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263 de elevi din învățământul liceal teleormănean (13 grupe din seria I ECDL) au 
început în 25 octombrie 2014  programul de formare, în cadrul  proiectului ”Dezvoltarea 
competențelor digitale ale elevilor din învățământul liceal prin mijloace inovative ” 
ID  142344. 

Până în prezent,  13 formatori/examinatori ECDL au realizat activități  ale 
programului de formare care cuprinde 45 de ore de activități face to face, 14 ore de 
activități on-line și 6 ore de activități de examinare din cadul modulelor: utilizarea 
computerului, editare de test, calcul tabelar, baze de date, prezentari, instrumente on-line. 

 Cele 13 grupe de candidați desfășoară activitățile de formare în 9 locații (unități 
de învățământ), după cum urmează: Liceul Teoretic ”A.I.Cuza” Alexandria, Liceul 
Pedagogic ”Mircea Scarlat” Alexandria, Liceul Tehnologic  ”Nicolae Bălcescu” 
Alexandria, Liceul  Tehnologic  ”Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede, Colegiul  Național  
”Anastasescu” Roșiorii de Vede, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, 
Colegiul Național ”Unirea” Turnu Măgurele, Liceul Tehnologic ”Sf. Haralambie” Turnu 
Măgurele, Liceul Teoretic Zimnicea. 

Proiectul  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, având ca obiectiv 
general susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar prin 
extinderea oportunităților de învățare pentru elevi, vizând dezvoltarea competențelor și 
îmbunătățirea performanțelor școlare în vederea evitării analfabetismului funcțional prin 
utilizarea de instrumente informatice inovatoare în procesul de predare-învățare-evaluare 
pentru grupul țintă al proiectului format din 4100 de elevi din învățământul 
preuniversitar. 
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