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1.

Care este obiectivul proiectului?

Îmbunătățirea accesului și participării personalului didactic din
sistemul de învățământ (ISCED 0-3) membrii de sindicat ai P1 Federația Sindicatelor din Învățământ ”Spiru Haret” - din regiunile
de dezvoltare București-Ilfov, Centru, S-E și Vest la oportunități de
formare continuă în domeniul gestionării, comunicării și medierii
relațiilor inter și intrainstituționale pentru asigurarea unui
învățământ de calitate, prin intermediul unui program național
inovativ de formare bazat pe resurse digitale.
OBIECTIVELE SPECIFICE :
• Identificarea nevoilor de formare ale personalului didactic din
învățământ (ISCED 0-3), pentru o mai bună corelare și adaptare a
programelor de formare dedicate acestora la nevoile grupului țintă,
pentru îmbunătățirea și actualizarea competentelor profesionale in
domeniul gestionarii relatiilor inter si intrainstitutionale pentru
asigurarea unui învățământ de calitate;
• Proiectarea si dezvoltarea unui program multiregional inovativ
de formare continuă bazat pe resurse digitale pentru perfecționarea
competențelor profesionale ale personalului didactic din sistemul de
învățământ (ISCED 0-3) membri de sindicat ai P1 în domeniul
gestionării, comunicării și medierii relațiilor inter și intrainstituționale la
nivelul unităților școlare;
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• Dezvoltarea competențelor profesionale a 2000 de cadre
didactice membri de sindicat, din sistemul de învățământ (ISCED
0-3) în domeniul gestionării, comunicării și medierii relațiilor inter și
intrainstituționale la nivelul unităților școlare prin participarea la un
program național inovativ de formare bazat pe metode interactive de
predare/materiale didactice inovative/instrumente digitale suport,
conforme cu noi exigențe din domeniu în cadrul unui portal național de
instruire complex.
2.

Beneficiar:

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
3.

Parteneri:

Federaţia Sindicatelor din Învăţământ ,,SPIRU HARET”
Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti
Casa Corpului Didactic Timiş
Casa Corpului Didactic Mureş
Casa Corpului Didactic Brăila
S.C. Softwin S.R.L.
3. Cine se poate înscrie în cadrul proiectului?
Grupul ţintă al proiectului “Platformă digitală interactivă pentru
eficientizarea activităţii cadrelor didactice în relaţia sindicală” este
format din 2000 de cadre didactice din învăţământul
preuniversitar, astfel:
CCD Bucureşti : 500 cadre didactice
CCD Timiş
: 500 cadre didactice
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CCD Brăila
CCD Mureş

: 500 cadre didactice
: 500 cadre didactice

4. Cum mă înscriu în proiect?
Pentru a vă înscrie în proiect va trebui să întocmiţi, pentru
fiecare participant la cursuri, un dosar care cuprinde următorul opis:
 Cerere de înscriere - 2 exemplare în original;
 Formular de înregistrare grup ţintă completat conform
instrucţiunilor.
Foarte important! Se completează, de mână (nu la calculator),
toate rubricile necesare și se bifează cu ”1”, NU CU ”X”.
 Declaraţie prelucrare date personale - 2 exemplare în original;
 Contract cursant - 2 exemplare în original;
 Copie după diploma de studii şi anexa de studii;
 Copie CI/BI;
 Copie după certificatul de căsătorie/sentință civilă divorț dacă este cazul;
 Adeverință salariat cu încadrarea în grupul țintă (personal
didactic, personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și
control etc.).
La acesta se adaugă:
 tabel participanți/județ - se întocmește pentru fiecare modul de
curs, pentru fiecare grupă de cursanți;
 Registrul de înscriere - 2 exemplare în original. Se completează
cu o zi înainte de începerea cursului.
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Documentele vor fi verificate şi, în eventualitatea că vor fi
identificate probleme, veţi fi contactat de echipa de management în
scopul remedierii acestora. De aceea se impune ca formabilii să
completeze corect formularele, cu datele de contact, în special un
număr de telefon şi adresa de e-mail la care pot fi contactați.
Toate dosarele se depun la liderul de sindicat de la nivelul
unității de învățământ şi apoi sunt transmise președintelui
organizației județene, în calitate de coordonator local de la nivelul
judeţului, unde vor fi introduse în Baza de Date a proiectului.
5. Care sunt costurile?
Participarea la programul de instruire şi de certificare al acestui
proiect este gratuită. Costurile sunt suportate integral din bugetul
proiectului.
6. Cum este structurat programul?
Programul cuprinde patru module de curs:
1) “Comunicare eficientă în gestionarea relațiilor inter și
intrainstituționale din sistemul de învățământ”;
2) “Gestionarea și medierea conflictelor din sistemul educațional
pentru personalul didactic membru de sindicat”;
3) „Educația în spiritul dezvoltării durabile”;
4) „Promovarea egalității de șanse în educație”.
7.

