Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.2 - Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
Titlu proiect: Educația - șansa de a-ți scrie propriul viitor!
Contract POSDRU: 162/2.2/S/140232

COMUNICAT DE PRESĂ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș implementează
proiectul „Educația - șansa de a-ți scrie propriul viitor!”, în calitate de lider de proiect, în
parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iași, SIVECO România
SA și FIDA Solutions SRL, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2,
Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii.
În cadrul proiectului este implementat și derulat cu succes programul de formare al
cadrelor didactice cu tema „Consilier pentru dezvoltare personală”. Grupul țintă este
constituit din cadre didactice și personal implicat în asistența persoanelor cu risc de părăsire
timpurie a școlii și/sau aflați deja în abandon școlar.
Programul de formare este structurat pe următoarele module: Instrumente şi tehnologii
IT de comunicare şi partajare (poşta electronică a Google, Google Docs, Google Drive, Google
Calendar), metode noi de învăţare (Outdoor Education, Platforme de învăţare online) şi
comunicarea. 151 de persoane beneficiază de pregătire profesională de calitate, axată pe
utilizarea instrumentelor inovative, TIC, folosirea aplicaţiei de prezentare a cursurilor (portalului),
în scopul de a fi în pas cu cele mai moderne abordări de lucru şi învăţare.
În cursul anului școlar competențele și abilitățile dobândite sunt utilizate în activitatea
didactică, beneficiari fiind elevii cu risc de părăsire timpurie a școlii și/sau persoane aflate în
programul „a doua șansă”.
Persoană de contact:
prof. Marcela Adriana POP – manager de proiect,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș
telefon 0784/209383, e-mail: pop_marcela@yahoo.com.

