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Proiectul a fost construit pe baza nevoilor instituționale identificate în cadrul școlii noastre, corelate cu 
principalele ținte strategice vizate. Printre aceste nevoi se numără: 

- Perfecționarea cadrelor didactice pentru eficientizarea utilizării metodelor de predare activ-
participative; 

- diversificarea ofertei de opționale, prin propunerea unor programe personalizate, atractive, care să 
valorifice gândirea critică, să pună în valoare și să dezvolte spiritul de inițiativă al elevilor; 

- dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor în vederea optimizării capacității acestora de orientare 
școlară și profesională. 

- dezvoltarea competențelor lingvistice ale cadrelor didactice din școală în vederea eficientizării 
comunicării într-un cadru european; 

- dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor sociale, interculturale și profesionale ale cadrelor didactice 
prin participarea la cursuri de formare organizate la nivel european, în cadrul programului Erasmus +. 

 



Obiectivele proiectului: 

O1. dobândirea 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 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; 

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). 
 
 



În cadrul proiectului, 10 cadre didactice de la Școala Gimnazială Variaș vor participa la 3 cursuri 
de formare selectate, după cum urmează: 

- „New Teachers for New Competencies: Personal competencies, teamworking and time 
managementˮ, curs desfășurat la Roma, Italia, în perioada 21- 25 ianuarie 2019 (3 cadre 
didactice participante); 

- „Non-formal for inclusion – using non-formal education methods to foster inclusionˮ, 
curs desfășurat la Larnaca, Cipru, în perioada 3-9 feb 2019 (3 cadre didactice 
participante); 

- „Entrepreneurship for Schools: using the Green Economyˮ, curs desfășurat la Murcia, 
Spania, în perioada 24-28 mar 2019 (4 cadre didactice participante).  

 



Scurtă descriere a cursurilor selectate în cadrul 
proiectului 



Cursul „New Teachers for New Competencies: Personal competencies, 
teamworking and time managementˮ vizează activități de învățare precum: jocuri 

de rol, studii de caz, discuții, dezbateri, sesiuni de brainstorming și exerciții de 
teamworking, prin care profesorii participanți vor putea oferi elevilor instrumente 

ce să permită dezvoltarea de valori (cooperarea, motivația, reabilitarea, 
adaptabilitatea socială), dar și înțelegerea noțiunilor fundamentale de time 

management în obținerea succesului atât în grup, cât și individual. Achizițiile de 
informații și bune practici făcute de profesorii participanți la acest curs vor putea 

răspunde necesității de combatere a discriminării și a actelor de violență și 
creșterea gradului de incluziune socială prin utilizarea activităților de teamworking  



Cursul „Non-formal for inclusion – using non-formal education methods to foster inclusionˮ 
urmărește integrarea și aplicarea metodelor non-formale de învățare în cadrul 

tradițional al educației. Prin includerea unor exemple reale din viața de zi cu zi, prin 
analiza studiilor de caz și simulări, cursul se focalizează asupra învățării în afara 

clasei, în cadrul unui mediu interactiv și internațional și foloseste metode pedagogice 
bazate pe experiential training, învățarea în grup și în perechi, learning-by-doing și 

schimbul de bune practici. În acest sens, competențele dobândite de cadrele 
didactice participante la curs vizează îndeplinirea necesității de creștere a gradului de 
interes al elevilor față de procesul de învățare și reducerea riscului de abandon școlar 

prin introducerea metodelor non-formale de învățare, complementare celor 
tradiționale. 



Cursul „Entrepreneurship for Schools: using the Green Economyˮ propune 
o abordare de tip participativ în vederea dezvoltării unor programe de 

antreprenoriat și activități școlare ce presupun înțelegerea oportunităților 
de viitor pe care le are Green Economy și explorarea modalităților prin care 

natura poate servi drept sursă de inspirație pentru regândirea 
antreprenoriatului. În contextul actual al creșterii interesului mediului de 

afaceri pentru sustenabilitate, cursul oferă participanților cunoștințe privind 
dezvoltarea unor idei pentru Green Business care să ghideze un proiect 

antreprenorial, cât și analiza felului în care Green Entrepreneurship poate fi 
aplicat în școli. 



Activități de diseminare realizate de către cadrele 
didactice selectate după participarea la cursurile de 

formare: 

 



 A treia etapă a proiectului, cea finală, cuprinde activitățile de 
diseminare și evaluare a conținuturilor dobândite de către participanții la 
cursuri prin:  
• realizarea de materiale folosind noile cunoștințe,  
• activități demonstrative, 
• workshopuri cu celelalte cadre didactice din școală,  
•  implementarea proiectului <Varietate de tehnici și strategii noi pentru 
success>  
• realizarea a 2 opționale, unul la ciclul primar și unul la gimnaziu, cu 
tematica: dezvoltarea antreprenorială a elevului.  



Rezultatele estimate în această etapă a proiectului sunt: 
 - însușirea de către toate cadrele didactice din școală a 

noțiunilor fundamentale prin metodele de învățare non-
formală, teamworking și time management, sau educația 

antreprenorială de tip Green Entrepreneurship; 
 - aplicarea noilor tehnici și metode însușite de către fiecare 

cadru didactic din școală; 
 - îmbunătățirea competențelor de comunicare și a capacității 

de colaborare pentru toate cadrele didactice din școală. 



Pentru mai multe informații legate de proiect, 

consultați blogul proiectului: 

noiprofesorinoicompetenteka1.wordpress.com 

 


