FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
PROGRAMUL ERASMUS +, PROIECTE EDUCAŢIONALE CU FINANŢARE
EUROPEANĂ KA229
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
I. CRITERII
CURRICULARE

Tipul de program
Public-ţintă vizat

Justificare

Durata
Locul de
desfășurare
Curriculumul
programului:
Scop

Obiective

Activităţi
Competenţe
Planificarea pe
stagii/Module
tematice-timp
alocat

1

Program propus spre avizare M.E.C.
Responsabilii cu programele europene şi
consilierii educativi din unităţile şcolare ale
judeţului Giurgiu.
Programul răspunde nevoilor de formare a
cadrelor didactice cu privire la programul
ERASMUS+, adaptate contextului pandemic.
Dezvoltarea dimensiunii europene a educației
reprezintă una dintre țintele strategice ale fiecărei
instituții de învățământ și îndeplinirea acesteia
presupune participarea elevilor și a cadrelor
didactice la proiecte europene.
24 de ore de formare
C.C.D. Giurgiu, Filiale C.C.D., online
Familiarizarea cadrelor didactice cu noile
programe de finanţare europeană Erasmus+, în
vederea creşterii numărului unităților de
învățământ care accesează proiecte europene în
judeţul Giurgiu
• Să realizeze corelarea analizei de nevoi cu
oferta de programe de finanţare europeană;
• Să identifice oportunităţi de accesare a
fondurilor prin programul Erasmus+;
• Să furnizeze tehnici de lucru privind:
proiectarea,
organizarea,
evaluarea
şi
monitorizarea unui proiect;
• Să identifice parteneri și organizații care oferă
programe de formare, pe platformele
specifice.
Activităţi de informare despre program,
completarea aplicaţiei online, lucrul în echipă
Operarea cu instrumente specifice în domeniul
accesării fondurilor nerambursabile
•
Scopul programelor de finanţare Erasmus+
– 4 ore
•
Analiza de nevoi a instituţiilor de
învăţământ – 4 ore
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•

II. RESURSE
UMANE

III. CRITERII
ECONOMICE

IV. ÎNSCRIERE

2

Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare
Certificare
Formatori

Programele de finanţare pentru instituţiile
de învăţământ preuniversitar – 4 ore
•
Scrierea aplicaţiilor – 4 ore
•
Activitate individuală la distanță – 6 ore
•
Evaluare – 2 ore
Anul şcolar 2020-2021
Chestionare, portofoliu individual
Adeverință C.C.D. Giurgiu
Staicu Corina - inspector școlar pentru proiecte
educaționale, formator cu competențe în domeniu
Anghel Marinela – prof. limba engleză, formator
cu competențe în domeniu
1 grupă de câte 25 de cursanţi

Număr de
cursanţi
planificaţi
Nr. ore de
24 de ore
formare
Costuri proiect
1750 Lei
Costul estimat/
1750 /25 cursanţi /24 ore = 2,91 Lei
oră/cursant
Coordonator
Director C.C.D., prof. Leontina-Letiția Iancu
Completați online Formularul de înscriere.
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