
 
    
   “Digital and Social Media Competencies@School” 
 

Furnizor: Associazione Euphoria 
Locatie: Roma, Italia 
Perioada: 13 – 19 martie 2017 
Număr de participanți: 4 
 
 
Participanți:  
 
prof. Lacramioara Hergheligiu 
prof. Daniela Abageru – Nica 
prof. Oana Stefanache 
prof. Vasile Papaghiuc 

 

 
 

Aplicațiile și instrumentele digitale 
abordate la curs au fost Facebook, Twitter, 
Instagram, Whatsapp, GoAnimate, Capzles, 
Canvas, Storybird, Edmodo, eTwinning, 
Moodle, Google for Didactic, Logomaker, 
Powtoon, Wordle, Adobe Premiere. Toate 
acestea au fost testate practic de către 
cadrele didactice participante. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
   

Proiect Erasmus+ 
Acțiunea-cheie 1 

 

"Profesori de acțiune pentru o 
generație multimedia 

europeană" 
2016-1-RO01-KA101-024065 

 

Finanţat prin programul Erasmus+ 
al Uniunii Europene 

 
Proiectul  a reprezintat a oportunitate reală de 

dezvoltare profesională și personală, atât 
pentru cadrele didactice și elevii acestora, ca 
beneficiari direcți, cât și pentru comunitatea 
locală, ca beneficiar indirect, prin intermediul 

cursurilor de internaționalizare și TIC. 
 

 

 
“How to Make Your School More International” 
 

Furnizor: Euneos Corporation 
Locatie: Benalmadena, Spania 
Perioada: 2 - 8 aprilie 2017 
Număr de participanți: 4 

 
Participanți:  
 
prof. Cristina Anton 
prof. Alina Raduianu 
prof. Elena Tulan 
prof. Robert Rebenciuc 

 
 

 
 

Participanții la curs au învățat cum să 
conceapă un plan instituțional cu scopul de a 
implementa proiecte internaționale și de a 
coordona vizite de studiu, cum să organizeze 
parteneriate în cadrul proiectelor Erasmus, 
cum sa implementeze dimensiunea 
internațională în curriculum, cum să evalueze 
proiecte, cum să dezvolte competențe pentru 
învățare interculturală și cum să folosească 
platforma eTwinning pentru pentru a ajuta 
elevii să depăşească barierele de limbă şi 
cele culturale şi să îşi dezvolte abilități de 
comunicare şi de lucru în echipă. 

 
 
 



 
 

"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 
 
Participanți:  
 
prof. Ana- Maria Zaharia 
prof. Anca Moțoc  
prof. Elena Radu  
prof. Viorica Ciobanu 

 

 
 

Participanții au avut oportunitatea de a 
studia diverse platforme interactive: Web 2.0, 
Social Networking, Blogging, Edmodo în mod 
practic și realist, au obținut idei legate de 
modalitatea de a utiliza resursele TIC în cadrul 
lecțiilor, de a încuraja elevii să se implice activ 
și constructiv în activitățile de la clasă și au 
participat la schimburi de bune practici în 
predare – învățare folosind resurse digitale. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Obiectivele specifice ale proiectului nostru au fost: 
 
•dezvoltarea cunoștințelor și a abilităților de utilizare a 
softurilor specifice disciplinei a unui număr de 10 
profesori din care 2 învățământ primar, 8 gimnazial 
până la sfârșitul lui iunie 2018; 
•dezvoltarea deprinderilor de lucru pentru accesarea 
resurselor online pentru un număr de 10 profesori din 
care 2 învățământ primar, 8 gimnazial până la sfârșitul 
lui iunie 2018; 
•dezvoltarea abilităților de management și organizare a 
proiectelor internaționale pentru un numar de 4 
profesori din care 1 învățământ primar, 3 gimnazial 
până la sfârșitul lui aprilie 2017; 
•dezvoltarea atitudinilor necesare a unui numar de 14 
cadre didactice din care 3 învățământ primar, 11 
gimnazial pentru a comunica și a colabora intercultural 
cu parteneri internaționali până la sfârșitul proiectului; 
•creșterea numărului de proiecte europene la care 
școala să participe până în anul 2020 cu cel puțin două 
proiecte aprobate. 
 
Rezultate: 
 
            Cursurile de formare alese au contribuit la 
atingerea țintelor strategice instituționale deoarece au 
dezvoltat acele competențe cheie pentru creșterea 
calității actului didactic prin accentul pe:  

- competența digitală,  
- competențe sociale și civice,  
- comunicarea în limbi străine și în limba maternă 
- capacitatea de a învăța. 

 
           Calitatea actului de predare a fost îmbunătățită 
prin implementarea metodelor interactive, inovatoare 
învățate la cursuri, care au completat cu succes 
metodele tradiționale. 

 
 
"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 
 
Participanți:  
 
prof. Cristina Mădăras 
prof. Laura Stanciu 

 

 
 

Profesorii participanți au învățat cum sã 
creeze un blog al clasei și ce materiale pot 
posta pe acel blog, cum sã lucreze pe 
platforma Edmodo, cum sã creeze o clasã 
virtualã sau  un grup virtual  al pãrinților și cum 
pot posta diferite materiale pe grup (imagini, 
fotografii, PPT, texte, informații).  

Profesorii participanți și-au mai ȋnsușit 
cunoștințe legate de Platformele Kahoot și 
Twitter. 


