PROIECT ERASMUS +
Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu a depus un proiect –
“Competente sporite pentru cadrele didactice prin intermediul cursurilor
de formare Erasmus +” , care a primit aprobarea de finantare din partea
Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in domeniul Educatiei si
Formarii Profesionale.
Proiectul se va desfasura in perioada 1.09.2016 - 31.12.2017 si
consta in participarea unui numar de cadre didactice la cursuri de
formare in Spania, Portugalia in aceasta perioada, precum si in
diseminarea prezentarea si aplicarea competentelor dobandite in
perioada de implementare a proiectului.
Astfel,
1. Doi profesori si doi invatatori vor participa la cursul "Innovative
skills in ICT through collaborative and project-based teaching
and learning", desfasurat de Cervantes Training: Alcalá de
Henares- Madrid- Spain . 2017 20-26 May
Continutul cursului este porivit oricarui profesor, indiferent de
specializare sau nivelul la care lucreaza. Scopul cursului este acela de a
facilita accesul profesorilor la realizarea activitatilor prin intermediul TIC
si intr-un mediu bazat pe lucrul in echipa. Obiectivele cursului: Oferirea
de mijloace si instrumente pentru a include tehnologia in lectiile
existente.
 Prezentarea de informati generale despre TIC
 Definirea folosirii TIC in educatie cu beneficiile sale, prezentarea
de idei practice despre sum poate fi inclusa tehnologia in lectiile
deja existente.
 Familiarizarea profesorilor cu noile tendinte ale internetului
 Crearea spatiului destinat schimbului de experienta si bune practici
intre oameni din diferite tari care lucreaza in acelasi domeniu

 Cresterea motivatiei de a lucra in grupuri mici folosind Web 2.0;
 Dezvoltarea activa si constructiva a implicarii elevilor in
desfasurarea orelor;
 Incurajarea elevilor sa isi asume responsabilitatea propriei invatari;
 Imbunatatirea lucrului in echipa prin dezvoltarea abilitatilor
necesare pentru a demara un parteneriat strategic sub Erasmus+;
2. Un profesor si un invatator vor participa la cursul "Make
technology your friend!" Organization Edu2grow, PIC923336696,
from Portugal, 25.08-02.09.2017.
Majoritatea abordarilor educationale sunt inspirate de catre pedagogia
constructiva. Proiectul are o abordare holistica si utilizeaza instrumente
variate in timpul diferitelor activitati.
 profesorii vor beneficia de dezvoltarea competentelor ICT
(Information and Communication Technologies) in vederea aplicarii
tehnologiei in diferite situatii educationale cu scopul de a
imbunatati motivatia elevilor;
 vor face schimb de experienta cu ceilalti participanti si vor asista
impartasirea celor mai bune practici precum si transfer de
cunostinte si metode intre diferite zone culturale (furnizorul de curs
garanteaza cel putin 3 tari) la diferite varste ale participantului;
 profesorii vor beneficia de dezvoltarea instrumentelor (un joc
digital, un E-portofoliu, istorisiri digitale) in vederea cailor de
aplicare a tehnologiei in scopul educatiei pentru diferite varste.
 participantii vor fi antrenati in a gasi cel putin 5 activitati si tehnici,
pe cont propriu, cu scopul de a imbunatati motivatia studentilor
 cresterea increderii in sine a participantilor respectivi pusi in
situatia de a folosi instrumente media sociale web 2.0
 profesorii vor coopera la nivel european in sfera educatiei prin
intermediul metodelor de lucru ale programului Erasmus+,
participantii construind parteneriate KA2.

3. Un membru din echipa de conducere a liceului va participa la
cursul "Let’s make our school more international: European
Project Planning, Design, Management and Funding under
Erasmus+" desfasutat de catre Cervantes Training, Alcalá de
Henares - Madrid-Spain. PIC 946836692 / Madrid/ 2017 / 22-28
IULIE.

Cursul “European Project Planning” training este adresat persoanelor si
institutiilor care doresc sa isi imbunatateasca abilitatile de a accesa si
gestiona fonduri europene in domeniul culturii si educatiei. Principalul
obiectiv al cursului este acela de a-i invata pe profesori cum sa
beneficieze de oportunitatile pe care Comisia Europeana le ofera pentru
a dezvolta activitati de invatare la nivel european. Cursul isi propune sa
ofere participantilor cunostintele, abilitatile, mijloacele si instruméntele
necesare pentru a crea propuneri de proiecte eficiente care ii vor ajuta
sa gestioneze corect un program european. Participantii vor fi sustinuti in
crearea conditiilor necesare pentru constituirea de parteneriate
europene.
Cursul are ca obiective:
 Sa familiarizeze participantii din UE cu oportunitatile de finantare
stabilite pentru perioada 2014-2020 si sa intelega corect un Apel
finantabil
 Sa ofere sfaturi si indrumari despre cum se schiteaza o propunere
pentru educatie si cum se planifica un proiect de succes astfel
incat sa beneficieze de oportunitatea de finantare europeana
 Sa ofere sfaturi despre gestionarea corecta a procedurilor
contractuale in cadrul Comisiei Europene in crearea de
parteneriate transnationale.

