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  OBIECTIVELE MOBILTĂȚII: 

 

-CRESTEREA DIMENSIUII EUROPENE A ȘCOLII, PRIN 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CADRELOR 

DIDACTICE DE SCRIERE DE PROIECTE PRIN 

PROGRAMUL ERASMUS+; 

 

- INTEGRAREA METODELOR SI PRACTICILOR 

NONFORMALE CARE SĂ ASIGURE MOTIVAREA 

ELEVILOR ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII ACTULUI 

EDUCATIONAL IN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV; 

 

- INTEGRAREA METODELOR DE PREVENIRE SI 

COMBATERE A ABANDONULUI SCOLAR ÎN PRACTICA 

EDUCAȚIONALĂ. 

 

- 

 



       The “European Project Planning” training course  

is addressed to individuals and organizations who wish 

to acquire the skills for successfully accessing and 

managing European funds in the field of culture, 

education and training. The objective of the training 

course is to put European teachers and learning 

facilitators in the conditions to get familiar and to benefit 

of the opportunities the European Commission offers to 

develop learning activities at European level. The 

course aims to provide participants with specific 

knowledge, skills, tools and instruments needed to 

design effective project proposals which enable them to 

effectively manage a European Project. Participants will 

be supported to create the conditions, within the group, 

to start up European partnership networks. 

 

/ 

https://www.cervantestraining.eu/erasmus-plus-ka1-courses-mobility-for-teachers-madrid/management-and-funding-under-erasmus-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.cervantestraining.eu%2Ferasmus-plus-ka1-courses-mobility-for-teachers-madrid%2Fmanagement-and-funding-under-erasmus-%2F


Cursul de instruire  
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 la care au participat 2 cadre didactice a avut în 

vedere dobândirea  abilităților pentru accesarea și 

gestionarea cu succes a fondurilor europene în 

domeniul culturii, educației și formării.  

Cursul a oferit participanților cunoștințe specifice, 

abilități, și instrumente necesare pentru a formula, 

implementa, gestiona eficient un proiect european.  



ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

 

 
DESCOPERIREA ORAȘULUI ȘI A CULTURII  





ACTIVITĂȚI DE FORMARE 





ACTIVITĂȚI DE FORMARE 



ACTIVITĂȚI DE FORMARE 



ACTIVITĂȚI DE FORMARE 



DUPA MUNCĂ...RECUNOAȘTEREA 



EXPLORARE – MADRID, SPANIA 

PLAZA MAYOR  
CUATROS TORRES  



APLICARE- MULTIPLICARE 
 

 

 

 

- Demararea a 3 proiecte eTwinning – septembrie 

       a)  Obiceiuri şi tradiţii (va include explicarea ilustrată a 

unor tradiţii naţionale şi vor fi descoperite elementele 

comune in vederea realizării unui studiu comparativ) . 

       b) Oraşul meu-localitatea mea (cu prezentarea 

istorico-geografică a unor localităţi europene, a unor 

obiective turistice reprezentative, şi realizarea unui ghid 

european de călătorie, ilustrat cu fotografii realizate de 

elevi) 

       c)  Dicţionar ilustrat european (cu rezultat un dictionar 

în cel puţin 5 limbi, in format electronic, ilustrat de elevi, 

cu cuvinte grupate pe diverse tematici).  

 
 

 

 

-   



Concepere a 2 discipline optionale – 

curriculum la decizia şcolii care prevad 

cooperarea internaţională prin proiecte si 

utilizare TIC - septembrie 

 

 Elaborarea unui proiect european  

DP iniţiază colaborarea cu scoli din 3 ţări 

europene în vederea completării unei cereri 

de finantare Erasmus K2 – septembrie-februarie 

 

 

Simpozion pe teme de internaţionalizare. 

Sunt prezentate rezultatele predarii în 

pereche, testele interdisciplinare, proiectele 

eTwinning, rezultatele proiectului Erasmus. - 

mai 

 

 

 



MULȚUMIM! 

 


