 

trimiterea în format electronic a acestei fişe, declar că sunt de acord cu acestea. 

 

        .................................................. 

         (semnătura) 
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