Proiect de mobilitate şcolară ERASMUS+, KA1, NR. 2017-1-RO01-KA101-035866
“EDUCAȚIE DE CALITATE PRIN INTEGRAREA MODELELOR EUROPENE”
OBIECTIVE:
 Oferirea unei educaţii de calitate care să faciliteze o carieră şcolară de succes pentru toţi
elevii.
 Perfecţionarea cadrelor didactice privind noile tehnici şi metodologii, managementul
grupului, motivaţia eficientă, iniţiativă şi antreprenoriat, cooperare şi strategii de evaluare.

ACTIVITĂŢI:
A1: Contactarea instituţiei organizatoare şi stabilirea detaliilor legate de participarea la stagiu
A2: Promovarea proiectului în mass-media
A3: Pregătirea cursanţilor din punct de vedere lingvistic, intercultural şi pregătirea specifica temei
propuse de organizatori
A4: Participarea la cursul de formare Erasmus+ , Florenţa, Italia , 14-19 august 2017.
A5 : Întocmirea programelor pentru cele 10 cursuri opţionale şi a suporturilor de curs, ce se vor
desfăşura în anul şcolar 2017-2018
A6 : Implementarea opţionalelor pentru fiecare disciplină în parte
A7: Demararea lucrului la platforma educaţională pe care elevii îşi vor posta materialele şi la pagina
Web dedicată proiectului
A8: Evaluarea proiectului prin întocmirea unui chestionar iniţial privind utilizarea de către cadrele
didactice ale colegiului a tehnicilor şi metodelor active în orele de curs şi aplicarea acestuia
profesorilor, elevilor şi părinţilor
A9: Diseminarea în cadrul comisiilor metodice de specialitate şi la cercurile pedagogice prin exemple
de bune practici a metodelor moderne asimilate în formarea europeană
A10: Traducerea în limba franceză şi engleză a articolelor privind diseminarea cursului de formare şi
a proiectului în ansamblu şi postarea materialelor pe platforma eTwinning şi pe site-ul Erasmus+
A11: Organizarea şi derularea simpozionului cu tema “Tehnici inovative în actul educaţional, la
standarde europene”
A12: Realizarea şi colectarea materialelor necesare pentru întocmirea ghidului de bune practici
A13: Ateliere de lucru utilizând noile tehnici asimilate pe fiecare specialitate, cu participarea cadrelor
didactice din zona Roman (în cadrul cercurilor pedagogice din sem. II)
A14: Realizarea ghidului de bune practici, ce va fi pus apoi la dispoziţia celor interesaţi la biblioteca
liceului şi va fi postat în format on-line pe pagina Web dedicată proiectului
A15: Aplicarea chestionarului final, cu interpretarea rezultatelor
A16: Realizarea panoului cu produsele finale şi expunerea lui în holul liceului
A17: Evaluarea continuă a proiectului
A18: Evaluarea finală a proiectului

