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OBIECTIVE

 Dezvoltarea capacității a cel puțin 14 profesori din arii curriculare diferite, în cinci ani, de a aborda educația digitală în
procesul de predare-învățare-evaluare;

 Dezvoltarea competențelor a 14 profesori din ariile curriculare Matematică și științe, Arte și Tehnologii, în perioada
2021-2025, de a aborda STE(A)M în practica curentă;

 Dezvoltarea capacității a 12 profesori, în primii trei ani, de dezvoltare la elevi a competențelor secolului XXI (4-Ks) și a
spiritului de antreprenoriat;

 Dezvoltarea capacității a 10 profesori din arii curriculare diferite, în trei ani, de a integra în curriculum elemente de
dezvoltare durabilă conform cu 17ODD- Agenda 2030;

 Dezvoltarea competențelor a 7 profesori, în ultimii trei ani, în domeniul consilierii în carieră a elevilor,
managementului clasei, medierii situațiilor conflictuale și comunicării;

 Dezvoltarea deprinderilor a 21 elevi , pe parcursul a trei ani, pentru prevenirea, combaterea bulliyngului, cyberbulliyng-
ului și pentru adoptarea unui stil de viață sănătos;

 Dezvoltarea în cinci ani, a 70 de elevi, a cetățeniei active, a spiritului democratic și civic, a dialogului intercultural,
spiritului de inițiativa și antreprenoriat.



MOBILITĂȚI

Anul Număr de elevi Număr de profesori 

(inclusiv profesori 

însoțitori)

1 14 5

2 21 13

3 21 24

4 21 20

5 14 8



ECHIPA DE PROIECT

 Pîrvulescu Dana Codruța- director

 Cîrstea Nicoleta Ancuța- director adjunct

 Zepişi Simona Valinda – responsabil de proiect

 Ivan Florina- responsabil financiar

 Vlad Cătălina Estera– responsabil cu vizibilitatea, diseminarea și valorizarea rezultatelor

 Zepişi Simona Valinda – responsabil cu monitorizarea

 Marcu Popescu Mădălina – responsabil cu selecția și pregătirea participanților (profesori)

 Bucur Magdalena Iuliana - responsabil cu selecția și pregătirea participanților (elevi)

 Rafira Anca Mihaela – responsabil cu monitorizarea participanților 

 Trandafir Carmen – responsabil cu evaluarea



BENEFICIARI:  CADRE DIDACTICE SI ELEVI

SELECȚIE PROFESORI

Selecția profesorilor se va face pe baza nevoilor din candidatură. Se va avea în vedere și selecția diversificată a

cadrelor didactice de la nivelul fiecărei arii curriculare, cuprinzând cât mai multe discipline, cadre didactice deschise

față de oportunitățile Erasmus, dornice de a-și îmbogăți experiența profesională prin dezvoltarea unor competențe pe

care le au deja sau de a dobândi altele noi, experiența lingvistică și culturală, de a lucra în echipă cu elevi/profesori din

alte țări, de a cunoaște alte culturi, sisteme educaționale, de a spori permanent motivația elevilor pentru învățare

printr-o abordare creativă, activ participativă a demersului didactic și pedagogic. Aceste cadre didactice trebuie să

manisfeste responsabilitate, disponibilitate, motivare și implicare în activitățile de învățare la nivel internațional (în

domeniul educației digitale, educației pentru dezvoltare sustenabilă, abordarea curriculumului STE(A)M, de integrare

în activitatea curentă a activităților de învățare care să dezvolte elevilor competențele secolului XXI, spiritul de

inițiativă și antreprenoriat, de organizare și management a grupurilor de elevi) și asumarea responsabilității de a

integra rezultatele activităților de mobilitate în organizație, în activitatea curentă.



