
  

LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA CALAFAT 

Proiect de mobilitate a profesorilor în cadrul 

programului Erasmus+ 

                   ” Să facem școala noastră mai digitală prin Evaluare electronică 

și instrumente de Învățare electronice” 

 

Perioada de derulare a proiectului: 01.10.2022-30.09.2023 

Perioada de desfășurare a mobilității: 15-23 Iulie 2023. 

Furnizor curs: ERA Turcia  

 

    Scopul proiectului ” Să facem școala noastră mai digitală prin Evaluare electronică și 

instrumente de Învățare electronice” este acela de a întări dimensiunea europeană a educaţiei prin 

promovarea de activităţi digitale, dezvoltarea instituţională a şcolii şi deschiderea acesteia către 

digitalizare. Proiectul oferă posibilitatea profesorilor din școlile participante să lucreze împreună 

contribuind la dobândirea/îmbunătăţirea competenţelor din domeniul digital pe care se axează proiectul 

şi a celor privind lucrul în echipă, relaţiile sociale, planificarea şi realizarea activităţilor din cadrul 

proiectului. Utilizarea a cel puţin  unei limbi străine de comunicare în contextul practic oferit de lucrul la 

proiect, sporeşte motivaţia pentru învăţare şi interesul pentru alte culturi europene. Un rol important în 

cadrul acestui proiect îl reprezintă contactul direct cu realitatea şcolară şi culturală a instituţiilor 

participante la mobilitate. 

Obiectivele proiectului: 

 sprijinirea formării profesionale a cadrelor didactice pentru a inova și îmbunătăți calitatea predării, prin 

folosirea instrumentelor electronice si a platformelor electronice dar si pentru evaluarea electronica, 

prin participarea în cadrul mobilității la activitățile de formare în organizația ERA-"eTests, 

eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers”; crearea de resurse digitale 

la nivelul liceului 



 îmbunătățirea competențelor lingvistice ale cadrelor didactice participante ca mijloc de a promova 

comunicarea mai eficace și mai eficientă în sistemul de învățământ, atât în țară cât și în Europa; 

 creșterea în rândul participanților a gradului de conștientizare și de reacție la diversitatea socială, 

culturală și lingvistică; 

 creșterea atractivității și dimensiunii internaționale a organizațiilor implicate în domeniul educației  

 asigurarea unei mai bune recunoașteri a competențelor dobândite în cursul perioadei de formare 

profesională în străinătate. 

  La mobilitate vor participa 6 cadre didactice din liceu, cu o vastă experiență didactică, preocupate 

pentru perfecționarea continuă. În cadrul mobilității din perioada 15-23.07.2023, vor beneficia de o formare 

conform agendei propuse de organizatia furnizor ERA din Manavgat, Turcia: Mobility Structured Course: 

"eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers” 

   Achizițiile acumulate de către profesorii participanți pe parcursul acestei mobilități, vor permite 

dezvoltarea nivelului profesional al acestora care va genera un progres în pregătirea elevilor. Totodată, 

comunitatea va fi avantajată prin existența unei forțe de muncă bine pregătită, în concordanță cu cerințele 

europene. 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE PROIECT: 

1. Stanusi Laviniea- coordonator proiect, persoana de contact 

2. Popa Diana Adriana- reprezentant legal, director 

3. Teodorescu Magdalena- responsabil logistica si pregatire a participantilor 

4. Nedelcu Florentina- responsabil monitorizare si evaluare proiect 

5. Zglimbea Maria- expert financiar 


