“Working together for a green, competitive
education for change

and inclusive Europe - Quality

„Democracy starts with you!”
2019-EY-PMIP-0004
PROGRAMUL “EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI
ANTREPRENORIATUL TINERILOR” ÎN ROMÂNIA
FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE MECANISMUL
FINANCIAR 2014 – 2021

Coordonator
Casa Corpului Didactic ,, Spiru Haret,,
Iași
Parteneri:
∗ European Wergeland Centre (EWC)- Oslo, Norvegia -ONG
∗ Jafnrettishus Equality Center - Reykjavik, Islanda-ONG

Sumarul proiectului
Proiectul propus „Democrația începe cu tine!, încearcă să
pună în oglindă școala, profesorii, elevii si parintii ca beneficiari
indirecti ai proiectului.
Scopul proiectului este îmbunătățirea competențelor
profesorilor metodisti și formatori ai CCD ,, Spiru Haret,, Iasi.
De ce ?
Școala trebuie să ofere elevilor motivația de a participa la viața
comunității dar și necesarul de instrumente pentru a realiza
aceast lucru.O zonă deschisă a educației europene aduce cu ea
multe avantaje, dar cere un efort continuu de înlăturare a
barierelor și dezvoltare a unei rețele educaționale care
stimulează cultura democratică școlară, interculturalitatea,
mobilitatea.

OBIECTIVUL PROIECTULUI
Obiectivul proiectului este de a întări capacitatea Casei
Corpului Didactic ,,Spiru Haret,, Iași de a introduce și
promova cele mai noi instrumente ale Consiliului
Europei în ceea ce privește cultura democratică școlară
și de a le susține în implementarea practicilor inovative
în procesul de predare-învățare si de formare continuă a
profesorilor.Grupul țintă din cadrul proiectului sunt
profesorii metodisti si formatori din cadrul CCD Iasi, iar
beneficiari
indirecți
vor
fi
profesorii
/diriginti/consilierieducativi.

Grup Tinta

Profesorii metodisti si formatori din cadrul CCD Iasi
care vor participa la mobilitățile de formare din cadrul
proiectului
∗ 5 profesori metodisti si formatori CCD Iasi selectați European Wergeland Centre (EWC)- Oslo, Norvegia
- la cursul structurat „Building Democratic School
Cultures” – Octombrie 2021 ;
∗ 5 profesori metodisti si formatori CCD Iasi selectați Jafnrettishus Equality Center - Reykjavik, Islanda- la
cursul structurat„Inclusion and diversity opportunity for a inclusive Society,,. Noiembrie 2021
∗ -Beneficiari indirecti Profesori, diriginti/consilieri educativi
din sistemul de învățământ preuniversitar ieșean.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1- Participarea profesorilor metodisti si formatori ai
CCD Iasi la cele 2 mobilitati de formare ( cursuri
structurate+1 zi job shadowing);
A2 -Elaborarea a 4 cursuri avizate, si a unui curs
acreditat;
A3-Realizarea unui ghid de bune practici/crearea unei
metodologii de intervenție în procesul de predareînvățare în ceea ce privește cultura democratică școlară.

Rezultate proiect
∗ Elaborarea a 4 cursuri avizate ce vor fi livrate către
profesori;
∗ Elaborarea unui curs acreditat MEC;
∗ 2 ateliere de lucru pentru profesorii diriginți/consilieri
educativi;
∗ Realizarea unui ghid de bune practici/crearea unei
metodologii de intervenție în procesul de predareînvățare în ceea ce privește cultura democratică
școlară, tehnici de facilitare, utilizate în proiectele
școlare interdisciplinare.

Impact
Prin participarea profesorilor metodisti si formatori ai
Casei Corpului Didactic ,, Spiru Haret,, Iași, la cele două
activități de formare – „Building Democratic School
Cultures” și „Inclusion and diversity - opportunity for a
inclusive Society,, participanți la cursuri/mobilitati iși vor
îmbunătățit competențele de învățare, punând accent
pe un sistem educațional centrat pe elev prin
promovarea de proiecte educaționale interdisciplinare
și pe colaborarea în cadrul comunităților școlare
(profesori,elevi, părinți) pentru a stabili un cadru de
valori și practici incluzive.

Rolul experțiilor educaționali
-Să participe la elaborarea materialelor pentru
elaborarea cursurilor aprobate și a cursului acreditat;
-Elaborarea și crearea materialelor pentru 4 cursuri
aprobate privind incluziunea socială și democrația
participativă, învățarea experiențială, comunicarea
eficientă, încurajarea toleranței și eliminarea
fenomenului agresiunii și promovarea acestora în
oferta de programe de formare CCD Iași;
-difuzarea și promovarea cursurilor propuse în oferta de
programe de instruire CCD Iasi;

Rolul experțiilor educaționali
-Susținerea de cursuri de formare ( 200 participanți) si a
2 Ateliere de lucru pentru profesori pe următoarele
tematici/domenii:
,,Utilizarea metodelor interactive în proiecte
interdisciplinare
,,Democrația
școlară
și
responsabilitățile civice ,, și ,, Toți sunt diferiți,, - un nou
mod de a gândi despre diferența umană începând cu
ideea că diferența este un aspect comun al dezvoltării
umane,

Rolul experțiilor educaționali
Elaborarea ghidului de bune practici / crearea unei
metodologii de intervenție în procesul de predareînvățare privind cultura școlară democratică, tehnici de
facilitare, utilizate în proiecte școlare interdisciplinare;
-Crearea unei metodologii de intervenție în procesul de
Predare-învățare-evaluare, conținând metode, tehnici
de facilitare și instrumente utile pentru realizarea
proiectelor educaționale interdisciplinare care plasează
elevul în centrul actului educațional și care promovează
cultura școlară democratică și drepturile omului;
-Promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului la
nivel local, regional și național (în cadrul reuniunii de
Folow-up din România - 2022:Prezentarea rezultatelor
proiectului;Evaluarea activității de formare; Planuri de
viitor.

-

