„Lecţii atractive, elevi mai buni!”
(Better Classes, Better Students)
Proiect finanţat prin programul Erasmus +
Acţiunea cheie 1- Educaţia şcolară
Nr. referinţă proiect: 2017-1-RO01-KA101-036297
Perioada implementării 01.09.2017- 31.08.2018 (12 luni)

• 18 cadre didactice de la Colegiul Tehnologic
de Industrie Alimentară Arad
• Două fluxuri: 19-25.11.2017
11-17.02.2018
• Locaţie: Jaen, Spania
• Formator: English Matters

Valoarea totală a grantului: 41040 Eu
Grantul acoperă cheltuielile de subzistenţă,
transport, pregătire, administrare şi
monitorizare ale proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• 1. Dezvoltarea competenței cheie digitală și a competenței cheie
lingvistică de comunicare în limba engleză la 18 cadre didactice
participante prin participarea la un program de formare;
• 2. Dobândirea de competențe în vederea implementării cu succes a
unui proces didactic care integrează tehnologia și comunicarea în
limba engleză la alte discipline;
• 3. Creșterea inovației, adaptabilității și creativității cadrelor
didactice prin cunoașterea și exersarea practicilor de succes din alte
țări europene;
• 4. Formarea și activarea unei echipe de 18 cadre didactice în
vederea aplicării de noi abordări în procesul didactic și în formarea
altor cadre didactice.

Rezultate așteptate:
• La nivel de resursă umană:
-18 cadre didactice specializate în integrarea tehnologiei
în procesul didactic;
-80 de cadre didactice informate cu privire la modalitățile
de integrare TIC la orele de curs;
-18 cadre didactice din școală mentorate cu privire la
modalitățile de integrare TIC la orele de curs;
-100 cadre didactice din județul Arad formate în cadrul
unor ateliere de lucru în tematica cursului .

Rezultate așteptate:
• La nivel de curiculum:
-30% din orele predate de profesorii participanţi la
mobilităţi alocate implementării de metode şi
tehnici însuşite la cursul ICT for Teaching
-1 Kit al profesorului digital care conține exemple de
bune practici privind integrarea TIC în procesul
educațional, resurse educaționale variate, fișe de
lucru pentru diverse activități și specialități.

Impactul proiectului :
- internaționalizarea școlii prin crearea de noi
parteneriate cu profesori din alte țări europene;
- creșterea prestigiului școlii și îmbunătățirea
imaginii instituției în comunitate;
- îmbunătățirea competențelor digitale, lingvistice,
interculturale și sociale ale profesorilor și elevilor
prin participarea la activitățile de diseminare și
valorizare ale rezultatelor proiectului.

Graficul
desfășurării selecției cadrelor didactice

Comisia internă de selecție:
-formată din 4 persoane care nu vor participa la
stagiile de formare,
-numită prin decizie la nivel de Consiliu de
administrație, pentru a evalua și a alege echipele
de profesori care vor participa la stagiile de
formare.

Dosarele de candidatură vor conține:
- CV Europass
- scrisoare de intenție evidențiind fluxul la care
vrea să participe
- copii justificative ale documentelor, conforme
cu originalul, privind competenţe personale şi
profesionale
- adeverința cu calificativul din ultimii doi ani.
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Criteriile de selecție ale beneficiarilor:
a. continuitatea predării în școală- 10p
b. CV și scrisoare de intenție în care aceștia să argumenteze
punctual nevoia participării la cursul vizat, în unul din cele două
fluxuri și modul în care va împărtăși experiența acumulată colegilor
și comunității- 30p + 10p
c. implicarea constantă în ultimii doi ani în activități școlare,
extrașcolare și extracurriculare-10p
d. calificativul "foarte bine" obținut în ultimii doi ani-5p
e. cunoașterea la nivel mediu a limbii engleze-10p
f. competențe digitale de nivel mediu în utilizarea internetului și a
pachetului Microsoft Office-10p
g. interesul în promovarea unor metode de educaţie digitală-10p
h. abilitatea de a lucra în echipă -15p

Evaluarea se va realiza pe principiul egalității
șanselor și transparenței în furnizarea
informațiilor și rezultatelor la selecție.
Notă: 1. Pentru punctajul final se va calcula
media aritmetică a celor două probe.
2. Punctajul minim pentru admiterea
candidaturii este de 70 puncte.

Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea
proiectului)
• respectarea programului de pregătire în tematica
cursurilor, pregătire culturală și pregătire practică
(legată de deplasare, cazare, asigurare etc.), care se va
desfăşura anterior perioadei de mobilitate
• respectarea programului prevăzut în Learning
Agreement,
• elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile
de la revenirea din mobilitate,
• derularea activităţilor de diseminare şi valorizare
prevăzute la nivelul şcolii.

Pregătirea participanţilor
1. Pregătire legată de tema cursurilor
2. Pregătirea culturală
3. Pregătire practică

• Se vor organiza 6 sesiuni de mentorare pentru sprijinirea
participanţilor în identificarea oportunităţilor de
dezvoltare profesională şi personală şi a riscurilor de ordin
social, politic, economic.
Responsabil: echipa de gestiune a proiectului
• - 2 sesiuni de 2 ore pentru pregătire în tematica cursurilor
(octombrie 2017, ianuarie 2018 – prof. Raluca Cordovan)
• - 2 sesiuni de 2 ore pentru pregătire interculturală
(octombrie 2017, ianuarie 2018 – prof. Raluca Cordovan)
• - 2 sesiuni de 2 ore de instruire practică (legată de
deplasare, cazare, asigurare etc.)
(octombrie 2017, ianuarie 2018 – prof. Călinescu Carmen).

Plan de diseminare
-amenajarea unui panou Erasmus+ ;
-sesiuni de informare;
-participarea la 4 workshop-uri la nivel judeţean;
-publicarea a 2 comunicate de presă şi a 2 articole în presa locală, pe
site-ul şcolii sau pe reţelele de socializare;
-crearea unui spaţiu Wiki;
-crearea, tipărirea şi distribuirea unei broşuri a proiectului şi a unor
pliante de promovare;
-publicarea pe site-ul colegiului a kitului profesorului digital;
-e-twinning;
-Ziua şcolii;
-Târgul educaţiei.

Evaluarea
de pe parcursul mobilităţilor se va face de către responsabilii
cu monitorizarea şi evalurea în colaborare cu reprezentantul
partenerului furnizor de formare. Se vor folosi următoarele
instrumente:
- chestionare aplicate participanţilor la fiecare final de
mobilitate;
- portofoliile profesorilor care cuprind fişe de lucru şi
materialele de curs;
- discuţii cu participanţii directe sau indirecte;
- observaţiile din partea reprezentantului partenerului;
- rapoartele individuale ale participanţilor.

Surse de informare despre proiect
www.indalimarad.ro
Pagina de facebook a Colegiului Tehnologic de Industrie
Alimentară Arad
poşta electronică
avizierul proiectului Erasmus+ nr. 2017-1-RO01-KA101-036297
avizierul din sala profesorală a C.T.I.A.

