FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară (AP) 6 „Educatie si competente”
Obiectiv specific O.S.6.4. - Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulţi care nu și-au finalizat educaţia
obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de
formare profesională;
Obiectiv specific O.S.6.6. - Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea
promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlul proiectului: „Educaţia – A doua șansă”
Contract POCU/665/6/23/134921

Programul de formare „Tehnici de utilizare IT în curriculum școlar”- seria 1,
grupa 1, pentru personalul din învățământul preuniversitar, s-a încheiat

23 septembrie 2021

Programul de formare „Tehnici de utilizare IT în curriculum școlar” - seria 1, grupa 1,
pentru personalul didactic de predare și personalul didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar, din regiunea Sud-Vest Oltenia, s-a încheiat. Cursul a fost organizat în
cadrul proiectului european „Educația - A doua șansă”, care este implementat de către
Asociația “Excelență în Educație și Formare Continuă”, în calitate de lider de
parteneriat, împreună cu Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” Râmnicu
Vâlcea și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea. Proiectul este cofinanțat FSE POCU/665/6/23/134921, 2014-2020.
Derularea cursului s-a realizat în temeiul OME 5767/2020, pentru cursurile în regim
online. Din cele 25 de persoane înscrise, au absolvit 24, unul dintre cursanți
abandonând programul de formare. Conform Calendarului de activități, cursul „Tehnici
de utilizare IT în curriculum școlar” a avut 90 de ore de pregătire continuă și evaluare,
desfășurându-se în perioada 16.08.2021-05.09.2021, evaluarea finală având loc la
data de 22.09.2021. Activitățile din cadrul programului de formare „Tehnici de utilizare
IT în curriculum școlar” au fost împărțite în module: M1 - Concepte de bază ale
tehnologiei informației, utilizarea computerului și organizarea fișierelor, M2 - Utilizarea
pachetului Microsoft OFFICE în procesul instructiv educativ, M3 - Informație și
comunicare, M4 - Multimedia. De asemenea, o altă temă abordată în cadrul
programului de formare a fost Instrumente GOOGLE pentru educație. În perioada
06.09.2021-20.09.2021, au fost finalizate și trimise portofoliile în vederea evaluării
finale. Totodată, în perioada 13.09.2021 – 03.10.2021, se desfășoară în regim online,
conform OME nr. 5138/2021 și adresei nr. 7371/DGIP/2020, cursul de formare

continuă, acreditat cu OMEN nr. 3161/13.02.2019, „Tehnici de utilizare IT în curriculum
școlar” – seria 2, grupa 1. Evaluarea va avea loc la data de 19.10.2021 și se va
desfășura online.
Perioada de implementare a proiectului „Educația - A doua șansă” este 24 decembrie
2020 - 23 decembrie 2023. Durata proiectului este de 36 de luni. În cadrul proiectului
european, sunt organizate gratuit trei programe de formare ANC: „Comunicarea inter
și intrașcolară”, „Strategii de instruire diferențiată. Evaluarea și dinamica
performanțelor școlare ale elevilor” și „Tehnici de utilizare IT în curriculum școlar”.
Toate cele trei programe de formare profesională sunt destinate angajaților din
învățământul preuniversitar, din regiunea Sud-Vest Oltenia, fiecare persoană din
grupul țintă având posibilitatea să aleagă unul dintre cele trei cursuri.
Obiectivul principal al cursurilor de formare constă în dezvoltarea aptitudinilor și
competențelor profesionale pentru 515 membri ai grupului țintă din proiect: personal
didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, prin
participarea la activități de formare profesională continuă, avizate și acreditate de
Ministerul Educației. Localizarea proiectului cuprinde întreaga regiune Sud-Vest
Oltenia. Membrii personalului didactic pot avea domiciliul sau reședința în Mehedinți
și Olt, dar trebuie să fie angajați sau să activeze în școli din Gorj, Vâlcea și Dolj. Se
vor lua în considerare rezerve, în proporție de 10-15% pentru fiecare categorie de GT
implicat.

Informații suport:
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității serviciilor educaționale și a
accesului la acestea prin reintegrarea în educație și formare a 600 de copii/tineri/adulți
(dintre care 589 persoane de etnie roma și 80 persoane din mediul rural) și prin
îmbunătățirea competențelor pentru 515 membri ai personalului didactic din
învățământul preuniversitar/personal de sprijin din școli/ persoane din echipe
manageriale de la nivelul școlilor din județele Vâlcea, Dolj si Gorj.
Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu prevederile Strategiei
Naționale privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, Strategiei Naționale de Învățare
pe tot parcursul vieții 2015-2020, Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială a
Cetățenilor Români Aparținând Minorității Roma 2015 - 2020, Acordului de Parteneriat
(AP) 2014-2020 etc.
În cadrul proiectului, sunt derulate activități care vizează creșterea accesului la măsuri
de educație pentru copii/tineri/adulți. Aceștia au abandonat cursurile învățământului
primar și/sau gimnazial înainte de finalizare. Vor avea loc următoarele tipuri de
activități:

• activități de sprijin financiar pentru stimularea participării în cadrul programelor ADS;
• activități de consiliere și orientare a carierei, realizarea de planuri personalizate de
intervenție pentru 600 de copii/tineri/adulți;
• activități de furnizare a programului ADS învățământ primar si a programului ADS
învățământ secundar, pentru 600 de copii/tineri/adulți;
• activități pentru obținerea certificatului de calificare de nivel 3, pentru 60 persoane,
copii/tineri/adulți;
De asemenea, sunt propuse și activități de formare, care vin în sprijinul activităților
principale destinate copiilor/tinerilor/adulților și anume activități de formare
profesională personalizată destinate celor 515 persoane din categoria: personal
didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin și auxiliar din școli, echipe
manageriale
de
la
nivelul
școlilor,
care
urmăresc
dezvoltarea
profesională/îmbunătățirea competențelor în vederea promovării unor servicii
educaționale de calitate orientate pe nevoile grupului țintă.
Pentru mai multe informații vizitați site-ul www.eface.ro sau contactați-ne pe adresa
de e-mail: excellency.face@gmail.com.
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