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Investeşte în oameni !
Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru 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 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: “Formarea continuă a profesorilor de istorie şi geografie în societatea cunoaşterii”
Beneficiar: Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62651

COMUNICAT DE PRESĂ
Târgovişte, 24 septembrie 2010

privind lansarea proiectului

“Formarea continuă a profesorilor de istorie şi geografie
în societatea cunoaşterii”
Universitatea “Valahia” din Târgovişte anunţă publicul interesat că
începând cu 1 septembrie 2010 se derulează activităţile specifice
proiectului “Formarea continuă a profesorilor de istorie şi geografie în
societatea
cunoaşterii”,
identificat
sub
numărul
POSDRU/87/1.3/S/62651.
Proiectul este cofinanţat
din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial pentru 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 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în
educaţie şi formare profesională”.
Valoarea eligibilă a proiectului este de 18.435.335 lei (fără TVA), din
care:
- 18.066.628 lei – valoare eligibilă nerambursabilă;
368.707 lei – contribuţia solicitantului.
Obiectivul general al proiectului este formarea şi dezvoltarea
competenţelor cadrelor didactice care predau istorie şi geografie de a
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implementa un curriculum, precum şi facilitării schimbului de idei şi de bune
practici între membrii aceleiaşi comunităţi profesionale.
Scopul proiectului vizează: scăderea ratei de părăsire a sistemului şi
încurajarea tinerilor să adopte cariera didactică; îmbunătăţirea calităţii
învăţământului prin corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile şi
interesele elevilor; creşterea calităţii programelor de formare prin alternative
moderne la formele clasice de formare continuă; diseminarea bunelor
practici la nivel de sistem şi pentru proiectele viitoare; optimizarea
competenţelor capitalului uman din sistemul de învăţământ preuniversitar şi
corelarea lor cu cerinţele europene.
Proiectul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar,
profesori care predau istorie şi geografie, dar şi învăţători/institutori, din
regiunile Sud-Muntenia (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova, Teleorman) şi Sud-Vest Oltenia (judeţele Dolj, Gorj,
Mehedinţi, Olt, Vâlcea).
Parteneri în proiect sunt:
- Universitatea „Valahia” din Târgovişte – solicitant (b-dul Carol I, nr. 2)
- Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu (str. Calea Eroilor, nr. 30)
- SIVECO România SA (şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, corp clădire C4)
- Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (TEHNE - str. Doctor
Louis Pasteur, nr. 54)
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 30 de luni şi cuprinde două
module, respectiv „Abilitarea pe curriculum” şi „Dezvoltarea profesională
continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor”, prevăzute fiecare
cu câte 89 de ore şi 25 credite profesionale transferabile. Parcurgerea
acestora este gratuită şi se finalizează prin acordarea a două atestate
profesionale.
Îndeplinirea obiectivelor propuse se va realiza prin activităţi precum:
dezvoltarea celor două module de curs şi conversia lor în format
digital;
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formarea cadrelor didactice din grupul ţintă pe cele două module de
curs;
asigurarea calităţii programului acreditat de formare continuă;
schimbul de experienţă şi formarea continuă utilizând o platformă
colaborativă on-line dedicată cadrelor didactice vizate.
Prin implementarea proiectului, resursele şi conţinutul cursurilor puse la
dispoziţie cadrelor didactice pot constitui un important suport şi pentru
profesorii de la alte discipline, precum şi pentru programele de pregătire
iniţială a cadrelor didactice desfăşurate în universităţi, fiind astfel vizaţi şi
studenţii.
Persoană de contact: Dănuţ Tanislav – expert comunicare
Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Tel.: 0726226671; 0245613220
Fax: 0245610553
E-mail: proiectposdru62651@yahoo.com

