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Obiective
• -creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare prin diversificarea ofertei

Curriculumului la Decizia Şcolii (CDS), introducând la fiecare nivel de şcolarizare
câte 2 opţionale noi transdisciplinare, în următorii doi ani şcolari;

• - însuşirea unor strategii moderne, europene pentru formarea competenţelor la
elevi prin participarea la 16 mobilități școlare europene și multiplicarea
experienței dobândite pentru toate cele 78 de cadre didactice din instituţia
noastră, prin activităţi de formare desfăşurate de participanţii la mobilitate;

• -integrarea copiilor cu CES , a celor reîntorşi din străinătate și a celor
instituţionalizaţi în şcoala noastră, cu promovarea clasei de către cel puţin 90%
dintre ei;

• -însuşirea competenţelor de utilizare TIC prin job shadowing şi participare la
cursuri de formare europene ce se va materializa prin utilizarea TIC de către
cadrele didactice la cel puţin 20% din activităţile didactice asistate de conducerea
unităţii în următorii 2 ani;

• -demararea de către instituţia noastră a cel puţin două proiecte educaţionale
europene în următorii doi ani.



Metodologia

• Formarea cadrelor didactice se va face prin :

1.Job-shadowing în următoarele țări (câte14 zile):

-Germania: 2 locuri-gimnazial sau liceal;
-Suedia: 1 loc gimnazial sau liceal;
-Belgia: 1 loc preșcolar sau primar;
-Spania: 2 locuri preșcolar, primar sau gimnazial;-Spania: 2 locuri preșcolar, primar sau gimnazial;
-Franța: 2 locuri preșcolar sau primar.
2.Cursuri  de formare (10 zile):
-Suedia: 1 
-Spania: 2
-Italia: 2
-Franta: 1
-Portugalia: 1
-Irlanda: 1



Cine poate participa?

- Cadre didactice titulare de la toate nivelele de școlarizare
din instituția noastră;

- disponibile de a organiza activități educative inovative la
clasă cât și activități cu copiii instituționalizați și cu CES;

-dornice de a împărtăși experiența acumulată la întoarcere;

-cunoscătoare a cel puțin a uneia din limbile de circulație
europeană: engleză, franceză, germană.



Selectarea participanților la proiect

• Probele concursului de selectie

• -portofoliului depus la înscriere, ce conține: 

CV Europass, Pasaport Lingvistic Europass, scrisoare de intentie;

• -proba practică IT;

• -interviu in limba străină (engleză, franceză, germană).

• Perioada de depunere a candidaturii :18-25  septembrie 2015, la • Perioada de depunere a candidaturii :18-25  septembrie 2015, la 
secretariatul Liceului Tehnologic Sântana.   

• Desfășurarea concursului: perioada 1-6 octombrie

• Afișarea rezultatelor: 7 octombrie

• Depunerea contestațiilor: 8 octombrie

• Rezultate finale: 9 octombrie.



Responsabilitățile 
cadrelor didactice selectate

• Semnarea unui contract

• Se va face o pregătire prealabilă a participanților la formare 
referitoare la utilizarea  platformei eTwinning, pregătire 
lingvistică, interculturală, studiu bibliografic și             
psihopedagogic;

• În urma cursului și a activității de job-shadowing, • În urma cursului și a activității de job-shadowing, 
participanții vor utiliza cunoștințele, priceperile și 
deprinderile nou însușite în activitatea la clasă;

• vor susține activități în cadrul comisiei metodice, a cercului 
pedagogic zonal, județean;

• Vor scrie articole în reviste de specialitate, pe site-ul școlii 
și în Culegerea de bune practici didactice europene.



Buget

•Suma aprobată pentru desfășurarea proiectului:

40 915 EURO.

•Prin proiect se finanțează toate cheltuielile de
deplasare, cazare, participare la activități.deplasare, cazare, participare la activități.

• Prefinanțarea asigură 80 % din cheltuieli, iar
diferența va fi plătită de ANPCDEFP după
verificarea raportului final.



Rezultate și impact

• Produsul intelectual: Culegerea de bune practici didactice
europene – ce reflectă experiența pesoanelor participante la
mobilitate – postată pe site-ul școlii și a instituțiilor gazdă.

• La nivel instituțional se va urmări:

• Elaborarea a câte două oferte de opțional transdisciplinar la nivel de
studiu.studiu.

• Îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor integrarea celor cu
CES, instituționalizați, reîntorși din străinătate, prin activități didactice
inovatoare și motivatoare.

• Pe termen lung școala noastră va beneficia de o rețea educațională
europeană constituită cu partenerii din proiect pentru schimb durabil
de bune practici; inițierea unor noi proiecte europene.

•


