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Proiect finanțat prin Programul Erasmus+  

Acțiunea  Cheie 1:  EDUCAȚIE ȘCOLARĂ , parte a  Acreditării ERASMUS 2021-2027 

Durata  proiectului: 01.09.2021-30.11.2022 

Număr de referință proiect: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000008758 

Buget aprobat:  34 560 EURO 

Beneficiar: Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi 

 

 

Denumire curs: Quality EU Project Management – Erasmus+ 

Instituția formatoare: Edu2Grow, Portugalia 

Durata: 5 zile 

Locație: Caldas de Rainha, Portugal 

Obiectivele cursului: 

-să dezvolte competențe privind planificarea, gestionarea și evaluarea proiectelor europene în vederea 

îmbunătățirii calității acestora în conformitate cu reglementările UE pentru a promova utilizarea ghidurilor 

Ciclului de Management al Proiectului și Abordării Cadrului Logic 

- să împărtășească cele mai bune practici și să transfere cunoștințe practice despre managementul 

proiectelor între diferite zone culturale (cel puțin 3 țări) 

- să dezvolte instrumente (liste de verificare a proiectelor, chestionare de nevoi, tehnici de diseminare etc.) 

pentru fazele cheie de management al ciclului de proiect pentru a permite participanților să găsească cel 

puțin 3 idei și tehnici de proiect pentru propriul context pentru a crește încrederea participanților în 

abilitățile lor de cooperare internațională și strategiile de comunicare la nivel instituțional 

- să promoveze cooperarea europeană în domeniul educației în cadrul programului Erasmus+ prin 

construirea de parteneriate 
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Detailed programme of the mobility period:   

Course name: Quality EU Project Management – Erasmus+ 

Course location –Caldas de Rainha, Portugal 

          

Days Module Details of activities and methodology 

Day 1 Participation 

and facilitation 

Constructia unei echipe. Comunicare (asertivă, agresivă, 

pasivă) Lucrul cu părțile interesate. Abordare participativă. 

Jocuri, metode și instrumente pentru îmbunătățirea comunicării. 

Comunicarea non-verbală în mediul de lucru. Parteneri: 

așteptări, căutare, comunicare – dezbatere 

Day 2 Project Cycle 

Management 

Strângere de fonduri – metoda teatrului forum. Etapele 

managementului ciclului de proiect. Exerciții practice: – 

Indicatori de calitate Sarcini, responsabilități, instrumente. 

Exercițiu practic: Parteneriate strategice Erasmus+. Evaluare 

intermediară 

Day 3 Logical 

Framework 

Approach 

Etapa de analiză și planificare. Simulare: arborele problemelor 

și arborele obiectivelor. Proiect de cercetare urmat de joc de rol: 

The Matrix. Exerciții practice: lista de verificare a proiectului. 

Exerciții practice pe platforma E-Twinning. 

Day 4 Monitoring, 

Evaluation and 

Audit 

Vizită de studiu la o instituție locală care implementează 

proiecte europene. Diseminarea proiectelor europene anterioare 

realizate de toți partenerii. Sarcini și responsabilități cheie. Joc 

de simulare: criterii de evaluare, evaluare și audit. Explorarea 

peisajului urban – rezultatele orașului și proiectelor în aer liber. 

  

Day 5 Evaluation 

Planificarea activităților de diseminare si valorificare. Utilizarea 

instrumentelor europene de certificare: certificatul de mobilitate Europass, 

modernizarea pașaportului lingvistic Europass și a pașaportului de 

competențe Europass. Evaluarea proiectului. Ceremonia de certificare. 
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