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Programul Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 - Proiecte de 

mobilitate 

Educație școlară 
 

 

Titlul proiectului: Învățământ performant - prin Elearning, didactici inovatoare și 

bun management 

Număr de referință: 2017-1-RO01-KA101-036166 

Perioada de derulare: 1 septembrie 2017 – 28 februarie 2019  

Buget: 30.110 euro 

Echipa de proiect: 

Prof. Vlad Cătălina Estera - coordonator de proiect 

Prof. Pîrvulescu Dana-Codruța – director, coordonator diseminare 

Prof. Leontescu Georgiana – responsabil formare și monitorizare 

Prof. Neacșu AnaMaria – responsabil cu comunicarea și diseminarea 

Ec. Ivan Florina – responsabil financiar 

Scopul proiectului: Proiectul răspunde următoarelor ținte strategice ale Planului de Dezvoltare 

Europeană 2015-2019 al Colegiului: dezvoltarea de competențe transversale (digitale) pentru cadre 

didactice care vor contribui la modernizarea ofertei educaționale a Colegiului, creșterea eficacității 

educaționale prin implicarea în proiecte europene, în acord cu obiectivele Programului Erasmus+ - 

favorizarea îmbunătățirii calitătii, a excelenței în inovare și a internaționalizării la nivelul 

instituțiilor de învățământ și de formare, din Strategia Europa 2020 și cu cadrul strategic pentru 

cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), unul dintre acestea 

fiind perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din organizație pentru 

asigurarea calității în învățământul preuniversitar. 

 

Obiectivul general al proiectului  vizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, stabilind 

un cadru eficient pentru  pentru livrarea unui învățământ de calitate ridicat la standarde europene și 

pentru creșterea dimensiunii europene a instituției. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului și activitățile prin care ele se vor realiza vizează beneficiarii 

direcți și indirecți ai proiectului și sunt următoarele: 

• Modernizarea serviciilor educaționale oferite de colegiu, atât în privința conținuturilor, cât și al 

modului de livrare a instruirii, prin dezvoltarea de aplicații elearning pentru cele 7 arii curriculare, 

pe parcursul derulării proiectului  

• Dezvoltarea de competențe  în abordări pedagogice inovatoare și centrate pe elev, dar și 

competențe de coaching și mentorat, managementul conflictelor, comunicare eficientă și colaborare 

pentru cadrele didactice din Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu prin participare la mobilități 

transnaționale, în primul an de proiect.  În următoarele 2 luni de la mobilitate, fiecare cadru didactic 

va proiecta și va susține 3 lecții centrate pe activități care să dezvolte gândirea critică și spiritul 

antreprenorial. 
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• Dezvoltarea capacității instituționale a Colegiului în domeniul cooperării la nivel 

organizațional/regional/național/european prin creșterea expertizei cadrelor didactice în abordarea 

dimensiunii europene. 

În contextul erei digitale, a dinamicii și evoluției sistemelor educaționale, profesorii trebuie 

să utilizeze soluții inovative care nu se limitează la simpla transmitere a informației științifice, ci 

oferă elevilor medii avansate de conexiune și colaborare, le dezvoltă acestora abilități și competențe 

de utilizare a cunoștințelor teoretice, îmbunătățesc semnificativ gradul de reținere a informațiilor.  

Proiectul va avea ca rezultat creşterea atractivităţii şi calității lecțiilor și proiectelor din 

instituția noastră, iar competenţele acumulate de profesori vor face posibilă o conduită modernă, 

profesionistă şi eficientă a acestora asigurându-se astfel inovarea, modernizarea și creșterea calității 

procesului de predare–învățare-evaluare. Dezvoltarea de competențe transversale, competențe 

lingvistice și creșterea dimensiunii europeane și internaționale a Colegiului Național Ienăchiță 

Văcărescu prin implicarea participanților la mobilitate, va determina creșterea calității actului 

educațional livrat și implicit îmbunătățirea competențelor elevilor, precum și evolutia relațiilor 

profesionale și manageriale, transformând colegiul nostru într-o instituție care învață și se dezvoltă 

permanent. 

Calendar de activități 

I. Selecția profesorilor participanți la cursurile de formare  

Perioada: 5 septembrie - 15 septembrie 2017 

Toate informațiile privind organizarea și calendarul desfășurării procedurii de selecție se află în 

Apelul instituțional. 

