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Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

 

 

 

Transfer de know-how intra - şi interregional 

Miclăuşeni, 30 ianuarie – 01 februarie 2011 

Agenda întâlnirii 

Duminică, 30 ianuarie 2011 

 Sosirea participanţilor 

19.00  Cină 

Luni, 31 ianuarie 2011 

07.00   Mic dejun 

09.00 11.00 Workshop 

I. Activitatea 3.4. Selecţia subiecţilor cu abandon şcolar beneficiari ai strategiilor de intervenţie  

A.  

- alegerea şcolilor. Termen - 01 februarie 2011 

- alegerea claselor:  

IX /XI   3ani – XII 

A doua şansă  a doua şansă – fără modificarea cifrelor de şcolarizare –   

  tineri şi/ sau părinţi 

- Baza de date. Termen - 15 februarie 2011 

- Screening al grupurilor ţintă. Metodologii specifice de lucru. Termen – 01 martie 2011 

- Elaborarea criteriilor de recrutare si selecţie – UAIC 

B. Aplicarea instrumentelor de selecţie 

- prezentarea instrumentelor 

- ghid de aplicare 

- concluzii pretestare 

- graficul aplicării instrumentelor 

- graficul interviurilor finale (pe judeţe) cu elevii selectaţi 

- finalizarea listelor elevilor selectaţi 

11.00 – 11.15 Pauză de cafea 

11.15 – 14.30 Workshop: 
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II. Programele de formare. Prof. dr. Constantin Cucoş  

Activitatea7. Dezvoltarea capacităţii profesionale a personalului implicat în prevenirea şi 

combaterea abandonului şcolar.  

- Formarea echipelor de cadre didactice – până la data transferurilor/detaşărilor; listă cadre 

didactice implicate în programul claselor pilot – şcoală şi after school 

- Formarea continuă a cadrelor didactice prin cele 4 programe de formare: 

1. Strategii de educaţie non formală  

2. Outdoor school  

3. Motivaţie şi managementul stresului  

4. TIC  

Programare cursuri: luna mai – 09-13; 16-20; 23-27; 30.05-03.06 

Loc de desfăşurare: Motel Bucium, costuri suportate de UAIC 

- Organizarea seriilor de cursanţi: 54 participanţi/modul = 9 participanţi/judeţ. Pentru fiecare judet: 

4 module X 9 persoane = 36 profesori 

- lista persoanelor participante la programele de formare cu perspectiva cuprinderii tuturor într-o 

formă de pregătire, pe durata celor trei ani liste. Termen: luna martie 2011 

- dosar înscriere programe de formare (conform metodologiei CNFP). Termen – luna aprilie 

2011 

 

III. Definirea particularităţilor/specificului curriculumului claselor pilot. 

- Formare grup de lucru mixt UAIC -ISJ 

- Organizarea adecvată a conţinuturilor: la clasă şi after school ( rămânem la soluţia profesorilor 

din echipa de predare); forme de organizare a învăţării; metode specifice de utilizat;  

- Crearea de instrumente inovatoare care se adresează elevilor în abandon sau în situaţie de risc 

(ghidul de consiliere, teste periodice etc) – activ. 4.2.; elaborarea şi adaptarea materialelor 

didactice şi de învăţare pentru elevii din învăţământul secundar si secundar superior la specificul 

si nevoilor elevilor – activ. 4.3. – termen: 30 iunie; evaluarea trăsăturilor psihocomportamentale 

(motivaţie, inteligenţă, performanţă şcolară) ale elevilor în situaţii de risc de abandon şcolar 

(activ. 4.1. – termen: 31 iulie) 
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IV. Acț iuni/ forme de intervenţie pentru elevi.  

Activitatea 8. Realizarea activităţilor de reintegrare a elevilor aflaţi în situaţii de abandon 

respectând principiul egalităţii de şanse, de gen şi al dezvoltării durabile 

- Fişele psihopegagogice preluate de la diriginţi şi actualizate în perioada selecţiilor 

- Activ. 8.1. Realizare activităţi de educaţe non-formală (cercuri, ateliere de educaţie, echipe 

sportive, cluburi, “şcoli de duminică” cu scopul integrării elevilor în acţiuni specializate - exemplu 

ArtEd – educaţia prin artă, etc.)   

- Activ. 8.3. Realizare activităţi de învăţare a utilizării TIC pentru elevi 

- Activ. 8.4. Consilierea elevilor/părinţilor în vederea creşterii stimei de sine (va fi realizată de 

către experţii consilieri ai proiectului prin acţiuni comune cu cei din şcolile noastre) 

- Activ. 8.5. Realizarea activităţilor de educaţie socială cu stimularea  iniţiativelor grupurilor şi 

comunităţilor 

- Activ. 8.7. Organizarea taberelor specializate în luna august 2011. Selectarea elevilor se va 

realiza în funcţie de nevoi (150 de locuri). În lunile iulie şi august nu se oferă burse. 

- numărul de locuri solicitate/ pe judeţ 

- criterii selecţie elevi 

- profesori însoţitori 

- proiectare, organizare, desfăşurare 

V. Acţiuni/ forme de intervenţie pentru familie 

Activitatea 9.Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip "a doua şansă" care urmăresc 

certificarea competenţelor dobândite până în prezent de către părinţii/tutorii elevilor în risc de 

abandon  

Activ. 9.1. Crearea de noi Centre de Evaluare a Competenţelor Profesionale la nivel local 

(perioada: iunie-august 2011)  

Activ. 9.2. Activităţi de consiliere pentru părinţi/tutori  

Activ. 9.3.Certificarea competenţelor profesionale ale grupului ţintă – părinţi/tutori  

- de stabilit dacă optăm pentru aceleaşi competenţe ori fiecare pentru competenţe diferite 

încât să facem evaluări între parteneri! 
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14.30– 15.30  Masă 

15.30 – 19.30  Workshop: 

 

VI. Acţiuni/ forme de intervenţie pentru comunitate, care va prelua sarcina proiectelor 

Activ. 6. - Dezvoltarea parteneriatelor de tipul şcoală – comunitate – părinţi cu agenţi economici, 

naţionali/ transnaţionali, ONG-uri, Biserica – toate confesiunile, persoane fizice 

- Activ. 6.1. Formarea mediatorilor şcolari  

- Activ. 6.2. Crearea reţelelor virtuale între şcoli, instituţii locale, servicii de ocupare, servicii 

sociale şi de sănătate etc. în vederea prevenirii abandonului şi reintegrării şcolare 

 

VII. Concluziile vizitei de studiu din DK, noiembrie 2010.  

 

VIII.  Cererea de rambursare. Documente financiare şi narative 

ACTIVITATEA SE VA DESFĂŞURA ÎN PARALEL CU GRUP MIXT UAIC ŞI ISJ: Experţii 

financiari – ec Marina Sarbu, ec. Gabriela Cernenco, ec. Viorel Bolohan, jr. Adriana Docan, 

asist.dr. Silviu Tita, ec. drd. Corina Berica şi experţii contabili ai tuturor ISJ-urilor. 

 

IX. Alte subiecte. Site-ul proiectului şi aplicaţia de management (ing. Adrian Istrimschi); masteratul 

de Managementul Educaţiei Adulţilor (ID) 

 

19.30 Cină 

Marţi, 01 februarie 2011 

07.00 Mic dejun 

 Plecarea participanţilor 

 