 Sa familiarizeze participantii cu principiile de baza din
managementul proiectelor: planificarea timpului, monitorizarea
dezvoltarii proiectului, crearea si livrarea rapoartelor proiectului.
 Organizarea si planificarea aspectelor financiare
 Indrumarea participantilor in realizarea diseminarii, promovarii si
folosirii principiilor proiectelor europene.
DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT
La școala noastră sunt încadrate în acest an școlar 100 de cadre
didactice, în cea mai mare parte titulari, cu gradul didactic I. Sunt
calificate în proporție de 100%. Cadrele didactice manifestă dorinţa de
formare continuă şi perfecţionare și sunt deschise spre noutăţile reformei
din domeniul învăţământului. Urmăresc modernizarea actului de predare
– învăţare prin orientarea lui spre capacităţi şi atitudini, utilizând strategii
participative. Cu toate acestea, unora dintre ei le lipsește inițiativa și
manifestă o oarecare inerție în ceea ce privește propria formare.
Barierele de comunicare, lipsa abilitatilor lingvistice in limbi straine, slaba
utilizare a mijloacelor TIC, au constituit o frana in fata intiativei de a se
perfectiona din punct de vedere profesional intr-un cadru transnational,
de a-si dezvolta noi competente necesare unei societati in continua
schimbare.
Programul Erasmus+, prin actiunea cheie 1,
formare a cadrelor didactice.

ofera posibilitatea de

Echipa de implementare a proiectului a aplicat mai multe instrumente de
investigare a nevoilor de formare a cadrelor didactice: analiza SWOT,
analiza rezultatelor scolare ale elevilor, aplicare de chestionare elevilor,
parintilor, asistente la ore, rapoarte de autoevaluare, aplicarea
chestionarelor de interes cadrelor didactice.
Din toate acestea s-a concluzionat ca elevii au interes tot mai scazut fata
de orele de curs, fata de studiul individual, datorita monotoniei metodelor

traditionale utilizate cu preponderenta in procesul didactic. Elevii se
adapteaza mult mai repede schimbarilor si cerintele societatii si au
nevoie de folosirea mijloacelor moderne in lectiile lor, iar profesorul
trebuie sa fie permanent pregatit sa raspunda acestor schimbari, sa se
perfectioneze permanent, sa adapteze strategiile de predare-evaluare la
practicile europene in domeniul educatiei, sa se formeze la nivel
european.
Fiind o nevoie comuna a tuturor cadrelor didactice de a-si imbunatati
abilitatile de utilizare a mijloacelor TIC, adica un numar de 7 cadre
didactice din toate ariile curiculare, mai putin Aria Tehnologiilor (unde
sunt specialistii), au nevoie de formare in utilizarea efectiva a
platformelor e-learning, a tablelor SMART din dotarea scolii si altor
mijloace informatizate.
Managementul proiectului. Pe toata perioada derularii proiectului.
a. Informarea în cadrul Consiliului Profesoral cu privire la derularea în școală a proiectului
”Competente sporite pentru cadre didactice prin intermediul cursurilor de formare Erasmus+”
(septembrie 2016); Responsabil D-nul Viorel Mijache, coordonator proiect.
b. Selectia participantilor. Octombrie 2016.
Aceasta se va face prin concurs de dosare, în cadrul unui interviu, respectându-se metodologia. Din
Comisia de selectie vor face parte 3 membri.
Responsabil: Comisia de selectie.
c. Pregatiri inainte de participarea la cursuri. Se fac pregatiri interculturale, lingvistice si pedagogice.
In funcie de cerintele fiecarui curs, individual fiacare participant va avea de pregatit sarcini
personalizate, cerute de formatorii de cursuri.
Responsabil D-nul Viorel Mijache, coordonator proiect.
Termen: "Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning",
MADRID/ februarie 2017
Termen: Le’t make /MADRID/ iunie 2017

Termen: MAKE TEHNOLOGIES YOUR FRIENDS/PORTUGAL/iulie 2017

d.Activitati de monitorizare sie evaluare a activitatilor; Se vor monitoriza si evalua toate activitatile
proiectului, pe toata perioada de implementare. Responsabil: D-nul Viorel Mijache, coordonator
proiect, Comisia Erasmus+
e.Activitati de diseminare si valorizare a proiectului. responsabil Comisia Erasmus+, D-nul Viorel
Mijache, coordonator proiect.
f. Activitati de diseminare si valorizare proiect. Responsabil, coordonator proiect.
g. Comunicare si cooperare pe toata perioada implementarii proiectului. Responsabil coordinator
proiect si Comisisia Erasmus+.

