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Targoviste proiect UVT

TAGURI

Universitatea „Valahia” Târgovişte a lansat astăzi un proiect 
pentru îmbunătăţirea calificării personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar. 

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 18 luni şi este finanţat 
din fonduri europene. Instruirea se va face prin cursuri on-line, prin 
sistemul e-learning. „Prin EDUTIC, 400 de cadre didactice vor fi 
instruite să utilizeze şi să integreze metode din Tehnologia 
Informaţiilor şi Comunicaţiilor în procesul de predare în clasă. Vor fi 
elaborate materiale de curs, tutoriale şi un ghid pentru cursanţi”, 
explică conferenţiar doctor Iulian Brezeanu, inspector general 
adjunct al Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa. În proiect s-au alăturat 
inspectoratele şcolare din nouă judeţe ale ţării: Argeş, Buzău, 
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Prahova şi Teleorman. 
Profesorii din aceste judeţe formează grupul ţintă al proiectului, care 
are o valoare de aproximativ 1.156.000 de lei. „Bugetul este unul 
echilibrat, drept pentru care proiectul a fost acceptat. Vom fi destul 
de austeri în desfăşurarea activităţilor”, a adăugat inspectorul. 

Calitatea actului educaţional va creşte 
Rezultatele proiectului se vor observa în 
procesul educativ, a cărui calitate va 
creşte semnificativ, potrivit 

responsabililor de proiect. „Cadrele didactice din grupul ţintă vor fi 
capabile să integreze TIC în procesul de predare la clasă. Astfel, în 
circa 200 de şcoli de nivel primar, gimnazial şi liceal, numărul orelor 
care vor include activităţi asistate de calculator va creşte cu cel 
puţin 25%. Formarea va putea fi reluată, după finalizarea 
proiectului, pentru alte grupuri ţintă”, spune Iulian Brezeanu. 
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Gambrinus-ul lui 
Caragiale 

Dan ROŞCA

De numele lui „nenea 
Iancu“ din Haimanale, cel 
care nu a fost primit în 
Academie imputîndu-i-se 
„calomnierea valorilor 
naţionale“, dar care, şi 
azi, ne face să rîdem cu 
lacrimi, fiindcă, după mai 
bine de un veac, ne 
recunoaştem, doar cu 
alte haine, dar la fel de 
„imparţiali“, în 
personajele sale, este 
legat numele Berăriei 
Gambrinus, cîndva mai 
celebră decît Caru’ cu 
Bere. Unde se... 
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