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INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂŢILE DERULATE ÎN SEMESTRUL I AL 

ANULUI ŞCOLAR 2018-2019 ÎN PROIECTELE CU FINANŢARE EUROPEANĂ ÎN 

CARE CCD DÂMBOVIŢA ESTE PARTENER 

 

 CCD Dâmboviţa este partener, în anul şcolar 2018-2019, în două proiecte POCU şi un 

proiect Erasmus +. Pe lângă proiectele aflate în implementare, se află în proces de scriere un 

alt proiect Erasmus +, ce vizează educaţia pentru dezvoltare durabilă. 

Activităţile derulate în primul semestru al anului şcolar 2018-2019 au fost:  

POCU 104753 INO-PRO - INOvaţie şi PROgres pentru o educaţie şcolară de 

calitate şi incluzivă în judeţul Dâmboviţa 

- Acreditarea programelor de formare Metode interactive de predare-învățare, Integrare 

TIC în procesul educațional; 

- Derularea programului de formare Managementul comunicării în mediul școlar pentru 

grupele 1-5; 

- Participare la întâlniri de management de proiect; 

- Notificarea experţilor la OI POCU; 

- Raportarea tehnică și financiară. 

POCU 105645 Şcoala Bucuriei – parteneriat pentru o comunitate de învăţare 

durabilă 

- Participare la Conferinţa de lansare a proiectului; 

- Selecţia grupului ţintă cadre didactice; 

- Derularea programului de formare Educaţie nonformală – management şi bune 

practici pentru grupele 1 şi 2; 

- Derularea programului de formare Educaţie de calitate pentru o şcoală a tuturor 

pentru grupele 1 şi 2; 

- Realizarea a două din cele trei achiziţii din cadrul proiectului; 

- Participare la întâlniri de management de proiect; 

- Notificarea experţilor la OI POCU; 

- Raportarea tehnică și financiară. 

ERASMUS + 2017 – 1 – UK01 – KA201 – 036578 Digital Competence in action 

- Realizarea prezentării activităţilor derulate în primul an de proiect; 

- Participare la mobilitatea din Spania (Murcia, Lorca şi Mula); 

- Scrierea programelor de formare avizate Utilizarea TIC în învăţământul primar, Rolul 

TIC în procesul educativ din gimnaziu şi Dezvoltarea competenţelor TIC în 

învăţământul liceal; 

- Participare la întâlniri de management de proiect; 

- Raportarea tehnică şi financiară pentru raportul intermediar.  
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