SELECȚIE ELEVI

Vor fi selectați elevi (15-19 ani) cu atitudine pozitivă față de valorile europene, pentru a participa la schimburi

interșcolare pe diverse teme (cetățenie activă, antreprenoriat, educația pentru dezvoltare sustenabilă, dialog

intercultural, multiculturalitate, bulliying, cyberbulliying, stil de viață sănătos, formarea unor comportamente

preventive în situații de risc). Selecția se va realiza în funcție de interesul și motivația acestora de a învăța într-un

cadru multicultural, multilingvistic, de a cunoaște alte culturi, alte popoare, de a dobândi competențe necesare

cetăţeniei active, de a se implica în definirea şi abordarea problemelor comunităţii şi în îmbunătăţirea calităţii vieţii, de

a dobândi competențe, deprinderi și atidudini specifice competențelor cheie la nivelul Europei, necesare dezvoltării

personale și, mai târziu, profesionale, pentru o mai bună inserție pe piața muncii la nivel european.
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ACTIVITATEA/SUBACTIVITATEA S O N D I F M A M I I A S O N Responsabil
ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT DE PROIECT (AM)

AM1

.

Comunicare cu ANPCDEFP(AN) - e-mail și/sau telefonic . Coordonator 

Erasmus (CE)
AM2

.

Informarea echipei de management şi a personalului şcolii

despre  proiect (email, CA, CP)

CE

AM3

.

Organizarea și pregătirea echipei de proiect. Asumarea 

rolorilor și responsabilităților membrilor echipei

CE , directori, 

persoana 

contact (PC)
AM3.1.Stabilirea componenței echipei (numita prin decizie): 

responsabil de proiect, responsabil financiar, responsabil cu 

vizibilitatea,  diseminarea și valorizarea rezultatelor, responsabil cu 

monitorizarea, responsabil cu evaluarea progresului proiectului, 

responsabili cu selecția și  pregătirea participanților (profesori și 

elevi), responsabil cu monitorizarea elevilor  participanți 

CE, PC, 

directori

AM3.2.Realizarea fiselor de post si distribuirea sarcinilor CE



ACTIVITATEA/SUBACTIVITATEA S O N D I F M A M I I A S O N Responsabil

AM4

.

Lansarea proiectului CE, 

responsabil 

cu 

vizibilitatea 

proiectului

AM4.1. Conferinta de lansare a proiectului :Selectarea 

informațiilor necesare și realizarea conținutului prezentării și  

organizarea evenimentului (mediatizare la nivelul școlii, 

contactarea  presei locale)

CE, 

responsabil 

cu 

vizibilitatea 

proiectului

AM4.2. Crearea unui logo al proiectului (competitie): Lansarea 

competiției la nivelul școlii și selectarea celui mai bun logo (prin 

votul profesorilor și elevilor)

Responsabil 

cu 

vizibilitatea 

proiectului

AM4.3. Crearea unei pagini pe site-ul școlii Resp. cu 

vizibilitatea 

proiectului

AM5

. 

Analiza/Distribuirea  bugetului alocat Echipa de 

proiect, resp. 

financiar



ACTIVITATEA/SUBACTIVITATEA S O N D I F M A M I I A S O N Responsabil

AM6 Selecția participanților (profesori) CE,responsa

bil selectie, 

directori

AM6.1.Elaborarea procedurilor și criteriilor  de selecție, grilei de 

evaluare și a anunțului de selecție

CE, directori

Respons. cu 

vizibilitatea 

proiectului, 

resp. cu 

selecția

AM6.2. Elaborarea fișei de sarcini pentru participanți (înainte de 

mobilitate, pe parcursul mobilității și după mobilitate) și a 

acordului de asumare a sarcinilor care  le revin

CE, directori,

Resp. cu 

selecția 

AM6.3. Publicarea anunțului  selecție, criteriilor, procedurii de 

selecție și a grilei de evaluare

Resp. 

diseminare

AM6.4. Selecție 4 beneficiari cursuri de formare (câte doi din 

aceeași arie curriculară pentru fiecare dintre obiectivele O1, O2) -

concurs de dosare (în format electronic): scrisoare de intenție, CV, 

portofoliu cu rezultate ale implicarii în proiecte Erasmus/alte 

proiecte locale/regionale 

CE,responsa

bil selectie, 

directori



ACTIVITATEA/SUBACTIVITATEA S O N D I F M A M I I A S O N Responsabil

AM6.5.Publicarea rezultatelor (afișare, e-mail școală, site-ul 

școlii)

Responsabil 

selecție

Responsabill 

cu 

vizibilitatea

AM6.6.Semnarea acordurilor de asumare a responsabilităților  de 

către participanți

Responsabil 

selecție

AM7

.

