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COMPETENȚELE PROFESORILOR ÎNTR-O EPOCĂ A SCHIMBĂRII 

Teacher competences in an era of change 

 

Scopul proiectului este cresterea calitatii serviciilor educationale prin dezvoltarea 

competentelor profesionale și personale ale personalul didactic, prin cursuri finantate de 

Programul Erasmus+, necesare reducerii abandonului scolar, imbunatatirii rezultatelor 

scolare a elevilor din grupurile de risc si crearea unui mediu pozitiv in școala. 

La nivelul consortiului vor fi selectate 26 persoane pentru 3 cursuri, cate 3 

persoane din fiecare scoala si 5 persoane care activeaza în ISJ. Profilul participantilor 

din scolile consortiului : (director, 1profesor/ invatator/ diriginte, personal nedidactic/ 

auxiliar) si 5 persoane care activeaza in ISJ, care predau / se afla in relatie cu elevi 

proveniți din medii dezavantajate: elevi cu CES, elevi de etnie rroma, elevi aflați cu risc 

de absenteism sau abandon, elevii din familii monoparentale, cu parinți plecati in 

strainatate sau cu situatie socio-economica precara sau la o clasa interculturala; elevi cu 

dificultati de comportament si dificultati de invatare, elevi din grupurile minoritatilor; 

cunostinte de limba engleza minim A, competente minime deTIC , nevoile de formare 

personale sa se identifice cu nevoile de dezvoltare si internaționalizare ale scolii. 

Cursuri planificate: 

Curs1 „Towards The Inclusive Classroom: Best Practice” – Grecia 

Curs 2 -  „Educational Management & School Leadership” –Grecia 

Curs 3 „Strategies for improving classroom atmosphere and student motivation in 

schools: A modern challenge for teachers” -Spania 

Rezultate asteptate- 26 de persoane formate prin proiectul ”Competentele profesorilor 

intr-o epoca a schimbarii” realizeaza:  programe de optional, cu scop remedial ; o 

programa de optional la nivel primar si 1 la nivel gimnazial, care dezvolta competente 

transcurriculare; ghid de activitati care promoveaza coeziunea sociala, egalitatea de 

sanse și respectarea diversitatii; 8 activitati care promoveaza egalitatea de sanse si 



respectarea diversitatii; editarea unei reviste cu 26 de articole, 1 atelier ludic elevi - 

parinti; 2 proiecte eTwinning; optional de limba engleza, romana si TIC, clasa a VI-a;1 

parteneriat strategic parinti- scoala-comunitate, 

Produs final- ”Strategia integrata pentru reducerea abandonului scolar, managementul 

conflictelor si reducerea discriminarii prin incluziune sociala”. 

Beneficii pe termen lung: atmosfera adecvata predarii in clasele multiculturale; 

reducerea numarului de sesizari/ reclamatii la ISJ, includerea in CDS a optionalelor cu 

scop remedial si 2 programe la nivel primar/gimnazial, care dezvolta elevilor 

competente cheie; grad de satisfactie ridicat al elevilor si parintilor fata de serviciile 

educationale oferite; reducerea abandonului scolar cu 50%. 

Cadrele didactice formate prin proiectul „Teacher competences in an era of change” vor 

reducere nevoia de dezvoltarea si de internationalizare a calitatii si prin crearea de noi 

experiente de invatare si dezvoltare, explicite sau implicite, prin oferta continuturilor 

moderne si crearea de colectii de resurse educationale deschise 

   

 

 

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta comunicare 

reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu este responsabilă de 

utilizarea informațiilor conținute de această comunicare. 

 


