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ARGUMENT

Implicarea organizației într-un proiect prin programul Erasmus+,

constituie o ocazie de deschidere către realitățile europene în materie de

educație, în vederea schimbului de bune practici, a dezvoltării

competențelor profesionale ale acestora și ale elevilor.

Proiectul răspunde priorităților europene ale programului Erasmus+,

care sunt și priorități naționale, cu privire la incluziune și diversitate, la

transformarea digitală.



SCOPUL PROIECTULUI

Asigurarea unui proces educativ de calitate, într-

un loc prietenos și propice dezvoltării prin abordări

didactice noi și creative de nivel european.



OBIECTIVE

1. Îmbunătățirea competențelor digitale ale profesorilor prin utilizarea și

elaborarea instrumentelor IT, pentru sprijinirea și facilitarea învățării

active, colaborative și creative a elevilor;

2. Creșterea gradului de incluziune și integrare, îmbunătățirea

performanțelor școlare și diminuarea bullyingului în rândul elevilor din

grupuri vulnerabile prin activități formale și nonformale;

3. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii, lărgirea orizontului de

cunoaștere și acțiune prin implicarea activă în proiecte europene.



CALENDAR DE ACTIVITĂȚI

I. Selecția profesorilor participanți la cursurile de formare;

II. Participarea beneficiarilor la 3 cursuri de formare, organizate 

în 3 fluxuri;

III. Diseminarea și aplicarea cunoștințelor, competențelor și 

valorilor dobândite.



CURSURI DE FORMARE

Fluxul 1: Cursul „Stop violenței și bullyingului în școli”

Loc de desfășurare: Barcelona, Spania

Perioada: februarie 2022

Participanți: 2 cadre didactice

Fluxul 2: Cursul „Educație incluzivă”

Loc de desfășurare: Praga, Cehia

Perioada: martie 2022

Participanți: 2 cadre didactice

Fluxul 3: Cursul „TIC pentru profesori”

Loc de desfășurare: Riga, Letonia

Perioada:  iunie  2022

Participanți: 2 cadre didactice



CRITERII DE SELECȚIE

● Profesor titular/ professor itinerant de sprijin încadrat la Școala Gimnazială

Ghimbav;

● Nevoia de formare în tematica proiectului;

● Implicarea activă în viaţa şcolii în perioada 1 septembrie 2019 - 1 septembrie

2021 şi disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la 

activităţile locale din cadrul proiectului (diseminare, evaluare, activităţi cu 

elevii, elaborare portofolii elevi din grupul țintă, realizare produse finale);



CRITERII DE SELECȚIE

● Motivaţia de a participa la un proiect european;

● Competenţe digitale (calculator, internet, realizare prezentări, etc);

● Abilităţi de time management (respectarea termenelor de realizare şi

predare de materiale);

● Competenţe de limba engleză (cel puţin nivel B1, conform CV-ului

format european);

● Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, 

negociere, muncă în echipă, competenţe organizatorice.



REZULTATE AȘTEPTATE

● 6 cadre didactice participante la mobilitate își îmbunătățesc competențele

profesionale;

● 3 lecții demonstrative în care vor integra activități de învățare, instrumente

digitale și noi strategii didactice;

● 3 portofolii digitale realizate în echipă care conțin achizițiile de la cursuri;

● 1 broșură care va cuprinde o selecție a materialelor din portofoliile

digitale.

● participarea la 4 proiecte eTwinning cu cel puțin 4 clase de elevi (două la

gimnaziu și două la clasele primare)



REZULTATE AȘTEPTATE

● 1 plan de acțiune antibullying elaborat cu ajutorul competențelor dobândite la

curs;

● 2 workshopuri pe tema învățării centrate pe elev, incluziune și diversitate,

prevenirea bullying-ului, absenteismului, abandonului școlar și instrumente

digitale 2.0;

● 2 cursuri opționale integrate (unul la învățământul primar, altul la învățământul

secundar) centrate pe nevoile elevilor în dezvoltarea competențelor digitale și a

abilităților sociale și pentru promovarea incluziunii.



,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană 

nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul 

informaţiei”