Cum se implementează proiectul?

Proiectul se implementează ca un proces continuu, pe o perioadă
de 36 luni.
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Programul de formare continuă se va desfăşura în locaţiile P2,
P3, P4, P5 (CCD-ul de la nivelul fiecărui județ).
Programul de formare este compus din:
- parte teoretică (sesiuni de predare face to face);
- componentă pregătitoare de formare IT pentru realizarea
sesiunii de formare online (cursanţii vor fi formaţi pentru a utiliza
platforma de instruire);
- componentă de exersare online;
- componenta practică (se va realiza prin activităţi didactice la
clasă şi prin instituirea unui sistem de asistare ulterioară privind
aplicarea/transferul de către participanţi a competenţelor dobândite
în timpul cursurilor în practica didactică);
- componenta de evaluare ( follow-up pe platforma online din
perspectiva teoretică şi practică a competenţelor şi abilităţilor
dobândite în cadrul programului de formare).
8.

Care este durata de instruire?

Fiecare din cele 4 cursuri incluse in programul de formare va
acoperi cate 40 de ore, dintre care 20 de ore de instruire față în
față și 20 de ore utilizând portalul. Fiecare grupă de formare
va cuprinde 20 de participanți. Sesiunile față în față se vor
desfașura în 6 zile, primele 4 având câte 4 ore de formare pe zi, a 5-a
având 2 ore destinate recapitularilor și concluziilor, iar ultima zi fiind
destinată susținerii proiectelor și examinării finale în vederea acordării
certificatelor de absolvire, acreditate CNFP (cu credite profesionale
transferabile). Pentru învățarea online va fi prevăzut un interval de 3
săptămâni.
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Programa de instruire va fi construită astfel încât să nu vă fie
afectat programul de lucru şi să puteţi participa activ la cursuri.
9. Ce se aşteaptă de la candidat ?
Să participe obligatoriu la cursuri;
Să aplice competenţele de operare şi de exersare online;
Să utilizeze platforma de instruire;
Să acceseze
informaţii despre desfăşurarea procesului de
învăţare;
Să se implice în dezbateri pe forum;
Să realizeze proiecte colaborative şi individuale.
10. Ce beneficii aveţi dacă participaţi la acest proiect?
Politica M.E.C.T.S. în ceea ce priveşte formarea continuă a
cadrelor didactice prevede obligativitatea acestora de a acumula cel
puţin 90 de credite profesionale transferabile la un interval de 5 ani.
Urmând acest program:
a. vă veţi înbunătăţi accesul la noi tehnologii educaţionale şi de
întocmire a documentelor portofoliului profesorului;
b. vă veţi mări frecvenţa de utilizare a Internetului;
c. vă veți îmbunățăți comunicarea prin intermediul portalului şi
al poştei electronice;
d. se va dezvolta capacitătea de a gestiona şi soluţiona conflicte;
e. se va eficientiza comunicarea inter şi intrainstituţionale;
f. va creşte încrederea în forţele proprii;
g. va spori atitudinea pozitivă faţă de elevi, colegi, părinţi;
h. facilitarea comunicării cu alte cadre didactice din alte
organizații sindicale din țară, membre ale F.S.I. ”Spiru Haret”.
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11. Unde fac instruirea?
Cursurile se vor desfăşura la sediile CCD-urilor. Instruirea o veţi
face în cadrul unităţilor de învăţare, în funcţie de grupa din care faceţi
parte.
Grupele vor fi alcătuite după criterii ce vor asigura omogenitatea
acestora în scopul creării unui climat confortabil de lucru şi motivării
pentru studiu.
Formatorii vor fi nominalizați de către fiecare CCD, în urma
selecției realizate de echipa de implementare, pe baza concursului de
dosare.
12. Cui vă adresaţi dacă aveţi nelămuriri?
Dacă sunt nelămuriri legate de înscriere vă rugăm să contactați
unul dintre membrii echipei de implemetare sau să intraţi pe site-ul
proiectului
la
adresele:
http://ismbfs.softwareeducational.ro/index.php și www.fsispiruharet.ro.
În speranța unei bune colaborări, vă dorim mult succes în
implementare!

Echipa de management
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