FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”
CRITERII CURRICULARE
Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană
Denumire program
Tipul de program

Formare continuă

Public ţintă vizat
Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Programul de formare ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”
facilitează accesul cadrelor didactice în spațiul european al învățării și formării pe tot
parcursul vieții. Permite conștientizarea cadrului cultural, social și economic european,
precum și a modului în care se realizează educația școlară și formarea profesională în
Europa.
Programul are ca scop familiarizarea cursanților cu oportunitățile pe care le oferă
proiectele cu finanțare europeană din cadrul programului Erasmus+, proiectele de
granturi pentru școli și altele. Totodată, programul are în vedere abilitarea
participanților privind cunoașterea ghidurilor aplicantului și completarea formularelor
de aplicație specifice. Utilitatea unui astfel de program este justificată și prin faptul că
asigură un cadru de dezvoltare, atât pentru instituțiile de învățământ, cât și pentru
resursa umană a acestora.

24 ore
Durata
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/
Locul de desfășurare
Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)
Tip de formare
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Cunoașterea și abordarea proiectelor cu finanțare europeană ca pe o oportunitate care
Competenţe vizate
asigură cadrelor didactice dezvoltarea profesională și personală;
Cunoașterea documentelor de referință specifice acestor proiecte: ghiduri, formulare,
cereri de finanțare, portofolii etc.
Abilitarea cadrelor didactice în completarea formularelor specifice de aplicație;
Identificarea unor modalități și instrumente care să faciliteze dezvoltarea de
parteneriate strategice și de mobilitate în spațiul european, pentru elevi și profesori.
Planificare module
Număr total de ore alocate,
din care:
Nr.
Denumirea modulului/ temei
crt.
Aplicații și
Teorie/Curs
teme offline
Oportunități de dezvoltare instituțională
3 ore sincron
1 oră asincron
1.
prin proiecte cu finanțare europeană

3.

Proiecte de granturi, parteneriate strategice
și mobilități
Ghidurile aplicantului/Formulare specifice

4.

Evaluare finală

2.

TOTAL

7 ore sincron

3 ore asincron

6 ore sincron

2 ore asincron

2 ore sincron
24 ore

Modalităţi de
evaluare a cursanților
RESURSE UMANE
Formatori

Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme individuale și
colaborative, dezbateri, chestionare;
Evaluarea finală: portofoliu profesional personal, în format electronic, în acord cu
domeniul tematic al programului și cu competențele dezvoltate;
Nume și prenume

Baciu GabrielaConstanța

Responsabil program

Specializare

Nivel de
pregătire

Limba si
literatura
franceza/
Limba și
literatura
română

Studii
universitare
de licenta/
masterat

profesor metodist Ariton Nicolae

CRITERII ECONOMICE
25 cursanți /1 grupă
Număr cursanți
2750 lei/grupă
Cost program
Cost estimat al unei ore 4,58 lei
de formare pentru
fiecare participant

Documente justificative
privind calitatea de
formator
Certificat de absolvire
curs Formator, seria
F/nr.0244975, furnizor
S.C. INFO
EDUCATIA.SR.L

