22. MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTELOR EUROPENE
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea
programului:
Public ţintă vizat:

"Management integrat al proiectelor europene"
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
În contextual actual, într-o societate aflată în continuă evoluţie şi mai ales
schimbare, ne aflăm des în situaţia de-a ne adapta rapid metodele şi strategiile
actului educațional, venind cu abordări noi, interactive, atractive, atât pentru noi,
cadrelele didactice, cât mai ales pentru formabilii noştri, elevii.
Prin intermediul proiectelor avem posibilitatea de-a materializa în interiorul şcolii
idei sustenabile pentru o educaţie de calitate, putând astfel să-I pregătim pe aceştia
pentru ziua de mâine şi să-I formăm la standard de calitate, în context european.

Justificare (necesitate,
utilitate):

De aceea se impune necesitatea unui astfel de curs, prin intermediul căruia cadrelele
didactice să cunoască în detaliu, care sunt paşii pentru a scrie o cerere de finanţare,
care sunt sursele de finanţare accesibile acestora, cum le accesează, care sunt
canalele de căutare de parteneri, cum gestionează fondurile primite în cazul în care
le obţin, etc.
Prin intermediul acestui curs, participanţii, nu numai că vor deprinde abilităţi de a
opera cu noţiuni şi instrumente specifice în domeniul accesării fondurilor
nerambursabile şi de a obţine suport şi asistenţă de specialitate, dar vor învăţa, mai
ales, că absorbirea unor astfel de resurse, în zilele noastre, este un imperativ.

Durata(număr total de
ore de formare):

24 ore (online - 60% sincron + 40% asincron)
Competenţe vizate:

Curriculum-ul
programului(competenţe
vizate, planificarea
modulelor tematice,
calendarul programului)

corelarea analizei de nevoi cu oferta de programe de finanţare disponibilă
identificarea oportunităţilor de accesare a fondurilor nerambursabile actuale;
furnizarea de tehnici de lucru legate de proiectarea, organizarea şi evaluarea
din punct de vedere calitativ a propunerilor de proiecte;
identificarea metodelor de abordare a partenerilor şi a organizaţiilor care
oferă suport şi asistenţă;
elaborarea de instrumente de autoevaluare si reproiectare a activităţilor în
funcţie de prevederile contractuale şi de condiţiile specifice din timpul
implementării.
Planificarea modulelor tematice:
Introducere în managementul de proiect, scopul şi logica programelor de
finanţare; aspecte legislative în domeniu -2ore;
Analiza de nevoi a instituţiilor de învăţământ preuniversitar - 2 ore;
Programe de finanţare accesibile pentru personalul şi instituţiile din
învăţământul preuniversitar, instrumente şi modalităţi de căutare şi validare
a surselor de finanţare - 2 ore;

Scrierea aplicaţiilor: Managementul Ciclului de proiect, tehnici şi
instrumente de realizare, organizarea conţinuturilor, asigurarea calităţii - 8
ore;
Evaluarea calităţii aplicaţiilor: forme, metode, instrumente de evaluare şi
autoevaluare - 2 ore;
Pre-contractarea, contractarea, perioada contractuală, relaţiile contractuale.
Monitorizarea, evaluarea şi raportarea în cadrul contractelor de finanţare şi
post-finanţare - 4 ore;
Exemple de bune practice - 2 ore;
Evaluare finală - 2 ore.
Calendarul programului:
Semestrul I - o sesiune de formare;
Semestrul al II-lea – o sesiune de formare.
Evaluare formativă: Aplicaţii individuale
Modalităţi de evaluare a
cursanţilor

Evaluare finală: chestionar, portofoliu on-line

2. RESURSE UMANE
Formatori implicaţi
(nivelul de pregătire)
Coordonatorul
programului

Prof. Ciobanu Corina, Colegiul Economic "Maria Teiuleanu", Piteşti, grad
didactic I, certificat de formator

Baltac Florin, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş
3. CRITERII ECONOMICE

Număr de cursanţi
planificaţi

25(cursanţi) x 2(grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021

Costul programului/al
activităţii

5000 lei

Cost estimativ/
ora/participant

4,16 lei

