
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritara 6 ”Educatie si competente” Prioritatea de investitii 10(i),Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar,primar si 
secundar de calitate,inclusiv la parcursuri de invatare formale,non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare” 
Cod apel: POCU/665/6/23/23, Operatiune compozita OS 6.2,6.4 
Contract  POCU/665/6/23/133862, nr. 30524/17.12.2020 
Titlul proiectului:  REGIO UP 

 

APEL DE SELECȚIE 

 

Casa Corpului Didactic Olt, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani anunță 

selecția cadrelor didactice pentru participarea la programul de formare ACCES la educație pentru 

un viitor sigur care este furnizat în cadrul proiectului REGIO UP în județele din regiunea Sud-

Vest Oltenia.  

 

DETALII CURS FORMARE 

 
Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Olt  

Denumire program: ACCES la educație pentru un viitor sigur  

Categorie: 2; Tip de competențe: b; Domeniu tematic: 11.9 Altele: Prevenirea și combaterea 

abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii 

Nr. OM de acreditare/data: OM 3737/27.04.2021; Durată acreditare/perioadă acreditare: 4 

ani/28.04.202128.04.2025  

Nr. credite profesionale transferabile: 30 

Aprobări CSA de modificare a echipei de formatori – ședință CSA din data 26.05.2021, nr. 

înregistrare adresă DFC 3309/DGMRURS/01.09.2021 

Forma de învățământ/formă de organizare a programului: face-to-face/față-în-față□; blended 

learning  ( 60 ore față-în-față + 60 de ore on-line learning) 

Nr. ore program: 120 ore, din care 60 ore (50%) sincron și 60 ore (50%) asincron 

Public/Grup ţintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar, nivelurile primar, gimnazial și 

liceal 

Justificare: Necesitatea programului de formare “ACCES la educație pentru un viitor sigur” a fost 

generată de nevoia identificată la nivelul sistemului de învățământ de asigurare a unui climat armonios 

pentru educația copiilor și tinerilor, dar și prevenirea și combaterea abandonului școlar și prevenirea 

părăsirii timpurii școlii. Astfel, se are în vedere nevoia de  integrare și reintegrare a tinerilor în sistemul 

educațional și promovarea accesului egal la un învățământ de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare 

formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare precum și îmbunătățirea 

competențelor personalului din învățământul pre-universitar. De asemenea, se urmărește motivarea 

elevilor pentru continuarea și finalizarea studiilor, dar și identificarea unor resurse de învățare adaptate la 

nevoile și interesul elevilor 

Module 

M1 – Managementul proiectului și al relațiilor parteneriale 

M2 – Managementul clasei de elevi 

M3 – Metode și strategii de prevenire și combatere a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii 

M4 – Interculturalitate și incluziune 
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INSCRIEREA CURSANȚILOR 

 

Selecția cursanților se face în ordinea înscrierilor la linkul următor clic aici!  

După înscrierea on-line și primirea confirmării pe adresele de mail furnizate, cursanții vor aduce 

documentele necesare înscrierii la CCD Olt.  

Pentru participanții din alte județe, documentele se pot transmite, scanate într-un singur 

document PDF, pe adresa de mail cristina.mihut@ccdolt.ro 

 

DOSARUL  CURSANTULUI VA CONTINE: 

1. Cerere înscriere curs  

2. Adeverința de la unitatea de învățământ în care se specifică funcția didactică.  

3. Copie BI/CI 

4. Copie certificat naștere 

5. Copie certificat de căsătorie / hotărâre de divorț definitivă (șdoar în cazul schimbării de 

nume) 

6. Copie acte de studii 

7. Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  

8. Declarație privind încadrarea în categoriile de grup țintă eligibile ale proiectului  

9. Contract formare profesionala 

 

 

Coordonator CCD Olt, 

Cristina MIHUȚ 

0744330169 

cristina.mihut@ccdolt.ro 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwnMc3HsuCsp_KzTzmKnhulpP9If8pxqXhrPFiJddybN7D2g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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