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Proiectul va fi implementat în perioada 2020-2022 cu scopul de răspunde nevoilor

instituției, în arii precum mediul educațional incluziv, absenteism/abandon școlar,

comunicarea cu părinții și internaționalizare.

Obiectivele proiectului se axează pe întărirea caracterului incluziv a procesului

educațional, construirea de strategii de combatere a absenteismului și abandonului

scolar, găsirea de căi eficiente de comunicare cu părinții, crearea unei echipe de

internaționalizare, în vederea atingerii țintelor strategice propuse.

Prezentarea proiectului

‘T.A.C.T’

TOLEREAZĂ

ACTIONEAZĂ

COOPEREAZĂ

TRANSMITE
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Nevoile-cheie ale instituției

- reducerea

absenteismului și

a abandonului

școlar;

- găsirea de căi

eficiente de 

comunicare și

colaborare cu 

părinții;

- îmbunătățirea

procesului

educațional de 

predare-învățare;

- integrarea

elementelor

interactive în mediul

educațional;

-crearea unui mediu 

educațional incluziv 

și deschis;

- perfecționarea 

competențelor de 

bază a cadrelor 

didactice;
- crearea unei echipe

care să dispună de 

competențe de 

management și

coordonare.
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Arii care necesită îmbunătățire

Absenteism/

abandon 
școlar/prevenire

bullying

Metode si
instrumente de 

predare inovative

Mediul educațional

incluziv

Internaționalizarea
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Obiectivele proiectului

Perfectionarea unui numar de 12 cadre didactice din Scoala Gimnaziala

Letcani prin parcurgerea cursurilor de formare in domeniul educatiei incluzive,

prevenirea violentei si bullyingului in mediul scolar si al utilizarii unor metode de

predare inovatoare, activ-participative, pe durata derularii proiectului si dupa

sfarsitul acestuia.

Implicarea unui numar de 4 cadre didactice din toate locatiile scolii, alaturi

de participantii la cursurile de formare pe tema integrarii copiilor cu nevoi

speciale, a copiilor ce provin din medii defavorizate, in derularea activitatilor de

proiect, incepand cu anul scolar 2020/2021
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Obiectivele proiectului

Implicarea unui numar de 4 cadre didactice din toate locatiile scolii, alaturi

de participantii la cursurile de formare pentru sprijinirea copiilor cu comportament

agresiv pana la sfarsitul semestrului I, 2020/2021

Implicarea unui numar de 4 cadre didactice din toate locatiile scolii, alaturi de

participantii la cursurile de formare din domeniul predarii interactive, pentru

implementarea activitatilor proiectului pe durata anilor scolari 2020/2021, 2021/2022

si dupa finalizarea proiectului
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Obiectivele proiectului

Constituirea unui cerc al activitatilor proiectului, din anul scolar 2020/2021,

dupa maxim 30 zile de la finalizarea cursului, prin implicarea Consiliului elevilor si a

celor12 profesori participanti la cursurile de formare

Dezvoltarea competentelor necesare pentru un numar de 12 cadre didactice

pentru a comunica si a colabora cu parteneri internationali pe durata derularii

proiectului si dupa sfarsitul acestuia.
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Programa de formare

Vor fi 4 fluxuri de participanți și 4 cursuri de formare. 

Interactive teaching–using educational games and new technology – 3 participanți (5 zile)

Organizator: ERUDITUS

Locație: Konstanz, Germania

- tematică în diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, asigurarea unui mediu

de învățare tolerant, nonviolent.

How to deal and prevent bullysm and cyberbullysm in school– 3 participanți (5 zile)

Organizator: Europe for all

Locație: Milano, Italia

- tematică în perfecționarea cadrelor didactice în ceea ce privește dezvoltarea cunostințelor

de psihologie pentru a-i ajuta să recunoască și să facă față comportamentelor periculoase.
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• Inclusive education– 3 participanți (5 zile)

Organizator: IDEC

Locație: Piraeus, Grecia

- tematică referitoare la incluziunea elevilor ce provin din familii defavorizate, integrarea 

elevilor capabili de performanță și a celor cu cerințe speciale în învățământul de masa.

