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INVESTEŞTE ÎN OAMENI! 

Fondul Social European 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” 

Titlul proiectului: „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională" 

Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/137127 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

Târgoviște, 28 noiembrie 2014 

                       

 

”  AAcccceess  llaa  ssuucccceess  ——  PPrrooggrraamm  iinnoovvaattoorr  ddee  pprreeggăăttiirree  ssuupplliimmeennttaarrăă  aa  

eelleevviilloorr  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  nnaațțiioonnaallăă” 

 

   AAARRRTTTIIICCCOOOLLL   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVV                     

privind implementarea activității de formare (A.4.4) 

 

 

 

În cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/137127 cu titlul „Acces la succes – Program inovator 

de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională", s-a derulat programul de formare 

continuă Metode inovative de pregătire suplimentară pentru evaluarea naţională de la finalul 

clasei a VIII-a, prin dezvoltarea de competenţe-cheie, în cele 2 județe partenere – Dâmbovița și 

Suceava. Activitatea de formare continuă a fost derulată în perioada octombrie – noiembrie 2014, de 

către 7 formatori. 

S-au înscris în vederea participării la programul de formare continuă 233 cadre didactice, 115 

cadre didactice în județul Suceava (4 grupe) și 116 cadre didactice în județul Dâmbovița (4 grupe). Toți 

cursanții au finalizat programul de formare continuă.  
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La cursuri au participat formatorii și reprezentanți ai Partenerului 2 – Federația Națională a 

Asociațiilor de Părinți-Învățământ Preuniversitar (F.N.A.P.-Î.P.). Prezența experților de la P2 a avut 

scopul de a  asigura sprijin în transmiterea informației către profesori, dar mai ales a avut scopul de a 

aduna direct de la profesori impresiile despre aplicabilitatea celor prezentate în curs problemelor lor și de 

a colecta informații cu privire la eficienţa instrumentelor pe care P2 intenționează să le aplice cu ocazia 

desfășurării cercetării şi elaborării raportului de analiză a etapei de pilotare conform activității A7.   

În cadrul activității de formare continuă, s-au respectat condițiile de acreditare M.E.N. Au fost 

întocmite dosarele cursanților, conținând documentele de selecție, documentele de înscriere în grupul 

țintă, contractul de formare, precum și mapele formatorilor, conținând atât documentele necesare 

parcurgerii conținuturilor, cât și cele referitoare la evaluare (calendarul și orarul activităților, condica 

activităților, fișe prezență, cataloage). 

 

Cadrele didactice participante la programul de formare continuă au apreciat ca util programul de 

formare continuă,  atractiv, inovativ, relevant pentru activitățile care urmează a se desfășura în cadrul 

proiectului.  

 

Responsabil PR, 

                                                                          Prof. Mihaela ANTON  

                                                                           

 

 