 

Precizări: 

- Vor fi selectați 16 participanți +  rezerve. 

- Condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție sunt prezentate mai jos. 

1.nevoia de formare continuă în domeniile vizate de proiect - scrisoare de intenție; 

2.pregătirea profesională – competențe TIC; 

3.experienţa profesională - CVEuropass; 

4.cunoaşterea limbii engleze - profesorii selectați își vor asuma obligativitatea de a desfășura 

activități de învățare organizate de școală pentru pregătirea lingvistică; 

5.criterii la nivel individual: disponibilitate de muncă suplimentară (în afara orelor de curs), 

experiență, creativitate, motivație, autoritate morală și intelectuală, nevoi autoidentificate de 

dezvoltare personală, deschiderea către oportunitatea propriei formări continue prin actualul 

proiect.  

6.criterii la  nivel de grup: profesori de specialități diferite, capacitatea de a servi scopurile 

mobilității, capacitate mare de impact asupra altor grupuri țintă: părinți, comunitate; spirit de 

echipă necesar în realizarea produselor finale, precum și în activitățile de exploatare și 

diseminare 

- Apelul instituțional pentru selecția participanților vor fi publicate pe site-ul colegiului. 

- În urma procesului de selecție, se va încheia un contract între școală și fiecare participant, în care 

vor fi prevăzute drepturile și obligațiile profesorilor selectați. În contract se va menționa valoarea 

totală a grantului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de transport, subzistență și taxa de curs.  

- Profesorii selectaţi își vor exprima disponibilitatea de cofinanţare a mobilităţii de formare, în 

cuantum de 20% din valoarea totală a grantului aprobat. Pe perioada implementării proiectului, 
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Agenţia Naţională pune la dispoziția beneficiarilor 80% din suma contractată, restul urmând a fi 

primit după încheierea proiectului şi depunerea raportului final. 

 

II. Pregătirea lingvistică și culturală a participanților 

Perioada: octombrie 2017, decembrie 2017, mai 2018 

Se vor organiza cursuri de limba engleză cu durata de 10-15 ore pentru participanții care nu sunt 

profesori de limba engleză. 

III. Participarea beneficiarilor la 3 cursuri de formare, organizate în 3 fluxuri: 

Fluxul 1: Cursul de formare ”Teaching Tomorrow” (http://www.erasmusplus-ist.eu/teaching-

tomorrow ) 

Loc de desfășurare: Gozo, Malta 

Perioada: 5-10 noiembrie 2017 

Participanți: 6 profesori din toate ariile curriculare  

Detalii curs: Ca urmare a particip[rii la formare, cadrele didactice:  

- vor obține informații și vor face schimb de bune practici privind noi didacticii și metode de 

predare/învățare. 

- vor obține cunoștințe și competențe privind procesele de punere în aplicare și inovare. 

- vor dobândi cunoștințe despre teoriile învățării, managementul inovației în școli și noua organizare 

a predării,  necesitatea schimbării  calității educaționale. 

- vor achiziționa un fundal teoretic privind predarea și învățarea în legatura cu contextul școlar 

propriu. 

- vor conștientiza efectul  puterii de învățare profesională, vor împrumuta idei din alte țări, în scopul 

de a încorpora și a transfera într-o nouă înțelegere a metodelor de predare și învățare cu scopul de a 

obține învățământ de calitate, cu un înalt caracter practic 

 

Fluxul 2: Cursul de formare ”ICT: Learning by Doing” (http://idevelopcourses.com/course/ict-

learning-by-doing/  

Loc de desfășurare: Seville, Spania 

Perioada: 22-26 ianuarie 2018  

Participanți: 6 profesori din toate ariile curriculare  

Detalii curs: Beneficiile formării constau în: 

- dezvoltarea competențelor de proiectare și desfășurare a demersurilor didactice ce presupun 

utilizarea instrumentelor IT (tabletă, smartphone, laptop) 

- cunoașterea etapelor unui proiect de învățare bazatp pe utilizarea TIC, de la cercetare la evaluare, 

în scopul de a facilita implicarea elevilor, de a le stimula interesul și creativitatea 

- utilizarea "învățării prin practică", o abordare hands-on, care să permita elevilor să urmeze ritmul 

lor propriu.  Astfel, profesorul, după ce explică proiectul, va deveni un tutore, răspunzând la 

întrebări și ajutând elevii în experiența lor de învățare.  

