
Vll. categorii didactice ?n predarea mdsurilor de prevenire, reducere a riscurilor 9i prote4ie

in caz de dezastru

Grupul tint; va fi reprezentat de cadre didactice, manageri gcolari, psihologi, consilieri Scolari

gi elevi din clasele Vl- Vlll. in proiect vor fi implicate 422 de persoane, dupS cum urmeazi:

(1) Vor fi selectate 10 unitSli gcolare care si asigure cadre didactice, manageri, elevi

din clasele Vl-Vlll.

(21 2 cadre didactice, autoare ale metodologiei gi curriculei proiectului ,,ReIeaua de

$coli sigure", documente necesare pentru buna desfSgurare Si implementare a proiectului,

numi!i in continuare profesori expe4i;

(3t 20 cadre didactice, formatorii ai cluburilor de voluntariat; doi reprezentanli ai

fiecdrei unititi $cola re;

(41 320 de voluntari,20 de cluburi in 10 unit5li gcolare, 2 cluburi in fiecare unitate

gcolari, minim 16 voluntari in fiecare club;

(5) 20 de persoane care vor participa la cursurile de formare pentru managementul

gcolar in ceea ce privegte managementul situaliilor de risc: Reprezentanli ai managementului

gcolii, personalul administrativ responsabil pentru gestionarea situatiilor de risc in 9coal5, 2

persoane din fiecare unitate Scoale;

(6) 40 profesori participanti la formarea profesorilor (Metodistii): Profesori din gcolile

partenere (4 profesori din fiecare unitate Scolari);

(7) 20 persoane care vor participa la Formarea psihologilor pentru a oferi suport

psiho-social oamenilor afectali de dezastre: Psihologi si consilieri pedagogici din judelul Dolj.

(8) Metodologia gi curricula au fost elaborate de experti din cele doui 15ri.

(9)Textul de fali are valoarea unui plan initial la inceputul activit5tilor si are drept

scop si ofere primele indrumiri pentru implementarea sa.

(10)Suportul metodologic al activitililor din cadrul proiectului "Retea de gcoli sigure"

este de a asigura urmitoarele activititi in cadrul proiectului:

a) sesiuni de instruire pentru management gcolilor, profesori si psihologi din ambele tSri;

b) Activitatea cluburilor de voluntariat din gcolile 1int5;

c) Organizarea de concursuri nationale 5i internalionale intre unitelile gcolare de voluntari-
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