Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.1: Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
Titlul proiectului: Acces la educaţie de calitate şi competenţe cheie pentru elevii din grupurile dezavantajate
Cod Contract: POSDRU/17/1.1/G/30148
Beneficiar: Grupul Şcolar “Matei Basarab” Craiova

Craiova, 15.07.2011

Conferinţa privind stadiul de implementare a proiectului POSDRU/17/1.1/30148
Grupul Şcolar “Matei Basarab” Craiova are deosebita plăcere de a vă invita marţi, 19 iulie 2011, la Conferinţa
privind stadiul de implementare a proiectului Acces la educaţie de calitate şi competenţe cheie pentru elevii din
grupurile dezavantajate, care va avea loc în Sala de consiliu a Grupului Şcolar “Matei Basarab”, ora 11,00.
Proiectul este implementat de Grupul Şcolar “Matei Basarab”, în parteneriat cu Grupul Şcolar “Traian Vuia” şi
Grupul Şcolar “Transporturi Auto” Craiova, în perioada 3 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2012. În cadrul conferinţei
va avea loc o prezentare a stadiului proiectului, cât şi a oportunităţilor oferite elevilor prin implementarea acestui
proiect.
În cadrul conferinţei vor fi prezentate rezultatele activităţilor proiectului, derulate în perioada 03.01.2011 –
17.07.2011, cât şi stadiul de implementare al proiectului până în prezent.
La conferinţa sunt invitaţi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Craiova, Consiliului Local Craiova, Consiliului
Judeţean Dolj, Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Casa Corpului Didactic Dolj, POSDRU – Sud Vest, ECDL
Romania, partenerii proiectului, reprezentanţi mass-media, cât şi alte categorii interesate de activităţile ce se vor
derula în cadrul proiectului.
Pentru mai multe detalii, găsiţi ataşate mai jos invitaţia, formularul de înregistrare şi descrierea temelor
conferinţei. Vă rugăm să confirmaţi participarea la adresa de email: mihaela_popa_2003@yahoo.com, până la
data de 18.07.2011.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi managerul de proiect Mihaela Carmen Popa, tel/fax
0351428020.

Vă aşteptăm cu interes!
Manager proiect,
Prof. Mihaela Carmen Popa

