NEWSLETTER NR. 7
ÎN CADRUL PROIECTULUI„FORMAREA PROFESIONALĂ A MANAGERILOR
ȘCOLARI, PERSONALULUI DIDACTIC ȘI PERSONALULUI DE SPRIJIN DIN ȘCOLI
DEFAVORIZATE”, COD SMIS 106336, CONTRACT DE FINANȚARE
NR.73/6/6/106336
Activitatea de acordarea a 15 premii pentru calitate in educatie incluziva in valoare
de 1200 lei pentru contributia ficarui cadru didactic din grupul tinta la cresterea calitatii
educatiei si a incluziunii scolare, altii decat cei de la subactivitatile precedente, din cadrul
proiectului ,,POCU ID 106336 cu titlul „Formarea profesională a managerilor școlari,
personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate”, beneficiar CCD Vrancea,
a început în luna iulie 2018, în toate școlile țintăpartenere în proiect: CSEI Măicănești, CSEI
Râmnicu Sărat si Școala Gimnaziala Homocea.
Activitatea s-a desfășurat de către: Managerul proiectului, Responsabilul grup țintă și
comunicare, Coordonator activități formare și mentorat didactic, mentori și formatori, in
fiecare unitate școlară. In cadrul activității de acordarea a 15 premii pentru calitate in
educatie incluziva in valoare de 1200 lei pentru contributia fiecarui cadru didactic din
grupul tinta la cresterea calitatii educatiei si a incluziunii scolare, altii decat cei de la
subactivitatile precedente, au fost acordate 15 premii cadrelor didactice din cele 3 scoli țintă (5
din Școala Gimnaziala Homocea, 5 din CSEI Măicănești 5 din CSEI Rm. Sărat).Prima luna de
activitate,luna iulie 2018,a fost dedicată cunoașterii informării grupului țintă despre această
formă de sprijin si scrierea Procedurii privind modalitatea de acordare a unui premiu de 1200
lei pentru calitate in educatie incluziva pentru 15 cadre didactice din scolile tinta care au fost
certificate în cadrul proiectului POCU ID 106336 cu titlul „Formarea profesională a managerilor
școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli defavorizate” si evaluare
dosarelor candidaților care s-au înscris la concurs de acordare a premiului de 1200 lei, iar
evaluarea s-a realizat de către o comisie desemnată în acest sens. Evaluarea a fost un proces
anevoios. În luna aprilie au fost selectați 15 participanți, a fost întocmită documentația financiară și
fiecare participant calificat a intrat în posesia premiului.

Începând cu luna martie activitatea de evaluare, din cauza circumstanțelor excepționale
create de amenințarea cu noul coronavirus, s-a desfășurat fără susținerea interviului.
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