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KA1- PROIECTE DE MOBILITATE – EDUCAŢIE ŞCOLARĂ 
„Şcoala - mediu activ de manifestare a competenţelor elevilor” 

 

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa 

beneficiara Proiectului de mobilitate pentru cadre didactice 

„Şcoala - mediu activ de manifestare a competenţelor elevilor” 
 

Odată cu implementarea de către Uniunea Europeană a Programului Erasmus+ 2014-2020, 

școlilor li s-au deschis noi oportunități de formare a cadrelor didactice, în instituții de renume din 

Europa, în beneficiul elevilor, pentru dezvoltarea cărora profesorii îşi vor folosi competențele nou 

formate. Sigur că de aceste oportunităţi au beneficiat profesorii şi în cadrul vechiului Program 

Comenius, doar că, de această dată, s-a revenit la ideea că perfecţionarea profesională a cadrelor 

didactice trebuie să concorde cu nevoile instituţiei, pentru a se asigura un impact şi mai mare şi o 

eficienţă sporită asupra elevilor şi a instituţiei înseşi.   

De la această premisă s-a conturat noul proiect aprobat de Comisia Europeană, în care școala 

noastră este beneficiar: “Şcoala - mediu activ de manifestare a competenţelor elevilor” şi care se 

desfăşoară pe o perioadă de doi ani: 2015-2017. Formând compentențe noi profesorilor, formăm 

competențe noi elevilor, iar şcoala va deveni un mediu propice manifestării acestor competenţe, 

care, de altfel, sunt competenţe de viaţă. Cu alte cuvinte, vom aduce un suflu nou vieţii şcolare, 

mediului şcolar. 

Proiectul nostru s-a dezvoltat din viziunea școlii și urmărește asigurarea calității în educație, 

interiorizarea și integrarea valorilor europene, prin implicarea efectivă și responsabilă a tuturor 

participanților. 

SCOPUL este îndeplinirea misiunii școlii: dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui 

mediu favorabil învățării și exersării competențelor elevilor, atât a celor performanți, cât și a celor 

cu oportunităţi reduse, un mediu bazat pe valori morale, unde fiecare să beneficieze de șansa 

dezvoltării ca persoană și personalitate, pe baza egalității de șanse. Scopul proiectului este în 

concordanță cu 3 ținte strategice din PDI, urmărind îmbunătățirea următoarelor aspecte :  

* Optimizarea competențelor-cheie ale cadrelor didactice, prin utilizarea în activitatea 

curentă a noilor metode și instrumente de predare-învățare;  
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* Îmbunătățirea competențelor profesionale, pedagogice și didactice ale cadrelor didactice, 

prin reorganizarea actulului de predare-învățare-evaluare, în vederea creșterii motivației pentru 

învățare a elevilor; 

* Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii, prin derularea de proiecte și parteneriate locale, 

naționale și europene. 

Proiectul se adresează unui număr de 350 de elevi, pentru care școala va crea un mediu activ 

de exersare a competențelor specifice și de formare/dezvoltare a competențelor-cheie. Pentru 

îndeplinirea scopului proiectului, este nevoie ca profesorii înșiși să-și perfecționeze competențele 

profesionale, astfel încât să abordeze în mod unitar formarea de competențe cheie la elevi.  

OBIECTIVUL principal derivat din scopul enunțat este îmbunătățirea calității actului de 

predare-învățare prin formarea profesorilor, astfel încât activitățile derulate de aceștia să fie 

motivante pentru elevi.  Pe de altă parte, interesul elevilor de a participa la activități atractive și 

interactive va crește, iar școala va câștiga în imagine la nivelul comunității locale, județene, 

naționale și europene.  

Bazându-ne pe experiența anterioară și analizând contextul actual, studiind documentele 

programatice ale Comisiei Europene, am constatat că elevii au nevoie de o nouă abordare a 

învățării, din partea profesorilor. De aceea, am ales noi domenii de interes pentru elevii de azi, 

precum educația antreprenorială și compețentele digitale. Analiza de nevoi a arătat ca profesorii 

sunt dornici de a aborda aceste domenii de educație, dar o fac în mod empiric, având doar dorința 

de perfecționare și motivația de a nu rămâne cu niciun pas în urma elevilor. În acest fel, elevii vor 

veni cu plăcere la școală, iar cunoștințele dobândite vor fi transferate în viața de zi cu zi, 

transformându-se în competențe. Metodele învățate la cursurile de formare vor fi aplicate în 

activitățile curente cu elevii, putând fi utilizate și în activitățile proiectelor aflate în derulare sau în 

altele viitoare, devenind parte a strategiilor de predare-învățare-evaluare. 

ACTIVITĂŢILE principale ale proiectului constau în: prezentarea Programului  Erasmus+, 

analiza de  nevoi, fixarea grupului ţintă, elaborarea şi prezentarea PDE, selecţia participanţilor, 

pregătirea participanţilor, comunicarea cu furnizorii de curs, implementarea, monitorizarea, 

evaluarea şi diseminarea. 

