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Joi, 22 decembrie 2011, ora 10,00, a avut loc 
Conferinţa de încheiere a proiectului 
POSDRU/19/1.3/G/37002 cu titlul “EDUTIC 
- Sistem de formare continuă a cadrelor 
didactice, pentru creşterea eficienţei utilizării 
TIC şi asigurarea calităţii asistate de calcula-
tor în mediul preuniversitar”. Proiectul a fost 
implementatimplementat de Universitatea “Valahia” din 
Târgovişte în parteneriat cu Inspectoratele 
Şcolare Judeţene din: Argeş, Buzău, 
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 
Olt, Prahova şi Teleorman. Conferinţa s-a 
desfăşurat în sala de  festivităţi a Inspec-
toratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa din 
Târgovişte, Calea Domnească, Nr. 127.

Scopul Conferinţei a fost de prezentare a 
rezultatelor proiectului şi a fost organizată în 
cadrul subactivităţii referitoare la Evaluarea 
calităţii formării. În program a fost prevăzut şi 
un workshop în cadrul căruia au fost evaluate: 
eficienţa activităţilor de formare derulate în 
sistem "blended-learning," gradul de 
satisfacţiesatisfacţie al beneficiarilor – cadre didactice, 
punctele tari şi slabe ale formării, dar şi 
propunerea de măsuri pentru asigurarea 
sustenabilităţii proiectului, a unor activităţi şi 
parteneriate viitoare.

La eveniment au participat cadre didactice din

învăţământul universitar şi preuniversitar din 
judeţul Dâmboviţa, reprezentanţi ai 
comunităţii locale, membri ai echipei de man-
agement, formatori, reprezentanţi ai conduc-
erii Universităţii “Valahia” şi  ai partenerilor 
de proiect.

Obiectivul general al proiectului EDUTIC a 
fost acela de îmbunătăţire a calificării 
personalului didactic din învăţământul preuni-
versitar, prin dezvoltarea şi furnizarea unui 
program de formare continuă vizând dobân-
direa competenţelor necesare acestora pentru 
integrarea TIC în procesul educaţional.

Obiectivele specifice au vizat:
- facilitarea şi lărgirea accesului la formarea 
profesională continuă postuniversitară pentru 
400 cadre didactice, printr-o ofertă de instru-
ire de tip blended learning;
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 - dezvoltarea competenţelor de elaborare şi 
utilizare a materialelor de instruire în format 
digital pentru minim 380 de cadre didactice; 

  - creşterea gradului de integrare al TIC în 
procesele şi procedurile de predare ale disci-
plinelor şcolare, pe diferite niveluri ale 
învăţământului preuniversitar, în cel puţin 
200 de şcoli; 

 - realizarea unei platforme e-learning pentru 
formarea profesională continuă cu acreditarea 
a 3 module specifice de instruire.

Prin activităţile derulate proiectul a contribuit Prin activităţile derulate proiectul a contribuit 
la modernizarea şi ridicarea calităţii educaţiei 
preuniversitare, oferta de formare propusă 
oferind cadrelor didactice din acest sector o 
nouă oportunitate de perfecţionare 
profesională şi dezvoltare a carierei. 
Îmbunătăţirea capacitaţii cadrelor didactice 
dede a utiliza TIC, atât pentru elaborarea cât şi 
pentru folosirea materialelor didactice care 
integrează aceste tehnologii, a facilitat intro-
ducerea în procesul de învăţământ a metode-
lor interactive de predare, centrate pe elev, 
asigurând absolvenţilor competenţe şi 
oportunităţi sporite pentru integrarea pe piaţa 
muncii, sprijinind astfel atingerea obiectivu-
lui general al Programului Operaţional Secto-

rial Dezvoltarea Resurselor Umane.
DezvoltareaDezvoltarea competentelor grupului ţintă s-a 
realizat prin utilizarea metodelor interactive 
de predare-învatare, având ca suport o 
platformă software e-learning, accesibilă la 
distanţă şi mediul colaborativ de instruire, 
bazat pe resurse de comunicaţie adecvate. 
Beneficiarii au putut aplica în şcoală 
cunoştinţelecunoştinţele dobândite şi le-au diseminat, 
putând deveni astfel, la rândul lor, formatori. 
Sistemul inovativ de instruire propus, de tip 
blended learning, a lărgit şi uşurat accesul la 
formare al cadrelor didactice, eliminând o 
parte din constrângerile tradiţionale de depla-
sare sau de încadrare într-un orar rigid, 
permiţând totdată familiarizarea grupului ţintă 
cu tehnicile de integrare a TIC în predare.
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Acreditarea CNFP a modulelor de instruire a 
constituit o garanţie atât în asigurarea calităţii 
formării şi a obţinerii certificării recunoscute, 
cât şi pentru continuarea activităţilor proi-
ectului după finalizarea acestuia, astfel încât 
numărul beneficiarilor formării (profesori şi 
şcoli) să crească substanţial. Parteneriatului 
dede tip reţea, implementat prin sistemului 
blended learning propus, a permis difuzarea 
ofertei de formare la nivel interregional, cu 
posibilitatea extinderii ariei geografice de 
furnizare simultană a serviciilor educaţionale.

Proiectul “EDUTIC - Sistem de formare 
continuă a cadrelor didactice, pentru creşterea 
eficienţei utilizării TIC şi asigurarea calităţii 
asistate de calculator în mediul preuniversitar” 
a fost cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial  Dez-
voltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
prioritaraprioritara 1 „Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice 
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvol-
tarea resurselor umane din educaţie şi 
formare profesională”
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