Selecția participanților (elevi) Responsabil 

selectie, 

profesori 

voluntari 

AM7.1. Elaborarea procedurilor și criteriilor  de selecție, 

grilei de evaluare și a anunțului de selecție

CE, 

responsabil 

selecție

AM7.2. Constituirea unei echipe de selecție a elevilor 

(responsabil cu selecția, profesor de lb. română, profesor de 

limba engleză)

Echipa de 

proiect

AM7.3.Elaborarea acordurilor parentale sau ale 

participanților majori cu privire la participarea la activități, 

respectiv activități de diseminare și valorizarea a rezultatelor

Responsabil 

selecție 



ACTIVITATEA/SUBACTIVITATEA S O N D I F M A M I I A S O N Responsabil

AM7.4 Publicarea anunțului  selecție, criteriilor, procedurii de 

selecție și a grilei de evaluare

Responsabil 

selecție

Responsabil 

cu 

vizibilitatea

AM7.5.Selecție 14 elevi (15-19 ani)- concurs : eseu 

motivațional, chestionar de evaluare a cunoștinșelor de 

engleză/interviu, portofoliu cu elemente justificative de 

participare activăți în alte activități/proiecte 

Responsabil 

selecție

AM7.6. Publicarea rezultatelor (afișare, e-mail școală, site-ul 

școlii)

Responsabil 

selecție

Responsabil 

cu 

vizibilitatea
AM7.7.Semnarea acordurilor Responsabil 

selecție
AM8. Elaborarea unui set de reguli privind garantarea 

siguranței și protecției participanților la mobilități

Responsabil  

pregătire 

participanți



ACTIVITATEA/SUBACTIVITATEA S O N D I F M A M I I A S O N Responsabi

l

AM9. Activități de management a riscurilor

AMR1.ldentificarea și analiza riscurilor Echipa de 

proiect

AMR2. Planificarea răspunsurilor la risc și implementarea lor Echipa de 

proiect
AI ACTIVITĂȚI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

AI1. Activități de pregătire a participării la mobilități 

(profesori)

AI1.1. Identificarea activităților de formare în conformitate cu 

obiectivele propuse și profilul participanților

CE, 

responsabil  

participanți
AI1.2. Explorarea unor baze de date cu activități de formare 

disponibile

CE, 

participanții 

AI1.3.Contactarea furnizorilor de formare ( obținere calendar de 

activități de formare/curs, obținere informații aeroport, cazare, 

masa, solicitare date contact si realizare listă de contacte pentru 

participanți,  obținere informații pentru pregătirea culturală a 

participanților)

CE

Responsabil  

pregatire

participanți



ACTIVITATEA/SUBACTIVITATEA S O N D I F M A M I I A S O N Responsabil

AI1.4. Încheierea  contractelor cu furnizorii de formare CE, directori

AI1.5. Încheiere contracte cu participanti (după model NA) CE

AI1.6.Aranjamente pentru  aspecte practice și logistice ale 

proiectului

Responsabil 

selecție 

participanți

AI1.7. Pregatirea participanților (lingvistică, culturală,pedagogică,  

cunoașterea obiectivelor, conținuturilor cursurilor de formare, 

detalii financiare elegibile în noul program Erasmus+,etc.)

Resp. 

pregătire 

participanți, 

resp.financ.

AI1.8. Înregistrarea datelor participanților la mobilități ( Mobility

Tool. și Europass Database)

CE

AI2. Participarea la cursurile de formare identificate pentru 

atingerea obiectivelor O1,O2 (profesori)

Profesorii 

selectați

AI3. Follow-up și evaluarea fluxului de formare

AI3.1. Feedback oferit de furnizorul de formare Resp. cu 

selecția 

part.

