
 

 

 
Anunț privind procesul de selecție al candidaților 

pentru participarea la cursurile de formare pe 
Proiectul „INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DIDACTICE”, 

derulat în cadrul CIVITAS – PARTENERIATUL PENTRU EDUCAȚIE 

 

Începând cu perioada octombrie - noiembrie 2016, FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN 

EDUCAȚIE „SPIRU HARET” în parteneriat cu SINDICATUL SALARIAȚILOR DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNT - BUCUREȘTI derulează un proiect de anvergură. Acesta se desfășoară în 

cadrul Parteneriatului Civic pentru Educație, intitulat generic „Comitetul CIVITAS“, sub 

deviza „Implicați în educație”, inițiat de PROEDUS PMB – Centrul de Proiecte și Programe 

Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București. Proiectul 

vizează dezvoltarea competențelor de comunicare și profesionalizare a cadrelor didactice, 

pentru a-și îndeplini cu succes rolul de formator în cadrul actului educațional.  

SCOPUL proiectului îl reprezintă dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare ale 
cadrelor didactice, încurajarea capacității de lucru în echipă, precum și motivarea acestora de 
a se implica și mai mult în dezvoltarea unei cariere de succes.   
 

OBIECTIVELE proiectului: 

O1: Extinderea cantitativă şi de conţinut a formării psiho-pedagogice a 100 de cadre didactice 
şi a managerilor din sistem. 
O2: Instituirea unor forme de aprofundare şi permanentizare a comunicării dintre şcoală şi 
familiile elevilor, comunitate, administraţia locală, instituţii, societate civilă, culte religioase, 
susţinători ai şcolii din mediul socio-economic; 
O3: Dezvoltarea abilității cadrului didactic de a se implica activ în munca sa, prin: modul în 
care el percepe trăsăturile, aptitudinile, valorile sale profesionale şi prin interacţiunea cu elevii, 
colegii, managerii şi alte persoane cu care interacționează în activitatea sa. 
O4: Promovarea și dezvoltarea imaginii profesionale a cadrului didactic, precum şi aprecierea 
socială în calitate de profesionist, atât de către elevi, colegi, parinţi, cât şi societate în general. 
O5: Susținerea cadrelor didactice debutante prin asumarea responsabilității de a le crea 
condiţii favorabile de dezvoltare profesională, mai ales în primii ani de activitate, ținând cont de 
particularitățile formării acestora. 
O6: Formarea unor comportamente de gestionare corectă a stărilor conflictuale între părinți si 
elevi, precum și între elevi. 
 

O7: Promovarea și exersarea spiritului de echipă.  
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O8: Dezvoltarea unor abilități de comunicare părinte – elev, ținând cont de faptul că foarte 

mulți părinți au un comportament neadecvat față de cadrele didactice. 

O9: Dezvoltarea unei atitudini asertive și congruente în relațiile cu ceilalți, a comportamentului 

empatic, precum și coerența și consistența argumentării.  

 
Una din activitățile proiectului este organizarea și derularea unui curs de formare a 

cadrelor didactice din învățământul bucureștean, în perioada 18 – 20 noiembrie 2016. Cursul 
se intitulează „INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII 
DIDACTICE”. Această activitate se adresează categoriilor de persoane care aparțin grupului 
țintă prezentat în proiect, respectiv cadre didactice din învățământul bucureștean. 

 
Pentru derularea acestei activități, Federatia Sindicatelor din Educație ”SPIRU 

HARET” organizează, în perioada 03 - 11 noiembrie 2016, selecție pentru potențialii 
participanți la cursurile de formare mai sus amintite. 
 
Criteriile de selecție sunt: 

1) Cadre didactice din învățământul preuniversitar; 
2) Membru sau observator în Consiliul de administrație al unității de 
învățământ/inspectoratului școlar. 

 
Potențialii candidați vor depune următoarele documente: 

a. Cerere de înscriere; 
b. Copie CI; 
c. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul); 
d. Adeverință de salariat de la unitatea de învățământ. 

 
Dosarele se vor depune la sediul Federatiei Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” 

din Strada Tunari nr. 41, sector 2, Bucuresti, până la data de 11 noiembrie 2016. 
Pentru informații suplimentare privind documentele cursantului, vă rugăm sa ne contactați 

la telefon: 021.210.24.09/021.210.41.65, e-mail: office@fsespiruharet.ro; 
teodora.banas@fsespiruharet.ro. Persoană de contact: Teodora Banaș. 
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