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Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș implementează proiectul
„Educația - șansa de a-ți scrie propriul viitor!”, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iași, SIVECO România SA și FIDA Solutions SRL,
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2, Corelarea învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.2 - Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a
școlii.
În prezent se desfășoară activități de informare și consiliere individuală, colectivă și de grup
în sprijinul adaptării profesionale a membrilor grupului țintă - elevi înmatriculați în sistemul național
de învățământ cu domiciliul în regiunea în regiunea Nord - Vest, respectiv Nord – Est, în județele
Maramureș și Iași, care doresc continuarea studiilor și integrarea cu succes pe piața forței de
muncă.
Se derulează, de asemenea, activități opționale la nivel primar „Educație pentru carieră”, iar
la nivel gimnazial, conform planului cadru, activități de ”Consiliere și orientare” pentru acre au fost
eleborate ghiduri pentru elevi și profesori în suport hârtie și digitizat. Activitățile din aria curriculară
științe beneficiază de suport informațional prin ghidul transdisciplinar suport și prin portal specializat
n„Educație pentru sănătate”.
În sprijinul formării și dezvoltării competențelor digitale, au fost elaborate materiale și
auxiliare educaționale suport, conţinuturile acestora fiind digitizate şi puse la dispoziţia elevilor pe
portalul proiectului. Cu o interfaţă prietenoasă şi un conţinut atractiv, manualele digitale au oferit o
varietate de informaţii, sarcini de lucru şi provocări pentru reflecţie, fiind apreciate atât de către
cursanţi, cât şi de către cadrele didactice implicate în desfășurarea activităților.
Cadrele didactice implicate în aceste activități au beneficiat de un program de formare cu
tema „Consilier pentru dezvoltare personală”, program structurat pe următoarele module:
Instrumente şi tehnologii IT de comunicare şi partajare (poşta electronică a Google, Google Docs,
Google Drive, Google Calendar), metode noi de învăţare (Outdoor Education, Platforme de învăţare
online) şi comunicarea, reușind aplicarea la clasă a competențelor dobândite.
Persoană de contact:
prof. Marcela Adriana POP – manager de proiect,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș
telefon 0784/209383, e-mail: pop_marcela@yahoo.com.

