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Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie  din unitățile de învățământ gimnazial din  

sectorul 1 - 

EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL 

 

 DATE GENERALE 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS 

 

1. Scurtă prezentare a proiectului  

       Proiectul „Vizite de studiu  în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial 

din sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI 

PROFESIONAL” are la baza ANF (analiza nevoilor de formare) realizată de CCD București, prin care 

cadrele didactice și didactic auxiliare din școlile din București au solicitat organizarea  unor activități în 

care metodele inovative utilizate de școlile din Europa să fie mai ușor de accesat. 

 Una din țintele strategice ale CCD București pentru anul 2018-2019 este creșterea dimensiunii europene și 

implementarea metodelor inovative în actul educațional prin creșterea numărului de proiecte și parteneriate 

educaționale cu instituții de învățământ din Europa, apropierea de comunitățile de români din zonele 

vizitate prin vizitarea Consulatelor sau Ambasadelor României, schimb de bune practici cu profesorii 

străini care predau în școlile cu elevi români. În acest context, CCD București a elaborat un program de 

schimburi de bune practici în context european, sub formă de vizite de studiu, workshopuri si sesiuni de 

formare online și face to face  pentru cadrele didactice, cursuri de utilizare a limbii engleze, seminarii de 

pregătire pedagogică și culturală. 

       Casa Corpului Didactic a Municipiului București, instituție cu rol de formare pentru personalul 

didactic, în calitate de organizator și  coordonator al proiectului, împreună cu  Administrația Unităților de 

Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 (AUIPUSP Sector 1), în calitate de 

finanțator și monitor al proiectului,  organizează un set de mobilități sub forma de vizite de studiu astfel:  

realizarea a 4 fluxuri de câte 14 mobilități, din 7 unități de învățământ gimnazial- câte 2 reprezentanți din 

fiecare școală pe fiecare flux). 

          Scopul proiectului „Vizite de studiu  în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ 

gimnazial din sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI 

PROFESIONAL” vizează  dezvoltarea  competențelor metodologice și  transversale ale cadrelor didactice 

cu funcții de decizie, prin stabilirea de parteneriate educaționale,  în concordanță cu nevoia de formare a 

cadrelor didactice, pentru un act educațional de calitate.  

Activitățile se vor organiza sub formă de vizite de studiu având ca tematici: incluziunea socială, 

managementul instituțional/educațional, educație nonformală, comunicare școală- familie- autoritatea 
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locală/ comunitatea locală, cetațenie democratică, având ca grup țintă: directori, coordonatori proiecte și 

programe, responsabili cu formarea profesională continuă și dezvoltarea carierei, membrii CA, CEAC. 

În fiecare flux de mobilități se vor deplasa 14 cadre didactice din structuri de conducere din școlile 

gimnaziale ale sectorului 1. 

            Proiectul îşi propune ca obiective principale: 

O 1: dezvoltarea deprinderilor de comunicare și schimb de idei și bune practici între școlile bucureștene și 

cele din spațiul european; 

O 2: motivarea elevilor și profesorilor pentru a-si dezvolta abilitățile lingvistice; 

O 3 pregătirea  participanților pentru  abordarea limbii engleze la nivel conversațional-curs livrat de CCD 

București; 

O 4: conștientizarea procesului de învățare pe tot parcursul vieții, pentru dezvoltare personală, coeziune 

socială, comunicare interculturală,  învațarea metodelor de diferențiere și individualizare în școala 

incluzivă;  

O 5: îmbunătățirea competențelor de utilizare TIC, prin implicarea profesorilor  în realizarea unei rețele de 

comunicare cu școlile vizitate, invațarea noilor metode care motivează și fac învățarea distractivă și 

interactivă ( învățare personalizată cu ajutorul smartphonurilor si tabletelor);  

O 6: schimb de metode inovative în procesul de  predare-evaluare pentru îmbunătățirea calității actului 

educațional; 

O 7: Implementarea rezultatelor obținute  ținând cont de diferențele culturale, lingvistice, aptitudinale ale 

participanților;  

O 8: diseminarea rezultatelor obținute; 

O9: dezvoltarea competențelor de scriere și implementare a proiectelor de parteneriat cu școli din Europa, 

pentru schimb de bune practici în domeniul educațional; 

          Grupul  ţintă ( școlile gimnaziale din sectorul 1) este alcătuit din cadre didactice cu funcții de 

conducere: directori/directori adjuncți/ reprezentanți CA, CEAC, responsabili proiecte, responsabili cu 

dezvoltarea profesionala de la unităţile de învăţământ gimnazial din sectorul 1 
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