
 

 

 

FIȘA DE PREZENTARE A PROIECTULUI ERASMUS+ KA1 

REUȘIM ÎMPREUNĂ.  

COMPETENȚELE PROFESORILOR ÎMBUNĂTĂȚITE PENTRU ELEVI 

MOTIVAȚI. 

Număr de referință proiect: 2018-1-RO01-KA101-048278 

 

Finanțare: Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: mobilitatea 

persoanelor  în scopul învățării 

Beneficiar: Colegiul Tehnic Buzău 

Număr proiect: 2018-1-RO01-KA101-048278 

Titlul proiectului: Reușim împreună. Competențele profesorilor îmbunătățite pentru elevi 

motivați. 

Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2018-31.10.2019 - 14 luni 

Grant: 22 395 EURO  

Număr de mobilități: 9 

Număr de fluxuri: 3 

Țările  în care se vor desfășura mobilitățile: Irlanda, Spania, Finlanda 

Parteneri europeni:  

1. EUROPASS Teacher Academy 

a) Curs: ,,Flipped Classroom”, Dublin, Irlanda, 19.11.2018-24.11.2018 

Participanți: 3 cadre didactice 

b) Curs: ,,Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullyng 

Prevention”, Barcelona, Spania, 17.12.2018-22.12.2018 

Participanți: 3 cadre didactice 

2. Atempo 

a) Curs: ,,A school for tomorrow – how Finland is preparing for the future”, 

Helsinki, Finlanda, 19.05.2019-24.05.2019 

Participanți: 3 cadre didactice 

Coodonator proiect: Prof. Anca LEONTE 



Scopul proiectului: creșterea motivației elevilor Colegiului Tehnic Buzău pentru participarea 

activă și atractivă la ore. 

Grupul țintă: profesorii titulari de la Colegiul Tehnic Buzău, din toate ariile curriculare 

Obiectivele proiectului:  

- însușirea a cel puțin 3 metode de stimulare a creativității pentru 9 cadre didactice, 

organizate în 3 echipe, reprezentând fiecare arie curriculară, de la Colegiul Tehnic 

Buzău; 

- participarea a 9 cadre didactice la cursuri de formare europene, pentru a implementa un 

program de instrumente și resurse inovative capabile să stimuleze motivația elevilor și să 

îi determine pe aceștia să-și îmbunătățească rezultatele școlare prin participarea activă și 

atractivă la ore; 

- participarea activă a elevilor la ore – reducerea numărului de absențe cu 10% și 

îmbunătățirea rezultatelor școlare, la materiile unde s-au folosit noile metode; 

- creșterea numărului de profesori implicați în derularea de proiecte europene, minim 2 din 

fiecare arie curriculară, cu ajutorul portalurilor internaționale (eTwinning), să identifice 

parteneri pentru proiecte Erasmus+ (Job Shadowing, parteneriat strategic KA2); 

- conștientizarea și valorificarea, de către beneficiari, a dimensiunii europene a educației, 

asumarea diversității europene și interculturalității. 

Rezultatele proiectului: 

- 9 participanți formați să asigure transferabilitatea și multiplicarea ulterioară a achizițiilor 

dobândite prin cele 3 teme diferite cu 2 furnizori de formare în 3 țări diferite; 

- 9 participanți având competențe profesionale, abilități și atitudini îmbunătățite; 

- 9 rapoarte individuale în Mobility Tool; 

- 9 certificate Europass; 

- 6 lecții demonstrative, ținute de către participanții la cursurile din Irlanda și Finlanda,  

profesorilor care predau aceeași disciplină – câte 1 oră/participant; 

- 4 ateliere, câte 1 pentru fiecare nivel de studiu/participant, organizate de către 

participanții la cursul din Spania, diriginților diferitelor clase; 

- 6 lecții demonstrative, ținute de către participanții la cursurile din Irlanda și Finlanda,  

profesorilor în cadrul comisiilor și ariilor curriculare – câte 1 oră/participant; 

- un ghid de bune practici care conține un portofoliu cu minim 12 proiecte de lecție și 12 

teme de consiliere; 

- minim 18 profesori înscriși și sprijiniți de către participanții la mobilități în utilizarea 

platformei eTwinning; 

- minim 1 viitor partener găsit în vederea diversificării categoriilor de proiecte Erasmus+ 

derulate în Colegiul Tehnic Buzău - Job Shadowing, parteneriat strategic KA2. 

 

 

Coodonator proiect: 

 Prof. Anca LEONTE 


