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COMUNICAT DE PRESĂ 
Din 7 februarie 2015, 225 de elevi din liceele teleormănene încep  programul de 

formare pentru educație civică și antreprenorială, în cadrul  proiectului ”Dezvoltarea 
competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative ” 
ID  142344.  

Elevii vor fi formați în 30 de grupe în perioada februarie-mai 2015 de către 6 
formatori de educație antreprenorială selectați pentru desfășurarea  activităților specifice 
acestui proiect, care este derulat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, în 
calitate de beneficiar, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Asociația de 
Prietenie Româno-Franceză ROMFRA și  SIVECO România SA. 

Elevii înscriși vor parcurge în cadrul programului de formare câte 24 ore de 
activități de formare ( 22 ore face to face și 2 ore de evaluare), precum și  16 ore de  
activități on-line, structurate pe următoarea tematică: antreprenoriat și managementul 
afacerii, comunicare și negociere în afaceri, leadership, marketing și inovare, legislație și 
etică în afaceri, accesare fonduri europene, elemente de bază ale educației civice. 

Până în prezent, în trei serii de formare, 799 de elevi din învățământul liceal au 
parcurs programul de formare ECDL din cadrul proiectului (ore de activități face to face,  
activități on-line și ore de activități de examinare din cadul modulelor: utilizarea 
computerului, editare de test, calcul tabelar, baze de date, prezentari, instrumente on-
line). Formarea ECDL continuă cu seria a IV-a,  respectiv cu alte 13 grupe de elevi din 
liceele teleormănene (260 de elevi). 

Prin activitățile sale, proiectul ”Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor 
din învățământul liceal prin mijloace inovative ” va genera o serie de efecte pozitive, 
precum: amplificarea procesului de alfabetizare digitală în rândul elevilor, îmbunătățirea 
performanțelor școlare și a rezultatelor elevilor la examenele naționale, creșterea 
interesului pentru educație, în principal  pentru studiul TIC, mutarea accentului 
procesului de învățare pe învățarea individualizată și personalizată. 
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