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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul liceal”
Contract număr: POSDRU/153/1.1/S/136612
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

TÂRGOVIȘTE – 5 octombrie 2015
Workshop-ul organizat în cadrul proiectului
„TEEN PERFORM – Program inovator de îmbunătățire a rezultatelor școlare în
învățământul liceal”
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița a organizat în data de 5 octombrie 2015,
orele 14,00

la Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Str. Calea Domnească nr. 127,

Dâmbovița Workshopul de diseminare a rezultatelor implementării programului la nivel
multiregional de educație în vederea susținerii cu succes a examenelor de bacalaureat de la final de
clasa a XII-a și a transferului de expertiză și de modele de bune practici la nivel multiregional în
cadrul proiectului

POSDRU/153/1.1/S/136612 „TEEN PERFORM – Program inovator de

îmbunătățire a rezultatelor școlare în învățământul liceal”.

AGENDA workshop-ului:
Program
14 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00– 16.30

16.30 – 17.00

Cuvânt de deschidere. Prezentarea proiectului și a rezultatelor sale.
SORIN ION - Inspector Școlar General – I.Ș.J. Dâmbovița, asistent manager de
proiect
"TEEN PERFORM - reflecții asupra procesului educațional" – (intervenții ale
participanților, întrebări, răspunsuri )
CRISTINA GROZA, responsabil resurse umane
Efecte pozitive pe termen mediu ale programului „TEEN PERFORM – Program
inovator de îmbunătățire a rezultatelor școlare în învățământul liceal” (intervenții ale participanților, întrebări, răspunsuri )
RADU TĂBÎRCĂ, expert tehnic - VALENTIN STANCU, expert grup țintă
Pauză de cafea
Prezentarea aplicației informatice TEEN PERFORM
RADU TĂBÎRCĂ, expert tehnic
Efectele monitorizării și evaluării în realizarea rezultatelor și a indicatorilor
proiectului - întrebări, răspunsuri/ discuții
DINU SERGIU, expert raportare, implementare și monitorizare
Intervenții ale participanților, întrebări, răspunsuri, feed-back

