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Proiectul reprezintă a oportunitate reală de dezvoltare
profesională și personală, atât pentru cadrele didactice
și elevii acesteia, ca beneficiari direcți, dar și pentru
comunitatea locală, ca beneficiar indirect prin
intermediul cursurilor

“How to make your school more international”

și

"ICT for Teaching. A practical course to incorporate
Information Technology into Teaching (literacy,
numeracy, science, etc.)“



 dezvoltarea cunostintelor si a abilitatilor de utilizare a 
softurilor specifice disciplinei a unui numar de 10 
profesori pana la sfarsitul lui iunie 2018

 dezvoltarea deprinderilor de lucru pentru accesarea 
resurselor online pentru un numar de 10 profesori pana 
la sfarsitul lui iunie 2018

 dezvoltarea abilitatilor de management si organizare a 
proiectelor internationale pentru un numar de 4 profesori 
pana la sfarsitul lui aprilie 2017

 dezvoltarea atitudinilor necesare a unui numar de 14 
cadre didactice pentru a comunica si a colabora 
intercultural cu parteneri internationali pana la sfarsitul 
proiectului

 cresterea numarului de proiecte europene la care scoala 
sa participe pana in anul 2020 cu cel putin doua proiecte 
aprobate



Cursurile de formare alese contribuie la
atingerea tintelor strategice institutionale deoarece
ele vor dezvolta acele competente cheie care vor
creste calitatea actului didactic prin accentul pe

- competenta digitala,

- competente sociale si civice,

- comunicarea in limbi straine si in limba materna,
precum si

- capacitatea de a invata.

Calitatea actului de invatare va fi imbunatatita
prin implementarea metodelor interactive,
inovatoare invatate la cursuri, care sa completeze
cu succes metodele traditionale.



În urma participării la cursurile de formare sunt dezvoltate în
principal capacitatea de a comunica într-o limbă străină,
adaptarea la situații noi, munca în echipă, socializarea și
îmbogățirea cunoștințelor istorice, geografice, culturale și
sociale.

Pe parcursul acestor formări vom acumula noi cunoștințe
teoretice și practice, noi metode de predare-învățare, noi tehnici
de predare-evaluare centrate pe elev, pe învățarea diferențiată în
funcție de nevoile acestuia. Aceste metode, aplicate în mod
direct la clasă vor ajuta elevii, sub îndrumarea profesorului sau
în mod independent, să își însușească și să aprofundeze
cunoștințe, să își formeze și să dezvolte priceperi, deprinderi
intelectuale și practice, aptitudini, atitudini.

Contactul direct cu alte sisteme educaționale va conduce la
găsirea de soluții de tip individual pentru elevii noștri prin
crearea unui mediu de lucru prietenos, prin consecvența
tehnicilor abordate și prin accesibilizarea cunoștințelor.



 pagina Facebook a proiectului. 

 buletine informative 

 articole de ziar

 articole pe site-uri didactice

 film de prezentare a principalelor activități 
desfășurate în cadrul proiectului

 pezentări powerpoint

 Expoziție cu fotografii 

 broșură de prezentare,



01.09.2016 – 31.08.2018



1. “Digital and Social Medta Competencies @ School “
Furnizor: Associazione Euphoria
Locatie: Roma, Italia
Perioada: 13 – 19 martie 2017
Număr de participanți: 4

2. “How to Make Your School More International”
Furnizor: Euneos Corporation
Locatie: Benalmadena, Spania
Perioada: 2 - 8 aprilie 2017
Număr de participanți: 4



 3. "Creativity in Teaching and Learning using ICT:
The Digital Classroom 

Furnizor: Cervantes Training
Locatie: Alcala de Henares, Madrid, Spania
Perioada: 25 noiembrie – 01 decembrie 2017
Număr de participanți: 4

 4. "Creativity in Teaching and Learning using ICT:
The Digital Classroom 

Furnizor: Cervantes Training
Locatie: Alcala de Henares, Madrid, Spania
Perioada: 14 – 20 aprilie 2018
Număr de participanți: 2



Calendarul selecției:

ETAPA TERMENUL

Informarea cadrelor didactice 12 septembrie 2016

Depunerea dosarelor şi analiza acestora 13 – 26 septembrie 2016

Selecţia participanților şi a rezervelor 27 - 28 septembrie 2016

Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve 29 septembrie 2016

Depunerea contestațiilor si soluționarea 

acestora prin publicarea rezultatelor finale
30 septembrie 2016



 DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA 
CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE  (în această 
ordine):

 Cerere tip

 Scrisoare de intenție, în care se vor menționa 
modalitățile de diseminare și se va detalia modul în 
care vor fi utilizate rezultatele participării la 
proiect.

 CV în format european datat și semnat de către 
candidat; 

 Pașaport lingvistic 

 Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării


