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Primii pași....
Pasul I

 Motivarea - prin participarea la un seminar la ISJ

Pasul II 

• Documentarea pe www.llp-ro.ro și formarea unei echipe 

în școală 

Pasul III 

 Alegerea din catalogul 

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

http://www.llp-ro.ro/
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/


Pașii următori....
Pasul IV 

 Depunerea candidaturii: Formularul tip de candidatură 

pentru anul 2011, online și tipărit în 2 exemplare, 

descrierea activităţii de formare din Catalogul 

COMENIUS/GRUNDTVIG. 

Pasul V 

 Pregătirea pentru curs: legătura cu formatorul, bilete de 

avion, aranjamente pentru cazare



Pasul cel mai important...
Pasul VI 

Participarea efectivă la curs:

 Instituţia-gazdă: Europäische Bildungsinitiative/ 
European Initiative for Education, Wiener Neustadt, Austria

 Formator: Peter Mazohl, evaluator național proiecte Austria 

 Participanţi: 19 cadre didactice şi reprezentanţi ONG din Europa:
Suedia, Spania, Grecia, Turcia şi România, prin finanțări Comenius 
și Grundtvig

 Durata: 25 de ore (5 ore/zi)

 Scopul principal: Dezvoltarea  abilităţilor și tehnicilor de 
planificare, coordonare, organizare şi derulare a proiectelor 



Participanții



Conținuturi studiate:
 1. Parteneriate europene: Comenius, Gruntvig, Leonardo etc.

 2. Noţiuni fundamentale legate de formularul de aplicaţie al unui parteneriat 

european, terminologia folosită, structura formularelor.

 3. Definirea scopurilor şi obiectivelor unui parteneriat

 4. Structura unui proiect. Iniţierea, planificarea, managementul, controlul, 
monitorizarea şi finalizarea unui proiect.

 5. Planificarea întâlnirilor din cadrul unui proiect. Tehnici de moderare a unor 
întâlniri eficiente.

 6. Metode de evaluare a proiectului.  Managementul  calităţii.

 7. Metode creative pentru planificare şi determinarea nevoilor (Brainstorming, Mind 
Mapping, Dishney Method etc).

 8. Tehnici şi instrumente pentru comunicarea şi colaborarea la distanţă.



Srategii folosite 

 Sesiune în plen

 Brainstorming

 Învăţare prin cooperare (lucru în grup/echipă)

 Prezentări power point

 Metoda “635”

 Metoda “Card request”

 Mind Mapping



De la curs...



Avantaje 

Certificat de participare

Document de mobilitate Europass 

Adeverință pentru obținere credite profesionale 

CNFP

 Informațiile dobândite

Contactele stabilite



Portofoliu



Pașii ulteriori...

Pasul VII 

Raportul de activitate și plan de diseminare

Pasul VIII

Aplicarea cunoștințelor și diseminarea

 Ziar Tribuna

 Revista on line http://moodle.ro/preparandia

 Consiliu Profesoral

 Centre școlare



O parte din diseminare:



Efectele ulterioare:
 Aplicare vizită pregătitoare- contact stabilit în timpul 

mobilității

 Aplicare vizite de studiu

 Workshopuri pentru consiliere  colegi pentru aplicare 

vizită de studiu

 Consultarea permanentă a ofertelor llp.ro

 Încrederea 



Disponibilitatea de a transmite 

informațiile:

 laurabobes@yahoo.com

 0735548805,

 Laura Opriș

mailto:laurabobes@yahoo.com

