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Conferința de lansare a proiectului
” Acces la succes — Program inovator de pregătire suplimentară a
elevilor pentru evaluarea națională”

Conferința de lansare a proiectului POSDRU/153/1.1/S/137127, cu titlul „Acces la succes
– Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională", a fost
organizată și s-a desfășurat în data de 12 iunie 2014, în sala de conferințe a Inspectoratului Școlar
Județean Dâmbovița. Pregătirea conferinței a presupus realizarea unor acțiuni premergătoare:
elaborarea semnăturii compuse pentru documentele rezultate din proiect, cu respectarea regulilor
de identitate vizuală, elaborarea Strategiei de informare şi publicitate a proiectului, care conţine
informaţii referitoare la obiectivele vizate, instrumentele utilizate, planificarea și rezultatele activităţii
de informare și publicitate, editarea materialelor de informare personalizate (banner orizontal,
bannere verticale tip roll-up, afişe, pliant/broșură de prezentare a proiectului, mape personalizate,
pixuri personalizate).
Agenda conferinței de lansare a cuprins prezentarea proiectului, alocuțiuni ale invitaților
reprezentanți ai autorităților locale, intervenții ale partenerilor de proiect, discuții, dezbateri privind
activitățile, rezultatele aștepate, modalitățile de realizare a obiectivelor și de îndeplinire a
indicatorilor proiectului.
La conferința de lansare au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene,
reprezentanți ai partenerilor din proiect, directori și cadre didactice – profesori de limba română și
matematică din unități școlare ai căror elevi au obținut în ultimii ani rezultate slabe la evaluarea
națională, inspectori școlari, membri ai echipei de proiect.
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Sala de conferințe a Inspectoratului Școlar Dâmbovița beneficiază de echipamente audio și
video, care au fost utilizate în timpul conferinței. Au fost expuse banner-ele, orizontal și verticale în
sala de conferințe, iar afișul proiectului la avizierul Inspectoratului Școlar. Au

realizate mape

pentru participanți, fiecare mapă conținând pliantul proiectului, pix personalizat, CD cu informații
despre proiect.
Conferința a fost deschisă de managerul de proiect, insp. șc. gen. Luminița Preda.
Moderator al conferinței a fost asistentul manager, insp. șc. gen. Adj. Ovidiu Băsceanu.
Reprezentanții autorităților locale au arătat în alocuțiunile dumnealor importanța și rolul deosebit de
important al proiectelor POSDRU în creșterea performanțelor școlare ale elevilor și în
îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, menționând experiența pe care
inspectorii școlari au dobândit-o în urma implementării celor 12 proiecte POSDRU. Responsabilul
PR, insp. șc. Mihaela Anton, a prezentat, în format Power point, principalele componente ale
proiectului – parteneri, obiective, activități, rezultate așteptate, contextul proiectului, grupul țintă,
indicatori, valoarea adăugată a proiectului. Doamna Simona Crisbășanu, din partea Partenerului 2
– F.N.A.P.- Î.P, a prezentat câteva detalii referitoare la programul de formare, insistând la acest
moment asupra activității A.2., privind diagnosticarea factorilor care influențează formarea efectivă
și evaluarea specifică a competențelor cheie necesare pentru susținerea evaluării naționale la
elevii din învățământul gimnazial.
Conferința a fost interactivă, participanții punând întrebări sau exprimând puncte de vedere
în legătură cu activitățile proiectului, fiind foarte interesați de modalitățile propuse prin acest proiect
de îmbunătățire a rezultatelor școlare ale elevilor, reflectate și în notele obținute la evaluarea
națională.
A fost publicat un articol informativ pe site-ul I.S.J. Dâmbovița, preluat de presa scrisă
locală din județele Dâmbovița și Suceava (www.gazetadambovitei.ro, www.jurnaldedambovita.ro,
www.targovistelive.ro, www.stirimuntenia.net, www.radiominisat.ro, www.monitorulsv.ro), articol în
care au fost prezentate contextul și finalităţile proiectului, partenerii, obiectivele, activitățile și
rezultatele principale ale proiectului.
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