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Promovarea egalitatii de sanse prin strategii creative de comunicare
Proiect Erasmus+ Mobilitate pentru Educatia Adultilor
2017-1-RO01-KA104 – 035992
Proiectul este finanţat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+ KA1-Mobilitati
pentru Educatia Adultilor şi se va derula în perioada 01.08.2017 - 31.07.2018.

Informaţii generale despre proiect
Proiectul este implementat de un consortiu alcatuit din 3 organizatii partenere:
 Centrul European pentru Integrare Socioprofesională ACTA - coordonator si
organizatie de trimitere
 CSEI ORIZONT – organizatie de trimitere
 CJRAE Bihor – organizatie de trimitere
Organizația de primire/organizatorul cursului: Quarter Mediation, este un furnizor de
formare profesionala si de educatia adultilor cu sediul în Assen, Olanda.
Grupul țintă: proiectul răspunde nevoii de formare continua a 10 profesori din invatamantul
special, nivel 6 EQF, prin participarea la cursul de formare "Creativity in teaching and
training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education" timp de 7 zile in
Olanda, in vederea dezvoltarii abilitatilor si competentelor de comunicare prin schimb de
informatii si bune practici.
Cei 10 profesori vor participa la activitati teoretice si practice, in conformitate cu nevoile de
formare identificate:
-utilizarea indiciilor verbale si non-verbale de comunicare, ascultarea activa
-desfasurarea activitatilor in aer liber, de utilizare a muzicii, artei sau TIC in predarea
didactica
-utilizarea instrumentelor si tehnicilor pentru o comunicare eficienta
Participantii vor lua parte la un curs practic de tip hands-on, focalizat pe dezvoltarea
abilitatilor de comunicare, care are ca scop dezvoltarea profesionala si personala a
specialistilor implicati in invatamantul special si care lucreaza cu elevi cu cerinte
educationale speciale.
Cursul se bazeaza pe metodologia invatarii non-formale si are ca obiectiv impartasirea
exemplelor de buna practica cu privire la modul de a utiliza muzica, arta (arta plastica si arta
spectacolului), TIC si activitatile outdoor in procesul de predare si invatare, prin combinarea
acestor metode cu metodele traditionale de predare (uneori prea conservatoare).
Cursul este adecvat pentru profesorii care predau la orice nivel si orice subiect, traineri sau
specialisti care lucreaza cu tinerii defavorizati sau cu cerinte educationale speciale.
Participarea profesorilor la acest curs le va oferi o noua viziune asupra metodelor de predare
pentru elevii din invatamantul special, noi concepte, mai eficace, in sfera comunicarii si le va
facilita cea mai rapida dezvoltare a abilitatilor de comunicare intra si interpersonala.
Obiectivul general al proiectului: sprijinirea personalului didactic din invatamantul special
pentru a dobandi cunostinte, abilitati si competente de comunicare la nivelul standardelor
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Europene, pentru imbunatatirea calitatii actului de predare si formare si facilitarea
incluziunii educationale si sociale a persoanelor din grupuri vulnerabile.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt in conformitate cu nevoile de perfectionare
identificate:
 Imbunatatirea abilitatilor de comunicare intra si interpersonala a unui grup de 10
profesori din invatamantul special pentru a facilita relationarea si integrarea pe piața
fortei de munca a tinerilor
 Imbunatatirea competentelor de predare prin utilizarea unor strategii creative,
pentru a asigura egalitatea sanselor in educatie
 Imbunatatirea competentelor lingvistice prin utilizarea notiunilor de specialitate si
promovarea diversitatii lingvistice
 Dezvoltarea competentelor sociale, civice si interculturale a unui grup de 10 profesori
pentru constientizarea dimensiunii Europene
Derularea proiectului va răspunde nevoilor specifice de formare identificate prin urmatoarele
obiective propuse:
 Dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice si specialistilor care
lucreaza cu tineri din invatamantul special
-facilitarea accesului la cursuri de formare profesionala si dezvoltare personala
-imbunatatirea competentelor de comunicare, TIC si a celor lingvistice intr-o limba straina
-validarea si recunoasterea competentelor prin certificatul Europass Mobility
 Internationalizarea organizatiilor din consortiu printr-un proiect de mobilitate
 Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii, pentru a crea o forta de munca
competenta, capabila sa contribuie si sa se adapteze la schimbarile tehnologice
utilizand noi metode de predare mai inovatoare si creative.
