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OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

        GRANTURI SEE 

 Îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării 

profesionale. 

 Cooperarea și realizarea de parteneriate între educație 

și lumea muncii. 

 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 



SCOPUL PROIECTULUI            ,,SITED,,  
”SOCIAL INCLUSION THROUGH EQUALITY IN DIVERSITY ”  

  

 Dezvoltarea instituțională, prin îmbunătățirea 

și eficientizarea competențelor profesionale 

ale expertilor educaționali din cadrul CJRAE 

Sibiu. 

 Creșterea calității procesului instructiv-

educativ atât pentru beneficiarii direcți cât și 

pentru cei indirecți ai serviciilor educaționale 

(elevi, părinți, cadre didactice din unitățile de 

învățământ și comunitatea locală.) 

 

  

 

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de un an începând cu 

data de 01.09.2018 până la 31.08. 2019 



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI: 

  Participarea la cele 3 cursuri de formare: 

1. Course 45- Reaching, teaching and keeping our 

learners, 21- 27 Octombrie 2018 - Islanda(3 

participanți) 

2. Course- Teacher as a change agent , 11-15 

Februarie 2019- Norvegia (2 participanți) 

 

3. Course 51- Diverse Society-Diverse Classroom, 

07-13 Aprilie 2019 - Islanda(4 participanți) 

 



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI  

 

  Course 45- Reaching, teaching and 

keeping our learners, 21- 27 Octombrie 

2018 - Islanda(3 participanți) 

 Obiective:Învățarea despre diferitele sisteme 

școlare din Europa, diferitele sisteme de educație și 

motivele abandonului sau neparticipării elevilor 

expuși riscului de părăsire timpurie a școlii 

 Însușirea de metode și abordări inovative pentru a 

atinge și a spori gradul de retenție în școală a 

elevilor defavorizați. 

 

 



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI  

 

 Course- Teacher as a change agent , 11-15 

Februarie 2019- Norvegia (2 participanți) 

 

      Obiective: Explorarea practică a rolului 

profesorului ca agent de schimbare, nu 

numai a propriei sale practici, ci ca o  

persoană  cu o viziune personalizată, 

informală și colaborativă a educației. Acest 

curs este conceput pentru a spori calitatea 

educației românești prin învățarea pe tot 

parcursul vieții a experților educaționali 



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI  

 

 Course 51- Diverse Society-Diverse 

Classroom, 07-13 Aprilie 2019 - 

Islanda(4 participanți) 

 Obiective: 

 Concentrarea pe competențele cheie și 

învățarea prin cooperare în grupuri 

multiculturale / diverse. 

  Crearea unui mediu de învățare incluziv 

și creativ. 

 

 

 



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI CUPRIND: 

 Desfășurarea unor ateliere de lucru pentru elevi și  

părinți centrate pe obiecivele proiectului. 

 

 Rezultatele activităților de învățare în urma participării 

la  mobilități vor fi diseminate în cadrul consiliilor 

profesorale, prin publicarea de articole, fotografii, 

mass-media, ziare locale, revista CJRAE Sibiu-

Psihologos, precum și pe site-ul instituției noastre, 

www.cjraesibiu.ro. 



LINK-URI UTILE PENTRU PROIECT 

http://www.eea4edu.ro – Programul Granturi SEE 

 

http://www.ici.is/- Cursuri Islanda 

 

https://newschool.me/ - Cursuri Norvegia 

Realizat 

                                            Ananie Ariana- profesor logoped 

Ani Veronica -  prof. consilier școlar 

Coordonator proiect 

 

http://www.eea4edu.ro/
http://www.ici.is/
https://newschool.me/


 ”Social inclusion through equality in diversity ”  
 


