ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ”
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2022-2023
“VIITORUL UNEI NAȚIUNI ESTE HOTĂRÂT DE MODUL ÎN CARE ACEASTA ÎȘI PREGĂTEȘTE
TINERETUL“ (ERASMUS)
BUGET: 50100 EURO (2022-2023)

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 a dezvolta 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 bullyngului, cyberbullyngului și pentru adoptarea unui stil de viață sănătos;



Dezvoltarea în cinci ani, la 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

9

2

21

16

3

21

20

4

21

20

5

14

8

ECHIPA DE PROIECT


Pîrvulescu Dana Codruta - director



Cîrstea Nicoleta Ancuța - director adjunct



Zepişi Simona Valinda – responsabil de proiect și responsabil cu monitorizarea și evaluarea standardelor de calitatate



Ivan Florina - responsabil financiar



Vlad Cătălina Estera – responsabil cu vizibilitatea



Săvescu Cornelia Mariana - responsabil cu diseminarea și valorizarea rezultatelor



Trandafir Carmen Daniela – responsabil cu selecția profesorilor



Marcu Popescu Mădălina Aneta – responsabil cu pregătirea lingvistică a participanților profesori



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



Rafira Anca Mihaela – secretar echipă selecție profesori



Chiriac Beatrice – secretar echipă selecție elevi



Dinu Camelia Monica– membru echipă selecție elevi/profesori

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
intrecultural, multiculturalitate, bullying, cyberbullying, 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.

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.

