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Cum am ajuns aici:  
 grant-uri proiecte mobilitate (K1)-formare profesori 

Strategia Europa 2020 

 nevoia şcolii de expunere;  

 număr mare de absenţe 

 nevoile profesorilor şi ale elevilor (cunoscute în 

urma chestionarelor aplicate)  

 participarea la cursuri de scriere proiecte 

 

 

 

 





Despre Erasmus 

Plus 



Veşti bune: 

 Prezent la şcoală, motivat pentru învăţare a fost aprobat 

 durata de desfăşurare a proiectului: 12 luni 

 14 profesori vor beneficia de cursuri relevante în 

străinătate 

 toate metodele şi activităţile învăţate vor fi diseminate 

 proiectul poate fi începutul unei frumoase tradiţii  



Date concrete: 

 Două mobilităţi: 

1. A Satisfying School Experience: 

Strategies and Skills for Teachers – 

Florence 03.09.2018 > 08.09.2018 

2. New Initiatives in Teaching, Learning and 

Classroom Management - UK  

     11.11.2018 > 17.11.2018 

 

  www.schooleducationgateway.eu    

 



Recrutarea participanţilor 

• Stabilirea unei Comisii de Selecţie (4 

membrii: 2x Consiliu Administraţie, 1x Comisia 

CEAC, 1x Comisia de Perfecţionare – nu vor 

putea participa la mobilitatea propriu-zisă  

• Profesorii candidaţi vor depune o scrisoare 

de intenţie, CV-ul şi o copie C.I. 

• Întocmirea unei liste cu cei 14 profesori 

participanţi şi a unei liste „de aşteptare” cu 

alţi 3 profesori 



Derularea proiectului 
 

Pregătirea plecării în mobilitate( bilete, cazare, 

documente, buget, distribuirea sarcinilor)  

Participarea la cursuri; acumularea informaţiilor 

noi; redactarea unui jurnal de curs 

Diseminarea informaţiilor aflate şi punerea lor în 

practică 

Obţinerea Europass Mobility Document 

 

 

 

 



După participarea la curs: 
 perioadă de follow-up, urmărirea absenţelor 

 aplicarea metodelor învăţate la curs 

 organizarea unor ateliere 

 aplicarea unor chestionare pentru a colecta feed-back de la 

elevi 

 Realizarea unui film in care profesorii, elevii dar si parintii 

sa vorbeasca despre impactul generat de perfectionarea 

profesorilor 

 prezentarea proiectului in cadrul Cercurilor pedagogice  

 alcatuirea unei culegeri cu metode non-formale, inovative 

potrivite anumitor situatii la clasa sau anumitor materii. 

Culegerea va intra in responsabilitatea a doi participanti, va 

fi editata intr-un singur exemplar si va putea fi consultata in 

cancelaria scolii.  



Evaluare:  

• numărul şi calitatea orelor la care se vor folosi 

metodele nou învaţate dar şi activităţile de 

diseminare(articolele pe site-ul scolii,pe 

platforma online, cercurile 

pedagogice,redactarea culegerii de metode 

inovative).  

• instrumente pentru evaluare: observaţia, părerile 

elevilor colectate în urma unui chestionar, 

pozele şi procesele-verbale în care se 

consemnează discuţiile despre proiect din cadrul 

Cercurilor pedagogice, ale Consiliului profesoral, 

etc. 



Să înceapă aventura  


