Descriere PROIECT POCU/73/6/6/106758
DidactForm - Cadre DIDACTice FORMate pentru educație incluzivă de calitate
BENEFICIAR – ASOCIAȚIA “SOCIETATEA NAȚIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂȘI
CULTURĂ”
PARTENERI ÎN PROIECT – INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA ȘI INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN VASLUI
PERIOADA DE IMPLEMENTARE – MAI 2018 – IULIE 2020 – 2 ani
OBIECTIV GENERAL
Cadre didactice formate pentru educație incluzivă de calitate, dezvoltarea competențelor
profesionale și transversale ale personalului didactic și managerilor școlari la nivelul județelor implicate în
proiect, creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității
educației, a accesului echitabil la educație, a prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a
școlii.
OBIECTIVE SPECIFICE
OS1: Atragerea și menținerea în 5 școli țintă a RU calificate, competente și motivate, capabile să
furnizeze o educație de calitate și să realizeze incluziune școlară, prin participarea la programe de
formare și dezvoltare profesională continuă
OS2: Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 185 cadre didactice din Vaslui, care activează în
școli defavorizate, prin programe de formare profesională continuă, în vederea dezvoltării unor servicii
educaționale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor
OS3: Îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale din școlile țintă în scopul sustenabilității
intervențiilor de creștere a calității în educație prin programe de formare profesională continuă și
dezvoltare de competențe de management educațional și de antreprenoriat
OS4: Crearea, dezvoltarea și implementarea a 9 mecanisme/instrumente de monitorizare și evaluare a
calității procesului de educație
OS5: Crearea unui nucleu de resurse umane calificate și motivate în școlile țintă pentru diseminarea de
cunoștințe/ metode/ practici de asigurare a calității în educație prin schimb de bune practici
OS6: Dezvoltarea competențelor pentru 185 cadre didactice din școli defavorizate în accesarea/
utilizarea/configurarea tehnologiilor informației și comunicațiilor moderne integrate în procesele
educaționale desfășurate în mediul preuniversitar
ȘCOLI IMPLICATE ÎN PROIECT
- CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI
- CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CONSTANTIN PUFAN“ VASLUI
- CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NEGREȘTI
- LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RARES” BÂRLAD
- LICEUL TEHNOLOGIC "GHENUȚĂ COMAN“ MURGENI

MODULE DE FORMARE A CADRELOR DUDACTICE ÎN PROIECT
P1 - ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE, CENTRAT PE BENEFICIARII EDUCAȚIEI (M2-Metode si tehnici de
optimizare a activitaților didactice; M3-Metode si tehnici inovative de evaluare a rezultatelor scolare; M4Coaching cognitiv comportamental pentru optimizarea performanțelor profesionale)
P2- METODE ȘI INSTRUMENTE PENTRU INCLUZIUNE ȘCOLARA (M2 - Cunoasterea elevului si evaluarea
progresului în învatare; M3 - Instruirea diferențiata – teoria inteligențelor multiple; M4 - Evaluare
adaptata particularitatilor individuale ale beneficiarilor educației)
P3 - DEZVOLTARE INSTITUȚIONALA PRIN EDUCAȚIE DE CALITATE (M2 - Management scolar pentru
dezvoltarea capacitații institutionale; M3 - Proiecte si programe educaționale; M4 - Performanța si
motivație în organizația scolara)
Programele P1, P2 si P3 sunt concepute/desfasurate în mod inovator, în sistem blended (fața în fața și
online - pe platform e-learning), cu durata totala de formare de 100 h, 6 module/program a câte
16h/modul (6h activitati teoretice in sala de clasa + 10h aplicatii practice pe platforma e-learning, cu 1h
evaluare online) +4h examen de evaluare finala in sala de clasa.
Cadre didactice din scolile tinta formate:
-

In anul I de proiect – 88 de cadre didactice
In anul II de proiect – 90 de cadre didactice

Evenimente lunare organizate de Echipa de experti din cadrul ISJ Vaslui
-

A2.1. – Campanii clasice si multimedia de informare, constientizare, sensibilizare si motivare
pentru atragerea si mentinerea RU calificate in scoli dezvoltate
A3.1. - Sesiune de mentorat didactic si coaching cognitiv-comportamental pentru dezvoltarea
personala si profesionala a resurselor umane din scolile tinta
A3.2. - Seminar de identificare/dezvoltare/ schimb de bune practici pentru asigurarea calității în
educație, dezvoltare profesională și pentru facilitarea dialogului școală – familie – comunitate
A3.4. - Sesiune de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/
îmbunătățite in cadrul proiectului
A3.4. – Workshop pentru dezvoltare profesională