AI3.2.Completarea  fiselor de reflecție de către  participanții la curs 

( la două săptămâni de la intoarcerea la curs)

Prof. 

participanți



ACTIVITATEA/SUBACTIVITATEA S O N D I F M A M I I A S O N Responsabil

AI3.3.Înregistrarea rapoartelor participanților  în Mobility Tool CE

AI3.4. Completarea documentului Europass Mobility Prof. 

participanți

AI4. Activități de pregătire a participării la mobilități (elevi)

AI4.1.Identificarea instituțiilor dispuse să ia parte la program CE, resp. 

pregătire 

participanți

AI4.2. Contactarea unor instituții dispuse sa găzduiasca activități 

cu elevi pentru atingerea obiectivului propus

CE, resp. 

pregătire 

participanți

AI4.3. Încheierea unor acorduri de principiu cu școlile dispuse sa 

ia parte la proiect

CE, directori

AI4.4. Pregatirea participanților (pregătire lingvistică, culturală, 

pedagogică, cunoașterea programului, detaliilor de călătorie, 

cazare, masă, financiare, etc.)

Resp. cu 

pregătirea 

particip., 

resp. 

financiar

AI5. Activități de mobilitate pentru atingerea obiectivului O7 

(elevi)

Profesorul 

însoțitor

AI.6. Follow-up și evaluarea mobilităților elevilor Resp. cu 

monitorizare

a part.



ACTIVITATEA/SUBACTIVITATEA S O N D I F M A M I I A S O N Responsabil

AI6. Feedback oferit de școala gazdă Profesorul 

insoțitor

AI6.1. Completarea  jurnalului  de reflecție de către participanți Resp. 

monitorizar

e 

participanți, 

prof. 

însoțitor

AD. Activități de diseminare și valorizare a rezultatelor

AD1 Activități de diseminare și valorizare a rezultatelor 

(profesori)

Resp. 

diseminare

AD1.1. Intocmirea unui plan de diseminare

AD1.2. Crearea unor tutoriale, prezentări, etc. necesare Prof. 

participanți

AD1.3. Ateliere practice de valorizare a rezultatelor  la nivelul 

școlii și în cadrul cercurilor pedagogice (informare în CP, 

ateliere/activități interactive la nivelul ariei curriculare, cerc 

pedagogic), inter-asistențe

Prof. 

participanți

AD1.4. Integrarea competențelor, abilităților dobândite în practica 

curentă (activități formale, non- formale, proiecte STEAM, etc.)- 2 

activități în perioada 3-6 luni de la întoarcere, cel puțin  una pe 

semestru în următorii trei ani

Prof. 

participanți



ACTIVITATEA/SUBACTIVITATEA S O N D I F M A M I I A S O N Responsabil

AD1.5. Crearea protofoliilor de dezvoltare personală (padlet cu 

informații, rezultatele, concluzii) de către participanți 

Prof. 

participanți

AD1.6. Publicarea rezultatelor  (site-ul școlii, retele de socializare, 

grupuri de profesori, etc.)

Resp. 

diseminare

AD1.7. Colectarea jurnalelor de impact asupra elevilor Resp. 

monitorizare 

partic.

AD2 Activități de diseminare și valorizare a rezultatelor (elevi)

AD2.1. Intocmirea unui plan de diseminare

AD2.2. Activități interactive, ateliere practice de valorizare a 

rezultatelor  la nivelul școlii

Elevii

Participanți

Profesorul 

însoțitor

AD2.3. Crearea unui blog cu activitățile, rezulatele elevilor Elevii

Participanți

Profesorul 

însoțitor

Resp. cu 

vizibilitatea



ACTIVITATEA/SUBACTIVITATEA S O N D I F M A M I I A S O N Responsabil

AE Activități de evaluare

AE1.Evaluarea realizată de furnizorul de evaluare și emiterea 

documentului Europass

CE

AE2.Autoevaluarea participanților ( fișa de reflecție pentru 

profesori și jurnalul de reflecție pentru elevi)

Profesorul/

elevii 

participanți

Profesorul 

însoțitor

Responsabil 

evaluare

AE3.Evaluarea impactului asupra elevilor a activităților 

implementate, ca urmare a participării la stagiile de formare

Responsabil 

evaluare

AE4. Evaluarea gradului de satisfacție al beneficiarului Responsabil 

evaluare



Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al 
autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a 

informaţiilor pe care le conţine.


