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CE presupune?
Pentru cei interesaţi de dezvoltarea profesională,
schimb de experienţă şi transfer de bune practici.
Dobândirea de cunoştinte şi competenţe inclusiv
invăţarea limbilor străine sau aprofundarea competenţelor ICT pentru profesioniştii implicaţi in domeniul şcolar pre-primar, primar sau secundar.

LICEUL TEORETIC DUNĂREA

RE SP O NS ABI LI TATE ,

Director prof. Bogatu Iorgu Viorel

E DUCATIE

Cum?

STRADA OLTULUI NR. 24
MICRO 17
GALATI

Erasmus + permite dezvoltarea personalului prin
participarea la activităţi relevante ce au loc în
altă ţară decât ţara de origine. Activităţile ce pot
fi realizate: activităţi de predare şi formare continuă

LA DUNĂRE A

Tel: 0236/321731
Fax: 0236/321731
E-mail: ldunarea@yahoo.com
www.dunarea-info.ro

Pentru cine?
Profesori, directori, bibliotecari din domeniul
şcolar (pre-primar, primar, secundar) din instituţiile statelor membre participante la program.

Proiectul vizează educația prin
promovarea creativității, responsabilității, spiritului de echipa în
rândul tuturor cadrelor didactice/didactic auxiliar și a elevilor.

Echipa de management a proiectului







Burlacu Cătălina
Epure Mihaela
Bibicu Dorin
Bogatu-Mihail Laura
Piticari Ramona
Cosma Fănica

Numărul de referință
2015-1-RO01-KA101-014647
Perioada de derulare a proiectului
1.06.2015 – 31.05.2017

OBIECTIVE

PROFILUL PARTICIPANTILOR
2 manageri, vor participa la cursuri de
management de proiect și organizațional;
5 cadre didactice/auxiliare, din arii curriculare diferite, vor participa la cursuri de
perfecționare a competențelor IT;
5 profesori din arii curriculare diferite,
vor diversifica metodele clasice cu cele
moderne, deja verificate de școli europene,
care să contribuie la modernizarea activității didactice, predând antrenant, trezind
interesul elevilor;

REZULTATE


certificări la nivel european;



portofolii ;



broșura de prezentare a proiectului;



CRED platforma de eLearning a scolii.



pagina de faceboook a proiectului ;



articole in presa scrisa/online;



rapoarte de monitorizare, implementare, evaluare a activităților proiectului

Dezvoltarea competențelor manageriale și management de proiect, în vederea dezvoltării de parteneriate și
proiecte ce conturează o mai bună imagine a școlii în context european.

Erasmus + schimbă
vieți, deschide minți
SCOPUL

 Îmbunătățirea competențelor profesionale privind metodele active, moderne, inovative, în ceea ce privește
abordarea individualizată a elevilor în
proces ul de înv ățare -pred areevaluare.

Dobândirea de cunoștințe de specialitate/IT şi formarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor şi noilor tehnologii, în vederea realizării
platformei CRED-platformă de
eLearning a școlii, cu resurse didactice inovative.

Actualizarea strategiilor educaționale şi compatibilizarea unității de învăţământ cu sistemul
european de educaţie şi formare profesională
pentru integrarea în comunitatea europeană, a
organizației noastre școlare.

