
Proiectul Erasmus + KA1 intitulat „Noi profesori pentru noi competențeˮ, număr 

de referință 2018-1-RO01-KA101-047462 (2018-2019) reprezintă un răspuns la 

necesitățile identificate în activitățile desfășurate în cadrul Școlii Gimnaziale Variaș, prin 

focalizarea pe dezvoltarea calității procesului educațional, necesități ce privesc 

compentențele profesorilor de gestionare a clasei, competențele de predare, dar și pe cele 

organizaționale.  

Prin acest proiect se dorește: diversificarea procesului de predare-învățare-

evaluare prin introducerea unor metode și tehnici didactice moderne; creșterea gradului 

de implicare și participare a elevilor la activitățile didactice prin motivarea acestora; 

reducerea actelor de discriminare sau de violență în cadrul școlii și creșterea gradului de 

incluziune socială prin dezvoltarea unei culturi a colaborării și a muncii în echipă; 

reducerea riscului de abandon școlar prin realizarea de activități de învățare atractive și 

diversificate; îmbunătățirea performanțelor de învățare și a rezultatelor obținute de elevii 

școlii la Evaluarea Națională și reducerea disparităților față de rezultatele obținute de 

elevii din alte școli; valorificarea spiritului de inițiativă al elevilor și optimizarea 

orientării lor școlare și profesionale; îmbunătățirea pregătirii cadrelor didactice la nivel 

profesional, social, intercultural pentru a eficientiza adaptarea demersului didactic la 

cerințele și tendințele societății contemporane; valorificarea experienței și a potențialului 

instituției într-un cadru european al educației. 

Principale obiective ale proiectului sunt:  

O1. dobândirea de către profesorii participanți a unor noi metode și strategii ce să vizeze 

incluziunea socială prin dezvoltarea competențelor elevilor de muncă în echipă și de 

gestionare eficientă a timpului; 

O2. îmbunătățirea competențelor de predare ale cadrelor didactice participante prin 

însușirea de metode de lucru non-formale în vederea motivării și sprijinirii elevilor în 

procesul de învățare; 

O3. însușirea și dezvoltarea de competențe de predare ale cadrelor didactice participante 

în domeniul educației antreprenoriale în vederea unei mai bune orientări școlare și 

profesionale a elevilor; 

O4. diversificarea ofertei educaționale a școlii prin crearea unui opțional interdisciplinar 

de Green Entrepreneurship menit să stimuleze gândirea critică a elevilor și capacitatea 

acestora de a pune în valoare resursele oferite de mediul înconjurător apropiat; 

O5. dezvoltarea de competențe sociale interculturale și a capacităților de comunicare și 

colaborare a cadrelor didactice, atât intercolegială, cât și în raport cu actanții principali ai 

procesului de educație (elevi și părinți). 

Zece cadre didactice vor participa, în cadrul proiectului, la cele 3 cursuri selectate, 

în 3 mobilități (3-3-4). Toți participanții selectați sunt angajați ai Școlii Variaș, au o 

vechime de cel puțin 3 ani în învățământ și lucrează la toate nivelele de studiu: preșcolar, 

primar, gimnazial. Aceștia au dovedit interes pentru dezvoltarea profesională și abilități 

de utilizare a calculatorului și internetului, dar și cunoașterea unei limbi străine (în special 

engleza). 

Activitățile desfășurate pe parcursul proiectului sunt: activități financiar-bancare și de 

pregătire logistica; activități de promovare a proiectului; selecția participanților și 

pregătirea lor lingvistică, interculturală; participarea la cele trei cursuri selectate: „Non 

formal for inclusion – using non formal education methods to foster inclusionˮ, „New 

Teachers for New Competencies: Personal competencies, teamworking and time 



managementˮ si „Entrepreneurship for Schools: using the Green Economyˮ; activități de 

diseminare (workshopuri, activități demonstrative, implementarea proiectului „Varietate 

de tehnici și strategii noi pentru succes”, conceperea de opționale). 

Implementarea proiectului se va face în conformitate cu o metodologie atent 

elaborată, iar managementul de proiect va fi asigurat de către echipa de proiect. Calitatea 

procesului de implementare va fi asigurată urmărind: structura echipei de implementare și 

abilitățile ei, respectarea timeline-ului activităților, evaluarea rezultatelor și raportarea. 

Impactul estimat al proiectului vizează: îmbunătățirea competențelor profesionale, 

sociale și interculturale ale cadrelor didactice din școală, îmbunătățirea performanțelor și 

gradului de implicare a elevilor, perfecționarea relației instituției cu comunitatea, 

dezvoltarea dimensiunii internaționale a școlii. 

 Printre beneficiile pe termen lung ale proiectului mentionăm: lărgirea 

orizonturilor culturale și profesionale ale cadrelor didactice, îmbunătățirea metodelor și 

strategiilor educaționale, îmbunătățirea procesului de predare-învățare, combaterea 

situațiilor de abandon școlar, optimizarea activităților de consiliere și orientare din școală, 

îmbunătățirea relațiilor școală-familie și, implicit, a relației școală-comunitate. 

   

 


