Prezentare proiect FDI
Titlul proiectului/acronim
MODERNIZAREA STAŢIUNII DIDACTICE EFORIE NORD PENTRU ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ ÎN MEDIUL LITORAL - ENAP

Rezumat
Proiectul susține dezvoltarea instituțională a Universității Naționale de Educație Fizică și Sport
din București (UNEFS), prin continuarea modernizării Stațiunii didactice Eforie Nord, a
infrastructurii sale, pentru buna desfășurare a activităților de pregătire teoretică și practică în
mediul litoral.
Obiectivele proiectului
O1. Creșterea accesului tuturor studenților UNEFS la un învățământ superior de calitate, prin
extinderea spațiilor de cazare, respectiv prin construirea unui al doilea modul de patru
camera, în vederea asigurării unor condiții unitare de cazare pentru studenții și cadrele
didactice, care vor participa la activități de formare profesională.
O2. Organizarea cursului intitulat “Teoria și practica în sporturi de apă” și a stagiului de
„Aplicații practice – Discipline sporturi de apă în tabere de pregătire”, pentru un număr total
de 278 cursanți, cursanți care vor participa la activități de pregătire de specialitate în mediul
litoral.
O3. Creșterea vizibilității serviciilor educaționale și de cercetare din cadrul bazei didactice
Eforie Nord, prin crearea unui pachet de documentare, ce va include un număr de 6 broșuri,
privind oferta serviciilor educaționale destinate specialiștilor din educație fizică, sport și
fizioterapie, precum și altor categorii de beneficiary.
Principalele activitati
A1. Construirea unui al doilea modul de patru camere, vizând 16 noi locuri de cazare, la
standarde de calitate actuale. Modulul de cazare va fi compus din patru camere, fiecare cu
terasă și grup sanitar propriu și va fi racordat la utilități.
A2. Organizarea cursului “Teoria și practica în sporturi de apă” și a stagiului „Aplicații practice.
Discipline
sporturi
de
apă
în
tabere
de
pregătire”.
A3. Diseminarea serviciilor educaționale și de cercetare din cadrul Stațiunii didactice Eforie
Nord.
Rezultate
R1-A1 - modul de cazare cu 4 camere construit;
R2-A2 - 278 studenți participanți la activități de pregătire profesională, prezenți la cursul
“Teoria și practica în sporturi de apă” și pentru stagiul „Aplicații practice – Discipline sporturi
de apă în tabere de pregătire";
R3-A2 - 278 studenți cuprinși în programul sportiv;
R4-A2 - 1 program sportiv cuprinzând demonstrații tehnice de înot aplicativ și salvare de la
înec, 2 competiții de înot și de caiac, 1 croazieră în caiacele de turism;
R5-A3 - 100 pachete de documentare;
R6 -A3 - 40 participanți la workshop-ul de diseminare a rezultatelor proiectului;
R7-A3 - 60 unități cu program sportiv din întreaga țară informate în legătură cu serviciile
oferite de Stațiunea didactică Eforie Nord.