Rezultatele estimate ca urmare a implemantarii proiectului:
a. Rezultate profesionale, sub forma de competente, abilitati si atitudini sporite
-10 profesori cu abilitati de utilizare a metodelor creative de predare, prin muzica, arta, TIC,
activitati outdoor
-constientizarea diversitatii culturale si efectele sale asupra practicilor de comunicare
-10 profesori avand cunostinte imbunatatite privind comunicarea intra si interpersonalaverbala, paraverbala, non - verbala si vizuala pentru a crea o stare optima de invatare
elevilor cu dizabilitati
-10 profesori care stapanesc tehnicile limbajului de sustinere, pentru a motiva elevii sa
atinga obiectivele si sa depaseasca dificultatile
b. Rezultate transversale:
-10 profesori cu abilitati lingvistice imbunatatite prin dobandirea de terminologia specifica
legata de subiectul cursului
-10 profesori cu competente digitale imbunatatite pentru introducerea noilor tehnologii in
predarea din invatamantul special
Rezultatele obtinute pe parcursul stagiului de formare le va permite beneficiarilor si o noua
atitudine privind:
-adaptabilitatea si relationarea pe o piata a muncii dinamica
-diversitatea etnica si culturala si constientizarea efectelor sale asupra dezvoltarii personale
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-spriritul de voluntariat, de lucru in echipa si actiune civica
Rezultatele intelectuale care vor fi dezvoltate de catre participanti:
-10 portofolii individuale cu materiale realizate in cadrul activitatilor de curs
-auxiliar didactic, realizat pe baza documentelor din portofolii, pentru profesorii din
invatamantul special: strategii creative prin muzica, arta si outdoor, exemple de buna
practica, pentru a facilita procesul de comunicare in activitatea didactica
-100 pliante, afis de prezentare
Beneficiari indirecti: elevii de la invatamantul special care vor beneficia de noile strategii
didactice , vor beneficia de o comunicare mai eficienta a profesorilor, facilitand astfel
egalitatea de sanse a tinerilor cu cerinte educationale speciale.
Utilizarea estimativa a rezultatelor:
-cel putin 2 workshop-uri la nivel local, pentru formarea altor 20 profesori prin prezentarea
exemplelor de buna practica si activitati de voluntariat in cadrul ACTA
-cel putin 100 persoane din invatamantul special vor beneficia de diseminarea cunostintelor
dobandite de beneficiari, in consilii profesorale, cercuri pedagogice, comisii metodice
-participari ale membrilor echipei de proiect la conferinte si seminarii locale, nationale si
internationale
PLANUL ACTIVITATILOR CURSULUI
Activitatile cursului de formare "Creativity in teaching and training & how to use music, art,
ICT and outdoor activities in education" vor fi organizate pentru 7 zile x8 ore, astfel:
-Primirea participantilor si introducere
-Prezentarea agendei cursului si probleme organizatorice
-Prezentarea liderilor de curs, a mentorului si prezentarea participantilor
-Prezentarea organizatorului de curs si a proiectelor sale
-Prezentarea sistemului de invatamant din Olanda si din tarile participantilor
-Noi implementari pentru imbunatatirea metodelor de predare-invatare
-Strategii de comunicare pentru invatare creativa
-Hands-on workshop cu un domeniu mare de abordare "Tehnici de stimulare a creativitatii
grupului"
-Exemple de buna practica ale metodelor creative de predare-invatare prin aprofundarea
activitatilor indoor si outdoor
-Experimentarea procesului creativ, calea de pornire pentru a obtine ceva nou
-Metode creative si maniere de predare-invatare
-Activitati de participare activa folosind activitati outdoor, muzica si arta cu un domeniu
mare de abordare
-Hands-on workshop
-Evaluarea si certificarea
Proiectul va contribui la formarea continua a 10 profesori din invatamantul special, nivel 6 EQF, prin
participarea la cursul de formare "Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and
outdoor activities in education" timp de 7 zile in Olanda in vederea dezvoltarii abilitatilor si
competentelor de comunicare prin schimb de informatii si bune practici.
