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FIȘA PROIECT   

Nume instituție Inspectoratul Școlar Județean Călărași 

Rol în proiect Coordonator 

Titlu proiect The teacher as a change agent 

Tip Proiect SEE 2018 – EEA4EDU 

Număr proiect 2018-EY-PMIP-R1-0024 

Perioada de implementare 01/09/2018 – 31/08/2019 

Buget  10010 Euro 

Parteneri europeni Newschool AS, Oslo – Norway 

Scopul proiectului Dezvoltarea unor tehnici și instrumente de lucru pentru 

producerea unor schimbări de mentalitate a personalului 

didactic și cel de conducere la nivelul școlilor din judetul 

Călărași. 

Obiective principale: 

 
1. dezvoltarea competentelor a patru experti in realizarea 

schimbarii in echipele din scoli prin participarea la un curs de 4 

zile si o zi de job shadowing. 

2. Imbunătățirea calitatii furnizate prin crearea unui 1roducer1 

de 1roducer a schimbarilor in 4 scoli pilot, prin actiunea la 

nivelul directorilor, sefilor de catedra si a profesorilor 

3. Dezvoltarea interesului pentru schimbare in scolile din judet 

prin diseminarea exemplelor de buna practica prin cercurile 

metodice cu directorii si cercurile pe discipline in toate scolile 

din județ. 

Mobilități: Locul: Newschool, AS, Oslo, Norvegia 

Perioada: 3-7 decembrie 2018 

Tipul: Curs structurat și job shadowing 

Nr. de mobilități: 4 

Rezultate estimate 

 
Cele mai importante rezultate ale proiectului sunt: 

- 4 experti in educatie formati in Norvegia 

- 21 experti in educatie (inspectori scolari) formati in 

activitatile atelier - dezbatere de dupa mobilitate 

- 4 directori + 16 sefi de comisii metodice din scolile pilot 

formati de catre participantii la cursuri 

- 24 de profesori din scolile pilot formati in ateliere  

- 1 brosura "Profesorul, agent al schimbarii"  

Creșterea calității educației în cele 4 școli se va putea măsura 

prin calitatea documentelor de design curricular de la nivelul 

fiecarie unitati ( termen scurt), prin calitatea ofertei 

educationale, rezultatele la examenele nationale si gradul de 
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multumire al parintilor si (termen mediu).Totodata, cresterea 

participarii copiilor la  activitatile extracurriculare va fi o 

măsură a satisfactiei copiilor fata de școala. 

Impact  Se va reflecta prin noile competențe pe care experții 

participanți la mobilitate le vor transmite în cele 4 școli 

selectate pentru a se face pilotarea. Se va face apel la o 

abordare democratică a învățării, o atitudine care va fi  

câștigată prin practică și prin instrumente specifice. 

Detalii http://www.isj-cl.ro/ 

 