 

Fluxul 3: Cursul ”Human Resurce Management” (http://www.itc-

international.eu/erasmusplus/human-resource-management-in-education-institutions ) 

Loc de desfășurare: Praga, Cehia  

Perioada: 16-20 iulie 2018  

Participanți: 4 profesori (director sau director adjunct, responsabili comisii metodice, metodiști) 

Detalii: In urma participării la formare profesorii vor reuși: 

http://www.erasmusplus-ist.eu/teaching-tomorrow
http://www.erasmusplus-ist.eu/teaching-tomorrow
http://idevelopcourses.com/course/ict-learning-by-doing/
http://idevelopcourses.com/course/ict-learning-by-doing/
http://www.itc-international.eu/erasmusplus/human-resource-management-in-education-institutions
http://www.itc-international.eu/erasmusplus/human-resource-management-in-education-institutions
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- să-și consolideze profilul personal și profesional, să revizuiască și să dezvolte competențe și 

atitudini cheie (coaching și mentorat, managementul conflictelor, comunicare eficientă și 

colaborare). 

 -să consolideze calitățile pentru profesia de cadru didactic, cum ar fi gândirea critică, spiritul 

antreprenorial și spiritul de inițiativă. 

- să-și consolideze dezvoltarea profesională, prin strategii de învățare pe tot parcursul vieții în 

scopul creșterii atractivității și prestigiului sectorului educațional. 

- să-și însușească metode eficiente de utilizare și abordare a nevoilor pieței forței de muncă, să 

sprijine cooperarea între instituții și angajatori. 

- să câștige experiență și înțelegere mai largă a practicilor, politicilor și procedurilor în diferite țări 

și instituții,  să cultivă respectul reciproc și valorile comune de formare. 

Obligațiile participanților la cursuri: 
- Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică (limba engleză) de 10-15 ore; 

- Informare cu privire la țara gazdă (cultură, tradiții, informații geografice); 

- Activități de pregătire de specialitate: studierea tematicii cursului, documentare, exerciții, 

comunicare cu formatorii - în funcție de cerințe; 

 -Participarea la toate activitățile cursului și completarea chestionarelor de evaluare a activităților; 

- Prezentarea aspectelor esențiale ale cursului în cadrul Consiliului profesoral, prin elaborarea de 

pliante, prezentare în PowerPoint, etc.; 

- Prezentarea cursului în cadrul activității cercului metodic zonal/județean; 

- Diseminarea experienței dobândite la curs prin: crearea unui material de învățare/instrument de 

lucru/tutorial cu tema Mijloace eficiente de integrare a TIC în lecții; susținerea unei lecții deschise 

în cadrul comisiei metodice cu exemplificarea celor învățate la curs; 

- Elaborarea a cel puțin 3 modele de bună practică privind utilizarea mijloacelor TIC în predarea 

disciplinei; acestea vor fi incluse în „e-CNIV - Ghidul profesorului inovator” - produs final al 

proiectului, realizat de participanții la cursuri; 

- Elaborarea raportului tip la finalizarea cursului. 

IV. Activități de diseminare și valorizare a competențelor dobândite la cursuri 

- Seminar de formare organizat pentru profesorii din școală, după fiecare curs, implementat de 

profesorii beneficiari în prima lună dupa revenirea de la formare 

- Workshop cu tema Mijloace eficiente de integrare  TIC in lecții 

-  e-CNIV - Ghidul profesorului inovator - prezentare a unor strategii didactice interactive în 

predarea matematicii și știintelor, a limbilor străine și disciplinelor socio-umane și exemple de bună 

practică/ proiecte de lecții pentru fiecare disciplină 

- Lecții demonstrative susținute în școală și la acțiunile metodice organizate de ISJ și CCD 

- Implicarea școlii în proiecte eTwinning in colaborare cu profesori din alte tari cu care s-au stabilit 

contacte in timpul mobilitatilor efectuate sau cu profesori deja inregistrati pe platforma eTwinning. 

 

V. Activități de promovare a proiectului și asigurare a vizibilității programului Erasmus+ 
- Comunicate de presă în mass-media locală, la lansarea și la finalizarea proiectului 

- Realizarea paginii web a proiectului 

- Prezentări ale activităților de curs în cadrul consiliului profesoral și al cercurilor pedagogice 

- Pliant de prezentare a proiectului. 

 

 


