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Informaţii generale despre program :
SURSE DE FINANŢARE: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României
STATELE DONATOARE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein
STATUL BENEFICIAR: România
OPERATOR DE PROGRAM: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale, ANPCDEFP
PARTENERI DE PROGRAM DIN ŢĂRILE DONATOARE: Centrul Norvegian pentru Cooperare Internaţională
în Educaţie - SIU şi Agenţia Naţională pentru Afaceri Internaţionale (Liechtenstein) – AIBA.
DOMENIUL DE APLICARE: Programul contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din
Spaţiul Economic European (SEE) şi la consolidarea relaţiilor bilaterale între statele SEE şi România.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROGRAMULUI: Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în
România
REZULTATE SPECIFICE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR: îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor
experţilor educaţionali (inspectorilor şcolari, formatorilor de profesori, consilierilor) care susţin creşterea
calităţii educaţiei în şcoală
DOMENII SUSŢINUTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR: mobilităţi de învăţare între România şi
statele donatoare, pentru experţi educaţionali (inspectori şcolari, formatori de profesori, consilieri).
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Proiectul raspunde prioritatilor nationale privind dezvoltarea resurselor umane in
educatie si formare profesionala precum si dezvoltarea de parteneriate si incurajarea
initiativelor de parteneriate sociale.In acelasi timp vine in intampinarea prioritatii
europene care vizeaza cresterea calitatii educatiei si a formarii personalului din
institutiile de invatatmant, în special a profesorilor si formatorilor.Prin acest proiect ne
propunem îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor experţilor educaţionali(profesori
metodisti/formatori CCDB) care ulterior sa asigure modernizarea ofertei de formare a
institutiei/diversificarea tipurilor de activitati si adaptarea acestora la prioritatile locale,

nationale si europene ,asigurand resursa umana de calitate pentru modernizarea
procesului de invatamant in scolile din Bucuresti.


Obiectivele proiectului:

1.Abilitarea experţilor educaţionali ai CCDB pentru dezvoltare de cursuri /activitati ce vizeaza
implementarea principiilor de baza ale democratiei in scoala romaneasca, pentru un grup de 3
profesori metodisti/formatori ai CCDB.
2.Dezvoltarea de noi atitudini privind abordarea incluziva a procesului de invatamant pentru a
face scoala mai “prietenoasa” ,scoala pentru toti -pentru un grup de 3 profesori
metodisti/formatori ai CCDB.
Pentru aceasta propunem un numar de 8 profesori metodisti/formatori care sa participe la doua
programe de formare pe zonele de interes identificate:
1 ."Building Democratic School Cultures " -Training and study visit for Romanian Teacher
Trainers Oslo October 5-10, 2018 , la care vor participa 4 profesori metodisti/formatori.
2.“ Reaching, teaching and keeping our learners Methods and approaches to reach and increase
retention of disadvantaged learners”-21 st–27 rd October 2018, Borgarnes, Iceland, Inter
Cultural Iceland-la care vor participa 4 profesori metodisti/formatori.

Rezultatele asteptate ca urmare a participarii la programul de formare: “ Reaching, teaching
and keeping our learners Methods and approaches to reach and increase retention of
disadvantaged learners”-21 st–27 rd October 2018, Borgarnes, Iceland, Inter Cultural Iceland-la
care vor participa 4 formatori:


să dezvolte și să livreze(gratuit) 1 curs de formare continua "Strategiile de prevenire a
abandonului școlar timpuriu" in regim blended-learning/online(25 ore),avizat, 8 grupetotal 160 cadre didactice. Ulterior(anul scolar 2019-2020) acest curs va fi depus spre
acreditare si va fi introdus in oferta CCDB(numar aproximativ de cadre didactice propuse
a fi formate -160 ,cate 2 grupe/participant) ceea ce va asigura sustenabilitatea
proiectului).



organizarea unei mese rotunde (30 de participanți) pentru a identifica soluții pentru a
preveni abandonul școlar.
Crearea unei broșuri electronice ca resursă deschisă - Harta serviciilor, care va include
informații legislative, alte informații care sprijină studenții și familiile care provin din
grupuri defavorizate.





dezbateri în cercurile pedagogice după nivelul de studiu pe teme cum ar fi Școala
incluzivă Scoală pentru toți: -cate 1 pentru fiecare participant la mobilitate- total - 80 de
cadre didactice

Rezultatele asteptate ca urmare a participarii la programul de formare "Building Democratic
School Cultures " -Training and study visit for Romanian Teacher Trainers Oslo October 5-10,
2018 , la care vor participa 4 formatori.


să dezvolte și să livreze(gratuit) 1 curs de formare continua "Educația democratică în
școala românească" in regim blended-learning/online(25 ore),avizat, 8 grupe- total 160
cadre didactice. Ulterior(anul scolar 2019-2020) acest curs va fi depus spre acreditare
si va fi introdus in oferta CCDB(numar aproximativ de cadre didactice propuse a fi
formate -160 ,cate 2 grupe/participant) ceea ce va asigura sustenabilitatea proiectului).



organizare conferință pe tema "Școala democratică - între teorie și realitate" (100 de
persoane)



activitate "Educație pentru democrație" desfășurata în cadru nonformal (40 de
participanți).

This project responds to the HR national priorities in education and professional training, as
well as partnership development and encouragement of social partnership initiatives, and it
meets the European priority aiming at increasing the quality of education and training (teachers
and trainers). We aim to improve the skills of educational experts (trainers of our institution)
who will ensure the upgrading of the training offer of the institution/diversify the types of
activities and adjust them to the local/national/European priorities, ensuring the quality of HR
for the modernization of the educational process in the schools.
Project objectives:
1.Empowering BTTC's experts to develop courses/activities aimed at implementing the basic
principles of democracy in schools;
2.Developing new attitudes towards an inclusive approach of the learning process to make
school more friendly;
We propose that 8 BTTC members participate to:"Building Democratic School Cultures"Training and study visit for Teacher Trainers Oslo 5-10.10.2018-4 members.

"Reaching, teaching and keeping our learners Methods and approaches to reach and increase
retention of disadvantaged learners"-21–27.10.2018, Borgarnes, Iceland,Inter Cultural Iceland4 members.
The expected outcome:2 training courses-for 320 teaching staff ;4 debates in pedagogical
meetings on topics such as Inclusive School-80 teachers;1round table-30 participants ;Creating
an e-brochure to be posted on our website and made accessible to teachers /parents /studentsMap of services,which will include legislative information,information on institutions that
support students and their families,who come from disadvantaged groups-estimate 10,000
national & international views;1conference on Democratic School-between theory and reality100 participants ;Non-formal activity"Education for Democracy"-40participants.

Bugetul proiectului :23.440 euro

Responsabil proiect,
Chebici Sultana

