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   Proiectul  a reprezintat 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 de 
internaționalizare și TIC: 

 

    “How to make your school more international” 

    “Digital and social media competences @ school” 

și      

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

 



  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 au contribuit la 
atingerea tintelor strategice institutionale deoarece 
au dezvoltat acele competente cheie pentru 
cresterea calitatii 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 a fost 

imbunatatita prin implementarea metodelor 
interactive, inovatoare invatate la cursuri, care au 
completat cu succes metodele traditionale.  



         În urma participării la cursurile de formare au fost 
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 formarilor cadrele didactice au acumulat 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, au ajutat 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 a condus 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.  



01.09.2016 – 31.08.2018 



 
1. “Digital and Social Media 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 

 



Participanti:  
 
prof. Lacramioara Hergheligiu 
prof. Daniela Abageru – Nica 
prof. Oana Stefanache 
prof. Vasile Papaghiuc 





















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



 

 

 

De ce internaționalizare? 

Posibile beneficii ale intenaționalizării pentru... 



 Proiecte Erasmus + KA1 

 Proiecte Erasmus + KA2 

 Proiecte eTwinning 

 Participarea la formări internaționale 

 Participarea la conferințe internaționale 

 Participarea la ateliere internaționale 

 Publicarea de articole în reviste internaționale 

 Participarea la simpozioane internaționale 

 Participarea la competiții internaționale 

 





 Pentru comunicare: WhatsApp, Skype, ZoomUs, 
Skype 

 Pentru prelucrare fotografii și tutoriale realizate de 
către profesori împreună cu elevii 

 Pentru postarea materialelor necesare proiectului 

 Pentru postarea produselor realizate în cadrul unui 
proiect 

 Pentru reducerea costurilor care țin de realizarea 
unui proiect 











 Internationalization needs to become a must. 

 A strong project is based on a strong team.  

 eTwinning is the future of European education. 

 Everything is based on a KISS(Keep It Short and 
Simple). 

 KA2 starts in Zoom. 

 Malaga is the gateway to Costa del Sol. 

 We evaluate to improve. 

 Project evaluation starts from the beginning. 

 We can promote our schools through national heroes. 

 European education is the same but still different. 

autor: Rebenciuc Robert 



Participanti:  
 
prof. Ana- Maria Zaharia 
prof. Anca Moțoc  
prof. Elena Radu  
prof. Viorica Ciobanu 
 
prof. Cristina Mădăras 
prof. Laura Stanciu  





 



 

 https://scoala24.blogspot.com/?spref=fb 
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 Consilii profesorale 

 Cercuri pedagogice 

 Sedinte cu parintii si Consiliul elevilor 

 Pagina Facebook a proiectului  

 Pagina web a scolii 

 Media online: articole, bloguri 

 Ziare locale 

 Atelier de lucru 

 Eveniment online eTwinning 



 Pagina Facebook a proiectului 
https://www.facebook.com/ErasmusScoalaIonGhicaIasi/  

 Carte cu articole legate de resurse digitale si impactul unui 
proiect Erasmus+, atat format tiparit cat si digital 

 CD cu resurse digitale: planuri de lectie, prezentari 

 Flyere, postere 

 Lectii si activitati extracurriculare 

 Articole 

 Blogul scolii 

 Video cu prezentari ale activitatilor de formare 

 Expozitie foto 

 Prezentari (PPT, Prezi) 

 Logo-ul scolii 

 

https://www.facebook.com/ErasmusScoalaIonGhicaIasi/

