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Acest proiect este finanţat de Uniunea  

Europeană, în cadrul programului               

Erasmus+, Parteneriate strategice 

Partneri:   

1.TALATPAȘA ORTAOKLU,                          
Izmir  -TURCIA; 

2. AGRUPAMENTO DE        ES-
COLAS DE RIO TINTO,  Porto - 

PORTUGALIA; 

3. SU "KOZMA TRICHKOV"      
Vratsa - BULGARIA; 

4. ISTITUTO COMPRESIVO 
"BENEDETO CROCE",                             

Flumeri - ITALIA; 

5. PÕLVA KOOL,                                       
Põlva - ESTONIA; 

6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 
336 IM. "JANKA BYTNARA 

RUDEGO"                             
Varşovia - POLONIA;  

7. ȘCOALA GIMNAZIALA    Nr. 
11 Botoșani - ROMANIA 
(şcoală coordonatoare )   

Impactul proiectului asupra                

cadrelor didactice 
 

- identificarea și schimbul de bune   
practici în vederea creșterii                 
performanțelor elevilor; 
 
- îmbogățirea metodelor active de 
predare a limbilor materne, a             
matematicii și științei și a limbilor      
moderne; 
 
- ajustarea metodelor de predare 
pentru satisfacerea nevoilor unei mari 
diversități de elevi; 
 
- o mai bună colaborare în rândul 
profesorilor; 
 
- creșterea abilităților în utilizarea TIC; 

- îmbunătățirea comunicării profesor-
student; 
 
- dezvoltarea orizontului cultural prin 
cunoașterea altor  culturi și popoare. 

CALENDAR MOBILITĂŢI 

     

Mobilităţi transnaţionale: 
  

     22-24 noiembrie PORTUGALIA 

     09-11 mai 2018   ROMANIA 

     13-15 mai 2019   ESTONIA 

 

Activităţi transnaţionale de 

învăţare/formare elevi: 
 

     05-11 martie 2018    TURCIA 

     25 - 30 martie 2019  ITALIA  

 

Activităţi transnaţionale de 

predare/formare cadre didactice: 

 
      07-13 mai 2018             ROMANIA 

      05-11 noiembrie 2018  POLONIA  



Scopul proiectului nostru este 

îmbunătăţirea competenţelor de bază în 

limba maternă, în limbi străine și în 

matematică și știinţe ale elevilor.  

 

Obiective: 

O1- Facilitarea schimbului de bune practici 

în utilizarea metodelor interactive de 

predare-învățare a disciplinelor şcolare din 

ariile curricculare Limbă și Comunicare şi 

Matematică și Științe; 

 

O2 - Motivarea elevilor pentru învățare prin 

promovarea învățării colaborative; 

 

O3 - Promovarea metodelor interactive şi 

nonformale de predare - învățare a 

limbilor, a matematicii şi ştiințelor în scopul 

creşterii  performanțelor elevilor. 

Impactul proiectului asupra elevilor  

 
-dezvoltarea competențelor de bază (citire/
scriere în limba maternă, utilizarea limbilor 
străine, cunoştințe de numerație, măsuri, 
operații şi prezentări matematice de bază, 
concepte ştiințifice fundamentale, metode şi 
principii, tehnologie); 
 
-dezvoltarea competențelor emoționale: 
conştiința de sine, controlul de sine, 
compasiunea, cooperarea, flexibilitatea şi 
abilitatea de a face judecăți; 
 
-facilitarea mobilității studenților care au puține 
şanse să călătorească în străinătate; 
 
-îmbunătățirea cunoştințelor generale despre 
țările partenere şi a valorilor lor culturale; 
 
- dezvoltarea  abilităților TIC; 
 
-reducerea numărului elevilor care au un nivel 
scăzut de citire şi scriere şi de matematică; 
 
- stimularea auto-descoperirii, a muncii în echipă, 
a gândirii critice. 

 

 

 

 

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DE PROIECT 

 

1.  Crearea logo-ului proiectului; 

2. Activități transnaţionale de învățare/formare 
- elevi, în Turcia şi Italia (martie 2018/martie 
2019); 

3. Crearea  povestirii în lanț intitulată Micul 
Cercetător; 

4. Crearea, de către elevi, de probleme de 
matematică și fizică; 

5. Crearea și editarea, de către elevi, a unei 
culegeri de probleme de matematică și fizică, în 
format digital, în limba engleză; 

5.  Activități transnaţionale de predare/formare 

- cadre didactice în România şi Polonia (mai 

 2018/octombrie 2018); 

6. Organizarea a două ateliere de lucru, unul pe 
metode de predare interactive și unul pe 
metode de predare non-formale; 

7. Realizarea unui curs de formare pedagogică 
cu privire la metodele de predare /învățare 
interactivă și non-formale a disciplinelor din 
ariile curriculare Limbă și  comunicare și 
Matematică și științe; 

8. Realizarea de portofolii didactice la 
disciplinele din ariile curriculare vizate de 
proiect; 

10. Organizarea de activități de diseminare şi 

valorizare a produselor finale ale proiectului. 

Produsul  realizat reflectă  punctul de vedere al autorului.  Agenţia Naţională sau Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru conţinutul sau modul în care va fi utilizat 

acest produs. 


