Bucureşti, 8 decembrie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

Cei din învăţământ care au ales conversia profesională,
din nou învăţăcei…
Cu toate emoţiile pe care le presupune
prima zi de şcoală!
Cele 1.000 de cadre didactice selectate
în cadrul proiectului de conversie profesională
„Formarea profesională a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar
pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”
au participat,
fiecare la universitatea unde a fost admis,
la ceremonia oficială de deschidere
a anului universitar.
De la universitate la universitate, participanţii la eveniment au fost : membrii echipei de
management şi de implementare a proiectului, rectori sau membrii ai Rectoratului,
decani, tutori şi coordonatori de discipline, cursanţi, dar şi reprezentanţi ai
Inspectoratelor Şcolare Judeţene, reprezentanţi ai Caselor Corpului Didactic.
Au fost adresate invitaţilor urări de bun venit. Mai apoi, au fost transmise deschiderea
şi asentimentul cadrelor didactice din facultăţile participante faţă de aceste programe
de pregătire şi au fost prezentate oportunităţile de care vor beneficia cursanţii după
absolvirea specializării alese.

Totodată, în cadrul ceremoniilor oficiale de deschidere a anului universitar, au fost
distribuite de către organizatori mape personalizate (conţinând elementele de
identitate vizuală ale proiectului, inclusiv sigla acestuia). Printre documentele distribuite
în aceste mape, se numără, de la universitate la universitate :
 scrisoare de motivare adresată cursanţilor de către Rector
 prezentarea programelor de formare
 prezentarea planurilor de învăţământ
 prezentarea calendarului de discipline
 prezentarea activităţilor didactice
 trecere în revistă a resurselor de învăţare
 informaţii cu privire la utilizarea platformei de educaţie la distanţă
 date de contact ale coordonatorului de implementare a programului şi alte date
importante de contact
 serviciile de suport oferite studenţilor/ alte subiecte de ordin organizatoric
 pliantul proiectului
 liste cu componenţa grupelor ce s –au format, în conformitate cu numărul de
locuri alocat şi pe specializări
În cadrul evenimentelor de deschidere a anului universitar organizate de către cele 6
universităţi partenere din cadrul proiectului :
 au fost prezentate proiectul, programele de formare şi beneficiile acestora
 au fost oferite cursanţilor informaţii privind implementarea sistemului de educaţie
la distanţă
 au fost prezentate echipele de coordonare şi cadrele didactice din primul
semestru
 au fost prezentate universităţile/facultăţile participante la proiect.

În cadrul acestor ceremonii de deschidere, a fost organizată o sesiune de întrebări şi
răspunsuri, astfel încât cursanţii să poată avea acces direct la informaţia legată de
proiect, fie că este vorba de programele de formare propriu-zise, fie că este vorba de
probleme organizatorice.

Totodată, au fost semnate de către cursanţi documentele de înscriere ca student în
universitate (contract individual de studii, formular individual de înregistrare a grupului
ţintă şi declaraţie de consimţământ, formular date de contact ale grupului ţintă).
În timp ce la Universitatea Transilvania din Braşov, cursanţii au avut ocazia de a
participa, încă din ziua deschiderii anului universitar, la primele activităţi didactice
programate şi la o sesiune demonstrativă de videoconferinţă, cei de la Universitatea
Petrol şi Gaze din Ploieşti au ales să vorbească pe larg despre amploarea proiectului
şi oportunităţile oferite de acesta, iar cei de la de la Universitatea din Bucureşti au
deschis evenimentul într-o manieră solemnă, ascultând imnul Comunităţii Academice
Universitare – Gaudeamus.
La Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, pe lângă o prezentare pe larg a
proiectului şi a obiectivelor acestuia realizată de către managerul de proiect, a fost
prezentată şi platforma Moodle, platforma pe care au loc activităţile de tutoriat
desfăşurate în cadrul proiectului, în format ED (educaţie la distanţă). Totodată,
Rectorul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, Doamna Ecaterina Andronescu,
le-a adresat cursanţilor felicitări pentru admiterea în programele de formare oferite în
cadrul proiectului şi cuvinte de încurajare pentru efortul, deloc lipsit de beneficii reale la
final, de a vrea să meargă mai departe în carieră, atât pentru ei înşişi cât şi în
beneficiul sistemului educaţional românesc, în general. Apoi, Doamna Ecaterina
Andronescu le-a prezentat cursanţilor, pe larg, Universitatea POLITEHNICA din
Bucureşti.
Totodată, cursanţii au avut ocazia – prin reprezentanţi - de a-şi prezenta obiectivele
urmărite prin participarea la programele de formare, dând astfel startul unui dialog real
între cadre didactice/echipe de implementare şi cursanţi.
Reamintim că disciplinele cu cei mai mulţi candidaţi admişi, la nivelul întregului proiect,
sunt, în ordine:
 175 la Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (TIC)
 115 la Limba şi Literatura Engleză
 câte 90 la Limba şi Literatura Română, Istorie şi Geografie.

Lista celor 1.000 de candidaţi admişi a fost întocmită de către cele 6 universităţi
partenere din cadrul proiectului, în conformitate cu metodologia de admitere şi cu
criteriile generale de eligibilitate şi, mai apoi, de ierarhizare.
Specializările matematică, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică, istorie,
geografie, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura
franceză se vor studia pe parcursul a 4 semestre şi vor totaliza, fiecare, 120 de credite,
în timp ce tehnologia informaţiei şi psihopedagogia vor necesita 3 semestre de studiu
şi vor însuma, fiecare, 90 de credite.
***
Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” se implementează la nivel naţional şi,
în cadrul acestuia, este finanţată formarea pentru un număr de 1.000 cadre didactice.
Asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul grupurilor defavorizate - cum
ar fi cadrele didactice care predau în mediul rural sau cadrele didactice femei reprezintă o prioritate în cadrul proiectului, iar o atenţie deosebită fiind de asemenea
acordată cadrelor didactice aflate la începutul carierei, cu vârsta sub 35 de ani.
Programele de formare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar ce
urmează a fi implementate sunt programe de conversie profesională de nivel
postuniversitar, organizate în baza Legii nr. 84/1995, art. 161, forma de învăţământ la
distanţă. Programele se finalizează cu examen de absolvire, promovarea examenului
de absolvire conferind dreptul la obţinerea unei diplome şi dreptul de a profesa în noua
specializare.
Materialele de studiu pun cu precădere accent pe studiul individual al participanţilor, iar
modulele sunt astfel elaborate încât prin formă şi conţinut să fie uşor abordabile pentru
studiul individual şi să stimuleze dialogul la distanţă între profesor şi student.
Activităţile de formare din cadrul proiectului se vor realiza cu suportul unei platforme de
educaţie la distanţă, care va presupune disponibilitatea permanentă a materialelor
didactice şi va permite comunicarea bidirecţională cadre didactice – cursanţi, precum
şi a cursanţilor între ei.

Pentru mai multe informaţii, aveţi posibilitatea de a accesa atât site-ul proiectului www.proiecte.pmu.ro/web/conversii - cât şi site-urile universităţilor partenere sau de a
ne scrie pe adresa de e-mail conversii@pmu.ro.
Echipa proiectului
„Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”

