Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr.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: "Să ne pregătim pentru BAC! Program inovator de formare a competenţelor-cheie pentru promovarea examenului de
bacalaureat"
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea
Contract nr: POSDRU/153/1.1/S/138618

INVITAŢIE
CONFERINŢA DE DISEMINARE A CONCLUZIILOR OBŢINUTE
DUPĂ ETAPA DE PILOTARE A PROIECTULUI
”SĂ NE PREGĂTIM DE BAC! PROGRAM INOVATOR DE FORMARE
A COMPETENŢELOR-CHEIE PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI DE
BACALAUREAT” ID 138618
Stimată Doamnă/ Stimate Domnule ……………………….,
Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la conferinţa de diseminare a concluziilor
obţinute după etapa de pilotare a proiectului POSDRU/153/1.1/S/138618 ”Să ne pregătim de BAC!
Program inovator de formare a competenţelor-cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat”
ID 138618, eveniment organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, în calitate de beneficiar,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, în calitate de partener 1, şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de
Părinţi - Învăţământ Preuniversitar, în calitate de partener 2.
Conferinţa se va desfăşura în perioada 19-21 martie 2015, la sala de conferinţe a
Restaurantului ”Intim”, din strada Nicolae Bălcescu nr. 2, Focşani, Vrancea. Invitaţia este însoţită de
agenda evenimentului.
Obiectivul general al proiectului ”Să ne pregătim de BAC!” îl reprezintă sprijinirea dezvoltării
şi evaluării sistematice a procesului de formare a competenţelor- cheie pentru 4.100 de elevi din
învăţământul liceal, în vederea susţinerii şi promovării cu succes a examenului de bacalaureat naţional, prin
intermediul unui program educaţional inovator, desfăşurat la nivel multiregional, în regiunile Sud-Est şi
Sud-Muntenia.
Vă mulţumim anticipat pentru confirmarea participării până la 17 martie 2015, ora 12.00, la una
dintre adresele:
Lidia Dumbravă – dumbravalidia@yahoo.com; Silvia-Ofelia Chelariu – silviachelariu@yahoo.com
Tel.: 0760245259; 0760245260
Cu cele mai bune gânduri,

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,
Prof. ZAHARIA Vasilica
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