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Organizatia Quarter Mediation va asigura activitatile cursului de formare pentru a transfera
competente in domeniul strategiilor creative de predare si comunicare si pentru imbunatatirea
competentelor lingvistice, digitale dar si de relationare interpersonala, in cadrul unui program
adecvat nevoilor identificate.
Proiectul va raspunde nevoii de formare continua a unui grup format din 10 profesori care vor
participa la activitati teoretice si practice, in conformitate cu nevoile de formare identificate:
-utilizarea indiciilor verbale si non-verbale de comunicare, ascultarea activa
-desfasurarea activitatilor in aer liber, de utilizare a muzicii, artei sau TIC in predarea didactica
-utilizarea instrumentelor si tehnicilor pentru o comunicare eficienta

Mobilitatea se va desfasura in 2 fluxuri (datele cursurilor se vor stabili de comun acord cu
furnizorul de formare, dupa aprobarea grantului)
1 flux: 5 profesori
2 flux: 5 profesori
Perioada de desfasurare a proiectului 01.08.2017- 31.07.2018
Planul de management al proiectului pe durata celor 12 luni ne va asigura realizarea obiectivele
propuse la termenele stabilite, cu costurile si la calitatea stabilita.
Membrii consortiului au stabilit inca din faza de aplicatie echipa de management a proiectului pe
baza unor criterii clare si transparente.
Aceasta va fi formata din: manager de proiect, responsabil financiar, coordonator formare
profesionala, coordonator monitorizare/calitate/promovare proiect.
Dupa aprobarea proiectului se va definitiva si aproba echipa de proiect prin decizie interna a ACTA,
sarcinile fiecarui membru din echipa si procedurile care vor fi intocmite pentru fiecare activitate.
Toti membrii consortiului vor semna un acord formal privind:
-rolul si responsabilitatile fiecarui membru
-masuri administrative si financiare clare si transparente
-modalitatile de cooperare in vederea pregatirii participantilor
-asigurarea calitatii activitatilor si monitorizarea perioadei de mobilitate
Consortiul va implementa in parteneriat toate etapele proiectului .
Se vor stabili echipe de lucru in fiecare organizatie pentru a colabora cu managerul si echipa de
proiect pentru implementarea cu succes a proiectului.
Echipa de gestionare a proiectului va întocmi un plan de lucru si proceduri pentru fiecare etapa de
derulare pentru a asigura o buna implementare a activitatilor si o buna gestionare financiara.

Activitati de implementare: 01.08.2017-31.07.2018
1.Semnarea contractului cu AN si Quarter Mediation: august-septembrie 2017
-validarea echipei de proiect prin decizie interna-ACTA
-activitati de popularizare a proiectului, informarea partilor interesate (stakeholders)- consortiu
2.Procesul de selectie: octombrie 2017 -echipa de selectie
3.Semnarea contractelor, a acordului de formare si de calitate cu participantii: octombrie 2017
4.Gestionarea aranjamentelor practice de transport, cazare, asigurari de sanatate: noiembrie 2017
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5.Perioada de formare pentru fiecare participant: noiembrie-decembrie 2017-echipa proiect,
consortiu
10 participanti, 2 fluxuri, incepand cu luna ianuarie-martie 2018
-1 saptamana de pregatire inaintea plecarii, 3 module de pregatire: generala (10ore), culturala (6
ore), lingvistica in limba engleza (10 ore). Dupa fiecare modul de pregatire se va face evaluarea
participantilor.
-9 zile de mobilitate: 7 zile participare la activitatile cursului +2 zile transport
-7 zile X 8 ore/zi activitati de formare; contacte cu elemente de cultura si civilizatie locala
Timp liber, activitati de pregatire culturala, lingvistica
7.Elaborarea/definitivarea produselor finale: martie-iunie 2018
8.Elaborarea si trimiterea urmatoarelor documente:
-rapoarte individuale (participanti): martie 2018
-raportarea finala la AN, CEIS ACTA: august 2018
9.Activitati de monitorizare, evaluare, diseminare a proiectului (participanti, Quarter Mediation,
membrii consortiului): permanent pe toata perioada proiectului
10.Managementul bugetului: permanent-manager si echipa de proiect, consortiu
11.Activitati diseminare si folow-up: chestionar, valorizare si multiplicare: aprilie-august 2018-echipa
proiect, consortiu
Organizarea concursului de selectie a profesorilor participanti.
