NOTĂ PENTRU PRESĂ
Proiect privind promovarea educației în domeniul drepturilor omului și a
cetățeniei democratice în țările Parteneriatului Estic
Proiect Regional
Cine va beneficia?

Obiectivele proiectului

► Elevii care vor dobândi cunoștințe despre
educația pentru drepturile omului și
cetățenia democratică;
► Profesioniștii în educație care își vor spori
competențele de predare și promovare a
ECD/EDO în educația formală și nonformală;
► Autoritățile naționale și reprezentanții
ministerului care vor dobândi cunoștințe
despre ECD/EDO și vor integra aceste
standarde în programa școlară

► contribuirea la îmbunătățirea programei
școlare din cele 6 țări ale Parteneriatului Estic
vizate prin integrarea ECD/EDO;
► consolidarea capacității cadrelor didactice de a
preda și a promova ECD/EDO;
► asigurarea disponibilității materialelor
educaționale privind ECD/EDO pentru elevi și
cadre didactice în cele 6 țări ale Parteneriatului
Estic;
► promovarea politicii educaționale la nivel
național în țările Parteneriatului Estic conform
ECD/EDO

Cum va funcționa proiectul?

Activitățile proiectului

► prin sesiuni de formare continuă privind
conceptele ECD/EDO;
► accentuarea evaluării sistematice și a
feedback-ului de la beneficiari și de la
părțile implicate;
► accentuarea expertizei, adaptarea
abordărilor, instrumentelor și metodelor.

► elaborarea de module de dezvoltare a capacității
în cele 6 țări ale Parteneriatului Estic cu privire la
integrarea ECD/EDO în programele de formare a
cadrelor didactice înainte de predare și în timpul
predării;
► elaborarea de recomandări privind sistemele
ECD/EDO din fiecare țară vizată pe baza
cartografierii;
► dezvoltarea de seminarii pilot în țările vizate cu
privire la competențele cadrelor didactice;
► Reuniuni ale Comitetului director, ateliere,
conferințe, acțiuni de sensibilizare și vizită de
studiu inter pares;

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Cât va costa?

Durata proiectului

► Bugetul total al proiectului este de
800 000 euro

► programul va fi derulat în perioada 1 ianuarie
2015 - 31 decembrie 2017
► proiectul a fost lansat pe data de 4 iunie 2015

Cine este responsabil pentru proiect?

Pentru mai multe informații

► Proiectul este implementat de către
Divizia de Cooperare și Dezvoltare a
Capacității din cadrul Departamentului
pentru Educație al Consiliului Europei

► Katia Dolgova-Dreyer, coordonator de program,
Unitatea pentru Cooperare Regională și
Bilaterală
e-mail: Katia.Dolgova-Dreyer@coe.int

În aprilie 2014, Uniunea Europeană (UE) și Consiliul Europei (CoE) au convenit că activitățile de
cooperare cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus - țările
Parteneriatului Estic al UE – vor fi implementate în baza unui „Cadru de cooperare programatic” (PCF).
Aceste activități de cooperare vor consolida capacitatea țărilor Parteneriatului Estic, care sunt şi ţări
membre ale Consiliului Europei, cu excepția Belarus, de a implementa reformele interne, pentru a le
aduce mai aproape de standardele Europene în domeniile drepturilor omului, democrației și supremației
legii.
Bugetul total al PCF pentru 2015-2017 este de 33,8 milioane €

http://eap-pcf-eu.coe.int

