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“PEER
(Profesioniþti în Educaþie Europeanã þi
Reformã)”

Proiectul are ca obiectiv formarea þi dezvoltarea profesionalã a personalului

Principalele rezultate aþteptate:

didactic din învãþãmântul preuniversitar, prin implementarea unui cadru
instituþional þi metodologic comun la nivel multi-regional, adaptat societãþii
bazate pe cunoaþtere, în vederea asigurãrii unui învãþãmânt performant la
standarde europene.
Scopul proiectului este sã producã schimbãri conceptuale þi practice în procesul
de modernizare a metodelor de predare învãþare în unitãþile de învãþãmânt din
cele douã regiuni partenere, contribuind la dezvoltarea unei oferte
educaþionale performante, conforme cu cerinþele procesului Lisabona þi ale
programelor de dezvoltare a resurselor umane din educaþie, aþa cum este
specificat în SIDRU þi PNDCSR.
Proiect strategic implementat la nivel multiregional de Inspectoratul Scolar
Judetean Galati, cofinantat din Fondul Social European in cadrul Programului
Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
Prioritara 1, D.M.I. 1.3, apel 87 si se implementeaza in parteneriat cu:

6098 de cadre didactice, didactic auxiliar si manageri scolari din
care cel putin 80% certificate, care deþin competenþe
profesionale optimizate prin programele de formare;
100 de formatori certificati conform COR 241205 ºi
5 pachete de suporturi de curs pentru modulele
de formare;
2 programe de formare continuã de tip
blended learning acreditate;
o bibliotecã virtualã ce cuprinde cursuri
în format multimedia;
o reþea europeanã de cooperare în
domeniul activitãþilor de îndrumare þi
control: parteneri din proiect þi parteneri
transnaþionali (instituþii similare din UE);
o reþea europeanã de cooperare în
domeniul consilierii psihopedagogice;
baza de date actualizatã, privind
nevoile de formare profesionalã a
cadrelor didactice din cele douã
regiuni de dezvoltare; un laborator
mobil ECDL acreditat;

Inspectoratul ªcolar Judeþean Ialomiþa
Casa Corpului Didactic Galaþi
Casa Corpului Didactic Ialomiþa
S.C. Altfactor S.R.L. Galaþi
S.C. Alfagroup S.R.L. Galaþi
SIVECO Romania S.A.
S.C. Activemall S.R.L. Galaþi

8 Centre de Dezvoltare a Carierei þi
o filialã CCD;
24 Centre de Consiliere þi Orientare
a Carierei;
douã cataloage virtuale pentru cele douã
regiuni de dezvoltare;
platformã on line, funcþionalã þi actualizatã
permanent, necesarã desfãþurãrii cursurilor de tip
blended learning, paginã web.