Criteriile de participare la selectie ne vor garanta obiectivitatea:
-profesori din invatamantul special
-experienta in integrarea sociala si pe piata muncii a tinerilor cu cerinte educationale speciale
-abilitati de utilizarea a calculatorului - dovedite prin documnte
-abilitati lingvistice in limba engleza nivel minim B1
-motivatie pentru participarea la un curs organizat la nivel European
Profesorii vor depune la secretariatele organizatiilor din consortiu, in perioada stabilita si specificata
in anuntul de concurs, un dosar de candidatura care va cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:
-opis
-cerere inscriere
-copie CI
-scrisoare de intentie (motivatia de implicare in proiect, capacitate de cooperare, lucrul in echipa)
-CV in format Europass
-autoevaluarea CV dupa criteriile/punctajele care vor fi afisate
-portofoliul cu anexele CV (inclusiv documente care atesta participarea in activitati de voluntariat)
Scrisoarea de intentie si CV vor fi redactate in limba engleza.
Dosarele depuse ulterior datei stabilite, nu vor mai fi luate în considerare.
Vom desfasura procesul de selectie in doua etape pe baza procedurilor definite clar si transparente.
1.Perioada de informare a tuturor celor interesati: 01.09-30.09.2017
Afisare detalii proiect: obiective,rezultate, perioada, numar participanti, criterii selectie
2.Concursul de selectie: 01.10-31.10.2017
Probe de concurs:
a.test de aptitudini: competente lingvistice in limba engleza
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b.analiza CV
c.interviu
Comisia de selectie va fi numita prin decizie interna a ACTA si va fi formata din :
-Coordonator Proiecte Internationale- ACTA
-Profesor invatamant special, CSEI
-Profesor psiholog, CJRAE
-Profesor limba engleza/Inspector scolar proiecte educationale ISJ Bihor
Metode si instrumente de evaluare: pentru probele a) si b) vom utiliza grile de evaluare. Punctajul se
va acorda distinct de catre fiecare membru al comisiei. Punctajul general va fi media aritmetica a
notelor primite. In caz de punctaj egal, criteriul de departajare va fi nota la testul competente
lingvistice. Primii 10 clasati vor fi beneficiarii, iar urmatorii 2 vor fi rezerve.
Rezultatul selectiei se va afisa la sediul si site-ul organizatiilor si pe email celor inscrisi, în maxim 2 zile
lucratoare de la data concursului. Contestatiile se depun in ziua afisarii rezultatului.

Anterior plecarii in mobilitate participantii vor semna urmatoarele documente:
1.Acordul de formare/Learning Agreement- va stabili activitatile de formare convenite si asumate de
toti partenerii si participanti Acordul va defini rezultatele formarii, va preciza monitorizarea,
evaluarea si modalitatea de acordare a certificatului Europass Mobility
2.Angajamentul pentru calitate/Quality Commitment - va contine drepturile si obligatiile
organizatiilor partenere si a participantilor; perioada de mobilitate, pregatirea pedagocica, culturala
si lingvistica, reglementari administrative si legale, aspecte financiare dar si un ghid pentru
elaborarea raportului individual de mobilitate.
3.Contractele cu participantii
Dupa selectarea participantilor, acestia vor parcurge urmatoarele activitati obligatorii:
i. Premobilitate
Modulul 1. Pregatirea generala-10 ore - se va realiza inaintea mobilitatii:
1)Prezentarea programului Erasmus+, responsabil diseminare/promovare
2)Prezentarea proiectului aprobat in cadrul caruia vor participa la activitatile de formare in Olanda
3)Prezentarea certificatului Europass Mobility; Mobility Tool si a rapoartelor individuale
4)Pedagogia stagiului, responsabilul formare profesionala va da informatii si elemente privind cultura
organizationala, organizatia de primire.
Modulul 2. Pregatirea culturala- va fi realizata atat in Romania (6 ore) cat si in Olanda. In timpul liber
se vor vizita diferite obiective turistice sau muzee.
