INVITAȚIE
Conferință finală de diseminare a rezultatelor proiectului
„INO-PRO – INOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, în județul
Dâmbovița”, cod SMIS 104753
Asociația PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Dâmbovița și Casa Corpului Didactic Dâmbovița, au deosebita plăcere de a vă invita
în data de 25.03.2021, ora 16.00, pe Platforma Zoom https://zoom.us/j/99511269151, la Conferința
finală de diseminare a rezultatelor proiectului „INO-PRO – INOvație și PROgres pentru o educație
școlara de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița”, cod SMIS 104753, proiect cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Cu această ocazie ne propunem să prezentăm rezultatele obținute, indicatorii realizați şi
evoluția grupului ţintă în cadrul proiectului, dintre care amintim: 311 cadre didactice/personal de
sprijin și 20 de membri ai echipelor manageriale, participanți la programe de formare profesională
continuă; 50 de burse de performanță acordate; 50 de premii “Calitate în educația incluzivă”
acordate; 1 Schimb de bune practici în educație cu 55 de participanți; 1 Catalog virtual implementat
în 13 școli din județul Dâmbovița.
Deoarece momentul pandemiei a însemnat adaptarea sistemului educațional la o nouă
realitate, accentuând necesitatea investițiilor în tehnologie si e-learning, s-a consolidat comunitatea
energică a personalului didactic și echipelor manageriale formată în jurul proiectului INO-PRO și
astfel au putut fructifica noi dimensiuni și valențe ale experiențelor de învățare într-un spațiu
dinamic dedicat profesioniștilor din învățământ și tuturor celor interesați să facă schimb de
informații și resurse creative. În acest sens, un ajutor considerabil s-a dovedit a fi schimbul de
experiență cu profesori din Italia.
Pe parcursul ultimului an, formatorii, profesorii și mentorii din cadrul proiectului au fost puși
în situația de a fi dascăli, vizionari, învățăcei, dar și motoare de sprijin emoțional și psihologic. Efortul
a fost intens, din cauza timpului scurt în care a trebuit să ne adaptăm. Astfel, astăzi ajungem la finalul
proiectului cu multe lecții învățate, dar în primul rând una: “Omul poate deveni om numai prin
educație, el nu e nimic decât ceea ce face educația din el!” – Kant.
Suntem onorați să vă avem alături!
Vă așteptăm cu drag,
Dr. Iolanda Elena Mihalache
Președinte Asociația PartNET

