INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www. isj.dj.edu.ro

CĂTRE,
Toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj
În atenţia cadrelor didactice
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj – Compartimentul Proiecte Educaţionale, în parteneriat cu Centrul
Naţional Europass, Asociaţia EduFor Craiova, Casa Corpului Didactic Dolj, vă invită să luaţi parte la
ATELIERUL DE FORMARE EUROPASS, activitate cuprinsă în Calendarul judeţean al activităţilor
Compartimentului Proiecte Educaţionale pentru anul şcolar 2012-2013.
Atelierul de formare va avea loc miercuri, 3 aprilie 2013, începând cu ora 13.00, la Casa Corpului
Didactic Dolj, sala 407.
OBIECTIVE:
- familiarizarea cu documentele portofoliului Europass: noua versiune a curriculumului vitae Europass şi
Paşaportul European al Competenţelor, Paşaportul lingvistic Europass, Suplimentul Europass la Certificatul
profesional, Suplimentul Europass la Diplomă, Documentul de mobilitate Europass;
- completarea Curriculum-ului vitae Europass;
- completarea Paşaportului European al Competenţelor;
- completarea Paşaportului lingvistic Europass.
TEMATICA ABORDATĂ:
1. Obiectivele Europass
2. Cadrul competenţelor cheie
3. Portofoliul Europass
MODALITĂŢI DE EVALUARE: completarea curriculum-ului vitae Europass
Coordonator/persoană de contact:
Elena Diana Brătucu – 0768583671, dianabratucu@yahoo.com – promotor naţional Europass
Cadrele didactice interesate de utilizarea instrumentelor Europass sunt rugate să transmită un e-mail pe
adresa dianabratucu@yahoo.com, până cel târziu luni, 1 aprilie 2013, ora 18.00, prin care să transmită
numele persoanei care doreşte să participe la formare, denumirea unităţii şcolare unde îşi desfăşoară
activitatea în anul şcolar curent, date de contact: telefon, adresă de e-mail
Atelierul de formare se desfăşoară pe o durată de 8 ore (4 ore face-to-face şi 4 ore online). Persoanele
care îşi exprimă dorinţa de participare vor descărca şi consulta materialele informative de pe forumul
http://miedolj.forums-free.com/ -> EUROPASS -> Curriculum vitae, precum şi site-ul oficial Europass
România : www.europass-ro.ro, înainte de activitatea faţă în faţă, în vederea familiarizării cu tematica propusă
şi formularea unor întrebări ale căror răspunsuri le pot afla în timpul activităţii sau în spaţiul virtual dedicat pe

forumul menţionat mai sus. De asemenea la activitatea de formare face-to-face, aceştia sunt rugaţi să aducă o
variantă electronică a curriculum-ului vitae personal (în orice formă) – de preferat, încărcat pe e-mail-ul
personal.
Locurile sunt limitate (25) şi se vor ocupa în ordinea înscrierii. Vor fi admise doar cadrele didactice
care nu au mai participat anterior la activităţi de perfecţionare şi/sau formare continuă cu aceasta tematică.
Doar cei care vor fi selectaţi, vor primi un e-mail de confirmare şi vor fi aşteptaţi la activitate.
Inspector şcolar de specialitate pentru proiecte educaţionale,
Prof. Ani Drăghici
Promotor naţional Europass,
Prof. Diana Brătucu