Modulul 3.Pregatirea lingvistica, 10 ore pregatire pentru actualizarea abilitatilor lingvistice in limba
engleza
I. In timpul mobilitatii, 7 zile activitatile cursului+2 zile transport
-8 ore/zi activitati de formare; contacte cu elemente de cultura si civilizatie locala
III. Postmobilitate
-completarea Mobility Tool si a rapoartelor individuale, elaborarea auxiliarului didactc, 2 workshopuri pentru initierea altor 20 profesori, elaborarea materialelor de diseminare.
Organizatia de primire Quarter Mediation va:
-furniza participantilor informatii practice si logistice privind transferul cu trenul de la aeroport la
locul de desfasurare a cursului
-rezerva cazarea participantilor in Best Western Hotel De Jonge, Assen, Olanda, unde sunt si salile de
curs
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-desemna un mentor care va fi in contact permanent cu participantii si cu reprezentantii organizatiei
de trimitere pentru o mai buna dezvoltare a cursului
-organiza primirea participantilor si activitatile cursului de formare
-realiza planul si activitatile cursului de formare, in colaborare organizatia de trimitere ACTA
-aplica procedurile follow-up: monitorizare, indrumare si sprijin in orice moment al formarii
Quarter Mediation este un furnizor de formare profesionala si de educatia adultilor cu sediul în
Assen, Olanda, foarte experimentat in organizarea de cursuri la nivel european, inclusiv fostele
cursuri Comenius si Grundtvig din cadrul Programului de Invatare pe tot parcursul vieții 2007-2013.
Deasemenea, formatorul principal este expert in cadrul programelor europene, fiind evaluator
extern, a agențiilor natonale olandezi si flamanzi, precum si al Comisiei Europene. Dorim sa
accentuam ca Quarter Mediation a initiat si organizat 26 de cursuri Comenius si Grundtvig.
Cursurile folosesc o abordare inovatoare prin care arata cum sa se aplice metodele non-formale si
informale in educatia formala, bazate pe un hands-on si de invatare prin practica, si de asemenea,
prin organizarea de activitati de interior si in aer liber (a se vedea feedback-ul participanților la https:
/ / www.facebook.com / QuarterMediation).
Quarter Mediation a organizat cursuri Comenius si Grundtvig la nivel european, cu titlul "
Competenta interculturala , printr-o comunicare eficienta intre predarea Europeana si mediul de
invatare" NL - 2012-262 -003, si de asemenea un curs de 3 saptamani cu privire la comunicarea
afacerilor ( www.quartermediation.eu ). Organizatia este , de asemenea, implicata in proiecte legate
de scopul proiectului,cum ar fi:
" Imbunatatirea motivatiei si cresterea sansele de angajare " ( proiect Leonardo da Vinci
parteneriat);
" Compararea politicilor de afaceri in domeniul educatiei si formarii profesionale in tarile din UE si
adaptarea de bune practici la scolile VET si furnizorii VET "; " Antreprenori europeni de succes", "
Compararea Politicilor de Sanatate si Securitate Ocupationala si conditiile din tarile UE si adaptarea
de Bune Practici in scolile VET "
Quarter Mediation a fost numita de catre Comisia Europeana ( proiect centralizat Erasmus pentru
Tinerii Antreprenori " ) ca Organizație Oficiala Intermdiara pentru antreprenori din Olanda (
www.erasmus - entrepreneurs.com ).
Quarter Mediation a luat parte în Belgia la o activitate de formare pilot pentru organizatorii de
cursuri oferite de Ginco (reteaua Comisiei Europene pentru organizatorii de curs). Au participat doar
25 de furnizori de educatie pentru adulti din Europa, care au decis cand un curs este de calitate si au
discutat cum trebuie sa fie criteriile de calitate pentru un curs organizat la nivel european.
Faptul ca Quarter Mediation a fost unul dintre cei 25 de participanti este o recunoaștere a calitatii
cursurilor pe care le organizeaza iar faptul ca activitatile sale sunt recunoscute de către GINCO,
Rețeaua Europeanaa organizatorilor de cursuri, este o garanție a calitatii cursului.