Innovative Approaches to Teaching – 3 participanți (5 zile)

Organizator: ITC

Locație: Praga, Cehia

- tematică referitoare la îmbunatățirea abilitatilor de utilizare a metodelor și tehnicilor de 

predare inovatoare centrate pe elev, a dezvoltarii abilitatilor în utilizarea resurselor digitale, 

a furnizarii materialelor și ideilor care să sprijine dezvoltarea școlară sau organizațională în

domeniul educatiei inovatoare.
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Ý
Lunile 1-2

Elaborare plan

Formare echipă

Creare site

Articole în presă

Sesiune de 

informare

Luna 3
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informativă
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date 
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finală
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Conturi

Social

media
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Echipa de implementare

Resposabilul de

monitorizare

evaluează proiectul, 

progresul și rezultatelor 

acestuia 

deține cunostințe de 

management

deține competențe TIC.

Responsabilul de 

pregătire

Responsabilul de proiect/ persoane contact

Cadru didactic cu gradul I

Abilități de comunicare, 

coordonare, lucru în echipa

Competențe de utilizare TIC

Competențe limba engleză

Responsabil financiar

Studii de specialitate in 

domeniu. 

cadru didactic din instituție, 

cu competențe de limba

engleză

Cunostințe în domeniul

socio-uman. 
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Etapele procedeului de selecție

Organizarea selecției
Anunțul va fi făcut public

Comisia de evaluare

Criterii de selecție Anunțuri și contestații

- rezultatele pot fi contestate în 

termen de o zi de la afișare

- testare lingvistică (de lb. engleză) –

scris (gramatică și vocabular) și

înțelegere. Nivelul de trecere va

consta în cel puțin A2_B1.

- Completare formular de candidatură

- compusă din cadre didactice care nu sunt 

implicate în proiect

- se vor respecta principiile transparenței și

a impartialității.
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Rezultate așteptate

Interactive teaching – using educational games and new 

technology in order to enhance learners’ motivation

- corespunde nevoii organizatiei noastre de imbunatatire a metodelor de predare prin utilizarea

tehnologiei informatizate.

- se urmareste cresterea motivatiei de invatare a elevilor, de vreme ce ei sunt atat de buni utilizatori

ai acestei tehnologii. 

- Combinand noua tehnologie cu predarea traditionala, fara indoiala se va reusi cresterea motivatiei

de invatare a elevilor.
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Rezultate așteptate

How to deal and prevent bullysm and cyberbullysm in school 

Profesorii participanti la acest curs vor fi capabili:

- sa-i invete pe elevii victime ale bullyingului sa discute cu un adult de incredere, 

- sa ofere sprijin si sfaturi acestora, 

- sa gestioneze conflictele, atat fizice cat si verbale, 

- Sa implice elevii in diferite activitati ale scolii (proiecte educationale, actiuni de 

voluntariat). 

- Sa dezvolte la elevi abilitatile necesare pentru a-si gestiona emotiile si pentru a-si

dobandi increderea in sine
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Rezultate așteptate

Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school 

leaving

Participantii la acest curs vor invata strategii de integrare a acestor elevi, fara a compromite

calitatea actului educational oferit celorlalti elevi si, apoi, vor sprijini formarea celorlalte cadre 

didactice din scoala, astfel incat toti sa detina competente de lucru in domeniul integrarii si

incluziunii.
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Rezultate așteptate

’Innovative Approaches to Teaching 

- Îmbunătățirea abilitatilor de a utiliza diferite metode și tehnici de predare inovatoare care sunt 

centrate pe elev, 

- dezvoltarea abilităților în utilizarea resurselor digitale, 

- furnizarea de materiale și idei care sa sprijine dezvoltarea scolara sau organizationala in 

domeniul educatiei inovatoare

- Folosirea materialelor didactice adaptate nevoilor claselor diferentiate, 

- Utilizarea TIC-ului ca instrument pentru dezvoltarea creativitatii, introducerea jocului ca metoda

inovatoare de predare, dar si utilizarea aplicatiilor online la ora de curs
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Modalități de diseminare

elemente de imagine – logo, 

rollup, banner, afișe, 

materiale informative.

ședințe de informare

articole în presa locală conturi pe social media 

site 

cont de eTwinning

reportaj TV materiale video

Prezentări Cercuri 

pedagogice
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Asteptăm întrebările dumneavoastră.

Vă mulțumim!