2.Participarea la cursul "Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and
learning", PIC 946836692
Madrid /2017 20-26 May/.
Responsabil Comisia Erasmus+,D-nul Viorel Mijache, coordonator proiect.

3. participarea la cursul "Let’s make our school more international: European Project Planning,
Design, Management and Funding under Erasmus+" PIC 946836692/Madrid/ 2017
/ 22-28
July.responsabil Comisia Erasmus+,D-nul Viorel Mijache, coordonator proiect.

4. Participarea la cursul “Make technology your friend!”, Portugal
25.08-02.09.2017/responsabil Comisia Erasmus+, D-nul Viorel Mijache, coordonator proiect.

5. Raportul prezentat de fiecare dintre participanti. la finalul fiecarui curs planificat. Responsabil
Comisia Erasmus+ , D-nul Viorel Mijache, coordonator proiect.

Termen 1, aprilie 2017 pentru cursul: "Innovative skills in ICT through collaborative and project-based
teaching and learning",
Termen 2, august 2017, pentru cursul "Let’s make our school more international: European Project
Planning, Design, Management and Funding under Erasmus+"
Termen 3 octombrie 2017 pentru cursul “Make technology your friend!”,
6. Aplicatii practice realizate de catre participantii la curs incepand cu octombrie 2017. Responsabil
Comisia Erasmus+ , D-nul Viorel Mijache, coordonator proiect.
7. Realizarea raportului final. Decembrie 2017. D-nul ViorParticipantii (exceptie facand cadrele
didactice din aria curriculara limbi straine) se vor pregati inainte de mobilitatea la care participa, din
punct de vedere lingvistic , fie pentru a-si evalua cunostintele de limba, fie pentru a-si imbunatati
competentele lingvistice. Aceasta se poate realiza de pe platforma serviciului european online, daca
este pregatita pana atunci sa ofere sprijin lingvistic participantilor la mobilitati transnationale, in mod
gratuit, si prin achizitionare de cursuri, carti, ghiduri, CD-uri in limba cursului, achitate cu ajutorul
suportului institutional. Responsabil de aceasta activitate va fi Coordonatorul proiectului, d-nul Viorel
Mijache, care va organiza la nivel de institutie aceasta pregatire inainte de participarea la cursuri;
De asemenea participantii se vor pregati si intercultural, incercand sa se informeze despre
obiceiurile, traditiile din tara gazda, precum si din tarile celorlati participanti. Aceasta se poate realiza
prin achizitionare de albume, atlase, CD-uri sau documentare de pe Internet. Si aceste costuri se pot
plati cu ajutor din suportul institutional.
Fiecare participant trebuie sa realizeze o prezentare a tarii, a zonei in care traieste, a sistemului de
invatamant din tara sa, a institutiei unde profeseaza si a activitatilor cu elevii. Prin aceasta
participantii au posibilitatea de a-si promova tara si imaginea scolii.
Prezentarea tarii, scolii poate fi si comuna pentru participantii din institutia noastra, personalizand
doar activitatile conform disciplinei predate. Se pot achizitiona pentru aceasta consumabile si CD-uri,
pentru pliante si prezentari, care vor fi distribuite celorlalti participanti la curs. Participantii sunt
sfatuiti sa aiba asupra lor laptopul personal. Responsabil: coordonator proiect, Viorel Mijache. La
sfârșitul pregătirii interculturale și lingvistice cadrele didactice vor fi evaluate prin chestionare.
Pregatire pedagogica: D-nul Viorel Mijache, coordonator proiect.

Impactul cursului asupra organizatiei (a scolii noastre):
- valoarea europeana adaugata prin metodele europene utilizate de catre participanti in lectiile
proiectate, prin introducerea noilor metode ICT la toate disciplinele;
- imbogatirea curriculum-ului la decizia scolii care sa contina noile metode si tipuri de lectii (e-lectii);
- cresterea prestigiului scolii la nivel local, national si international prin activitatile demonstrative in
cadrul cercurilor pedagogice, parteneriatelor educationale, parteneriatelor strategice Erasmus+, in
care sunt aplicate achizitiile de la curs si de asemenea sunt diseminate activitati ale scolii;
- o mai buna colaborare a scolii cu parintii si comunitatea locala;