Prin implementarea acestui proiect se are în vedere îmbunătățirea abilităților profesionale a  7 

cadre didactice, care vor participa la 4 cursuri stucturate, de formare, astfel încât acestea să 

răspundă nevoilor individuale ale elevilor, identificate anterior, ele devenind și persoane resursă 

pentru comunitatea profesorilor. Activitățile, având ca scop dezvoltarea unor metode de predare-

evaluare noi, eficiente, ce vor fi aplicate în activitatea didactică, vor avea efecte vizibile în 

creșterea interesului și a motivației elevilor, a performanțelor în învățare. Fiind implicați în 

activități de calitate, inclusiv în contexte nonformale și informale, la sfârșitul ciclului gimnazial 

absolvenții vor fi capabili să-și aleagă o rută educațională potrivită profilului personal, optând în 

mod realist pentru tipul de liceu pe care îl vor urma, respectiv pentru viitoarea calificare în vederea 
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integrării pe piața românească/europeană a muncii. Este un obiectiv pe termen lung, care răspunde 

Strategiei de dezvoltare propus de Comisia Europeană pentru anul 2020. 

Activităţile de DISEMINARE sunt numeroase şi diverse: crearea a cel puţin 20 articole de 

prezentare; activităţi de mediatizare a unor expoziţii cu vânzare în mass-media locală, 4 ateliere de 

diseminare în care cadrele didactice care nu au participat la mobilităţi vor fi informate în legătură 

cu experienţele colegilor, 4 ateliere de formare pentru cadrele didactice care nu au beneficiat de 

mobilitate,  cel puţin 4 lecţii demonstrative, pentru a evidenţia competenţele dobândite la cursuri şi 

modul în care acestea sunt puse în practică, 4 ateliere de lucru cu membrii Consiliului Elevilor, 4 

activităţi practice de realizare a unor digital storytellings, în cadrul săptămânii Şcoala altfel 2016, 

activităţi prin care elevii să-şi dezvolte şi să-şi manifeste competenţe creative, digitale, sociale şi 

civice, simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului, conştiinţa şi expresia culturală, activităţi de 

diseminare cu părinţii, o masă rotundă. 

REZULTATELE obţinute în urma activităţilor vor fi semnificative: cel puţin 25 de cadre 

didactice familiarizate cu noua abordare a curriculumului, capabile să înlocuiască metodele 

tradiţionale cu unele inovatoare, 15 poveşti digitale create de elevi, cel puţin 4 poveşti digitale  

create de profesorii neparticipanţi la formare,  cel puţin 14 proiecte de lecţii, 7 filme didactice, care 

vor constitui un ghid de bune practici, utile pentru perfecţionarea profilului profesional,  o broşură 

cu metodele noi de predare şi exemple de bune practici, 4  prezentări (PPt/Prezi) cu exemple de 

bune practici, fotografii şi înregistrări video, cel puţin 20 articole postate pe site-ul şcolii şi în 

publicaţii de specialitate, 2 expoziţii cu produsele realizate, “Ghidul bunului antreprenor pentru 

elevi”, creat de elevi, un DVD - film de prezentare a proiectelor/produselor realizate, un punct 

informativ, de mediatizare şi conştientizare asupra importanţei activităţilor de formare în 

străinătate. 

Realizarea obiectivelor va fi MONITORIZATĂ şi EVALUATĂ prin metode şi instrumente 

variate, menite să identifice neajunsurile şi să ofere alternative pentru reglare, prin propunerea unor 

acţiuni corective: grile de verificare a numărului de activităţi didactice inovatoare, indoor si 

outdoor, scări de clasificare prin care se urmăreşte eficienţa metodelor pedagogice inovatoare, 

centrate pe elev, existenţa acordurilor/contractelor de colaborare cu furnizorii de cursuri, în 

vederea împărtăşirii şi transferării ideilor, practicilor, metodelor experimentate în ţările europene, 

în practicile şcolii, chestionarul online. 

 

Datorită implementării acestui proiect, şcoala noastră va deveni mai competitivă, va fi un 

mediu modern de învățare, integrator de noi practici europene. Își va îmbunătăți practicile curente 

și oferta de opționale, îți va revizui strategia de dezvoltare. Va opera la nivel internațional prin 

îmbunătățirea competențelor de management și a strategiilor de internaționalizare. Va deveni un 

mediu în care competențele actorilor educaționali se dezvoltă constant, ţinând cont de formula 
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PROFESORI PREGĂTIȚI = EDUCAȚIE DE CALITATE = ELEVI PREGĂTIȚI 

PENTRU VIAȚĂ 

 

 

Prof. Alina Pincovici, director adjunct 

Prof. Aurora Zamfir, coordonatorul proiectului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialul de faţă reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia Naţională şi Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informaţiilor respective. 
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