
  

 

Fișa proiect 

Nume instituție INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 

Rol în proiect Coordonator 

Titlu proiect TRUE - Tolerance, rights and unity in education 

Tip Proiect PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI 

ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA FINANȚAT 

PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021 - PROIECTE ÎN 

DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

Număr proiect 2018-EY-PMIP-R2-0011 

Perioada de implementare 23 septembrie 2019- 22 septembrie 2021 

Buget 21.780,00 EUR 

Parteneri europeni/ locali – 

membri în consorțiu/ Furnizori de 

formare 

F1: Newschool, Oslo, Norvegia 

F2: Intercultural, Borgarnes, Islanda 

Scopul proiectului Proiectul TRUE - Tolerance, rights and unity in education își 

propune creșterea calității educației în școlile din județul NEAMTȚ, 

prin creșterea numărului de școli democratice, bazate pe toleranță, 

cetățenie activă, drepturile omului, incluziune și leadership. 

Obiectiv principal 

 

Beneficiile pe care le va avea instituția sunt corelate cu obiectivele 

proiectului: 1. Imbunătăţirea competenţelor profesionale  ale  celor 8 

inspectori şcolari participanți la activitățile de mobilitate  în vederea 

creşterii calităţii educaţiei în şcoală; 2. Dezvoltarea unui ghid  de 

bune practici – metode inovatoare în domeniul practicilor  Educație 

pentru cetățenie democratică; 3. Schimbarea atitudinii didactice în 

mediile școlare, prin asigurarea accesului la activități de formare pe 

teme care să conducă la construirea profilului școlii  democratice 

prin formare "în cascadă" a unui număr de 18 inspectori școlari, 136 

de directori de școli, 150 de profesori și părinți). 

Rezultate estimate 

 

Activitățile de mobilitate, reprezentate de cursuri structurate, prin 

tematica lor vor contribui la imbogatirea cunoștințelor, formarea 

priceperilor și schimbarea de atitudine a beneficiarilor direcți (8), iar 

prin activitățile locale, vor fi transmise beneficiarilor indirecți 

(ceilalți inspectori - 18, directori - 136, profesori, parinti - 150), prin 

intermediul celor 9 activități de formare/ 3 seminare/ 1 masă rotundă 

și nu în ultimul rând, ELEVILOR, prin proiectele inițiate în cel puțin 

40 de școli sub deviza "Transformăm școala împreună". 

 

Curs structurat (4 zile)+1 zi job shadowing - The teacher as 

change agent  

Nr. de participanți: 4 inspectori  

Perioada mobilității: 28.10-1.11.2019 

Instituția de primire: furnizor de formare Newschool, Oslo, Norvegia 

Curs structurat (7 zile) - Learning outside - Living together, 

learning together, working together - Special focus on outdoor 

activities  

Nr. de participanți: 4 inspectori  

Perioada mobilității: 3.05 - 9.05.2020/ 

 3.05 - 9.05.2021 

Instituția de primire: furnizor de formare Intercultural, Borgarnes, 

Islanda 

Alte informații  

 


