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„SEE and cha(lle)nge”  
 
În cadrul acţiunilor care 

vor urma „agenţii schimbării” din 
cadrul CJRAE Alba, vor  realiza 
„demultiplicarea” modelului de 
educație norvegian, având 
convingerea că schimbarea pe 
care vrem să o vedem în lume 
începe cu noi înșine „Be the 
change you want to SEE in the 
world”  

 
 

”Working together for a green, 

competitive and inclusive Europe” 
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CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI 

ASISTENȚĂ EDUCATIONALĂ ALBA  

(CJRAE ALBA) 

CJRAE ALBA 

O echipă formată din experți educaționali, 

reprezentanți ai CJRAE Alba, Mehedinți, Vaslui, 

Iasi și ISJ Iași, timp de o săptămână au învățat să 

devină facilitatori și agenți ai schimbării. 

 

 
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului 

Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de 

Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului 

Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate 

reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor”.  

 



”The teacher as a change agent” 

Tip Proiect:  

SEE 2018-EEA4EDU  

Număr proiect: 2018-EY-PMIP-R1

-0003  

Perioada de implementare: 

03/09/2018 – 31/08/2019  

Buget: 9670 Euro  

Parteneri europeni: Newschool 

AS, Oslo - Norway  

Scopul proiectului: dezvoltarea 

instituțională prin creșterea calității 

serviciilor specializate, oferite de 

consilierii școlari și profesorii logopezi. 

Obiective principale: îmbunătățirea 

competențelor profesionale ale  

consilierilor școlari și profesorilor 

logopezi, prin dezvoltarea abilităților de 

formare a echipelor de lucru/intervenție, 

însușirea de noi tehnici de elaborare a 

proiectelor/programelor de prevenție și 

intervenție, prin participarea la un 

program de formare; 

 

 

Activităţi proiect: 
 August 2018: Stabilire echipa de management a 

proiectului. Selecție participanţi la mobilitate; 

 Septembrie 2018: activităţi organizatorice pentru 

mobilitate, activităţi de informare privind 

activitățile din cadrul proiectului; 

 Octombrie 2018: activitate de mobilitate Oslo, 

Norvegia, 4 participanţi – 4 zile curs structurat + 

1 zi job shadowing în şcoli norvegiene; 

 Noiembrie 2018: Ianuarie 2019: Activităţi de 

diseminare: prezentarea proiectului în cadrul 

comisiilor metodice ale CJRAE Alba,  a Sim-

pozionului județean ”,,Educaţie pentru 

dezvoltare durabilă a României - în context 

european’’ organizat de CCD Alba, articole în 

reviste de specialitate: “Tribuna învățământului” 

şi presa online locală “ProAlba”. 

 Februarie 2019: Workshop ”Profesorul—agentul 

schimbării” pentru consilierii școlari şi pro-

fesorii logopezi. 

 Martie 2019:  Activități de formare a echipelor 

la nivelul unităților de învățământ, realizate de 

către consilierii școlari si profesorii  

 Aprilie – Mai 2019: Ateliere derulate cu elevii și 

părinţii; activităţi interactive pentru elevi cu 

tema “Profesorul Ideal al secolului XXI” 

 Iunie 2019: Simpozion județean cu tema: 

“Profesorul ca agent al schimbării” - exemple de 

bună practică 

 Septembrie 2019: Prezentarea rezultatelor 

proiectului şi raportare. 

 

Rezultate așteptate:  
 

 Creşterea gradului de colaborare, 

cooperare și integrare socială a 

actorilor educației, beneficiari direcți 

și indirecți ai serviciilor educaționale; 

 Realizarea unei broșurî informative -  

”Ghid de exerciţii pentru agenți ai 

schimbării”, care va fi distribuită 

online în unități de învățământ; 

 Desfășurarea Workshopului 

”Profesorul — agentul schimbării” 

pentru consilieri școlari și profesorii 

logopezi din rețeaua CJRAE; 

 Conturarea unui model al unei școli 

incluzive, democratice prin 

promovarea conceptelor de învăţare 

experienţială sau învăţare bazată pe 

sarcină; 

 Desfășurarea unui Simpozion 

Județean cu tema “Profesorul ca 

agent al schimbării” - exemple de 

bună practică; 

 Creșterea interesului pentru 

programul de granturi prin 

Mecanismul Financiar al SEE; 

 4 certificate de recunoaștere - 

documente Europass. 

 

Motto: 

”Be the change you want to 

SEE in the world” (Ghandi) 


