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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
FEBRUARIE 2015
În luna februarie ( L 11 ) continuă implementarea proiectului „Dezvoltarea
competențelor cheie pentru un parcurs școlar performant - Comperform”.
Activitățile care se vor desfășura conform cererii de finanțare și a graficului
activităților proiectului sunt:

A0.1

Managementul,

monitorizarea,

controlul

și

asigurarea

calității

implementării proiectului:
 Elaborarea planului de desfășurare a activităților pentru luna februarie;
 Întâlniri de lucru cu echipa de management și de implementare;
 Întocmirea raportului privind desfășurarea activităților în luna februarie;
 Verificarea rapoartelor și pontajelor elaborate de experții angajați în proiect;
 Întocmire corespondență cu OIPOSDRU MECȘ, cu partenerii.
A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului
 Prelucrarea şi păstrarea informaţiilor financiar-contabile ale proiectului, în
acord cu bugetul aprobat al proiectului;
 Gestionarea şi controlul cheltuielilor proiectului, în acord cu bugetul aprobat al
proiectului;
 Pregătirea documentelor în vederea transmiterii cererii de rambursare nr.4;
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 Verificarea și avizarea documentelor financiar-contabile de către expertul
contabil;
 Verificarea și avizarea documentelor financiar-contabile de către responsabilul
financiar în vederea efectuării plăților aferente lunii ianuarie și înregistrării în
evidența contabilă a proiectului.
A1.1 Realizarea și actualizarea site-ului Web al proiectului și trimiterea periodică
de newslett-ere:
 Postarea informațiilor utile pe sitte-ul proiectului.
A1.3 Alte evenimente mass-media
 Diseminarea informațiilor cu privire la implemnetarea proiectului.
A3.3. Construcție curriculară: va fi distribuită pe secvențe pe parcursul întregului
proiect pentru a se asigura dezvoltarea de abordări curriculare de lucru pentru
elevi și părinți, conform graficului de implementare a proiectului:
 Întâlniri de lucru cu consilierii școlari;
 Revizuirea temelor propuse în cadrul tipurilor de activități elaborate conform
graficului de implementare.
A3.4. Realizarea resurselor de învațare aferente dezvoltărilor curriculare: resurse
de sprijin pentru construire situații de învățare; resurse de învățare pentru
dezvoltare abilități de viață etc:
 Revizuirea și completarea

resurselor

de învățare

elaborate și testate :

auxiliare didactice, opționale, teste interdiscipliare, fișe de lucru, fișe de
informare și documentare.
A3.6. Determinarea finală a componentelor programului:
 Activități de realizare a formei finale a conținuturilor elaborate în cadrul
proiectului.
A6.1. Desfășurarea programului pe componentele: pentru elevi, pentru părinți,
componenta comună elevi-părinți, componenta de evaluare a performanțelor,
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preponderent în sistem dual de pregătire bazat pe influențe față în față (experțielevi, experți-părinți, experți-elevi-părinți):
 Realizarea documentelor tehnice în vederea implementării conținuturilor de
către experții învățare la nivelul grupelor formate cu grupul țintă;
 Planificarea evaluărilor predictive la nivelul fiecărui conținut de către experții
învățare;
 Desfășurarea

activităților

cu

grupul

țintă

conform

planificării

calendaristice/conținut;
 Planificarea orientativă a temelor.
A6.2. Stimularea activitatilor comune parinti-elevi prin organizarea periodica de
concursuri cu premii, precum si excursii locale cu specific de orientare
profesionala cu implicarea agentilor economici:
 Stabilirea temelor pentru activitățile specifice lunii în curs: teme concurs,
vizite, excursii locale;
 Tematica concursurilor, obiective vizate și drafturi ale documentelor tehnice în
vederea organizării vizitelor, excursiilor.
A7.1. Stabilirea metodelor de colectare a datelor:
 Metodele sunt destinate evaluării nivelului de realizare a obiectivelor
proiectului prin intermediul programului multiregional;
 Experții din proiect,

conform cererii de finanțare, vor studia metode de

evaluare a performanțelor elevilor în vederea elaborării unei metodologii de
colectare a datelor.

Responsabil PR,
PÎRVU CRINUȚA
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