


Școala 

Gimnazială 

Viișoara

Instituție de învățământ 

situată în mediul rural;

Număr de preșcolari și elevi: 

530

Grupuri etnice: român, rom 
și maghiar

Limbile de predare: limba 
română și limba maghiară

Număr de cadre didactice: 
39



Obiectivele Proiectului

 Dezvoltarea spiritul de echipă la nivelul 

personalului, dar și la nivelul clasei de elevi
 Dezvoltarea de noi mecanisme de motivare și 

mobilizare a implicării comunităților prin 

proiecte școlare

 Asigurarea calității  educației și a 

dimensiunii europene în educație



De ce ne-am 
dorit să 

participăm la 
acest proiect ?



Plecând de la principalele probleme cu care ne 
confruntăm....

• Principalele probleme 
ale școlii:

- Rata mare a 
absenteismului;

- Eșecul școlar ridicat ;

- Riscul ridicat de abandon 
școlar ;

• Cauze:

- Sărăcia;

- Lipsa motivației 
elevilor;

- Educația precară a 
părinților;

- Numărul mare de elevi 
cu părinți plecați în 
străinătate și aflați în 
grija rudelor;



CURSUL I: How to plan and manage a successful 

Erasmus+ project ( participanți: dir. Camelia Costantea 
și dir. adjunct Feher Ileana)



CURSUL II: Roma community: Past, present and Future in 

education and social progres ( participanți: prof. Claudiu 
Iclenzan, prof. Liana Ciocan, mediator școlar Loredaba Cozac)



CURSUL III: Building team spirit in the classroom
( participanți: prof. Camelia Tanciu, prof. Emilia Crișan 

și prof. Alina Ciungan)



CURSUL IV: Building team spirit among educational 
staff ( participanți: prof. Carmen David și prof. 

Niculina Negrea)



La nivel profesional:
(competențe recunoscute prin certificatele Europass Mobility)

competențe privind managementul clasei de elevi;
competențe privind managementul proiectelor 

europene;
abilitatea de a alege strategiile didactice adecvate 

particularităților clasei de elevi;
strategii inovative privind diminuarea dificultățile 

de adaptare a copiilor romi la mediul școlar;
strategii privind schimbarea atitudinii părinților 

romi în ceea ce privește educația;
competențe privind educația multiculturală;
competențe de comunicare în limba engleză și 

digitale

Experiența dobândită 

de către cadrele didactice 

participante



La nivel personal:
 creșterea stimei de sine și a încrederii în 

forțele proprii;

 lărgirea sferei de cunoaștere;

 managementul timpului liber;
 îmbogățirea bagajului de cunoștințe 

generale;
 stabilirea unor noi relații de prietenie;

 abilități de socializare în cadrul grupului.

Experianța dobândită 
de către cadrele 

didactice participante 



Rezultatele participării la 

proiectul...

Consorțiu pentru formare prin mobilitate 

europeană



La nivelul celor 10 cadre didactice 
participante

Dobândirea de noi competențe 
profesionale recunoscute prin 
certificatele Europass-Mobility

Aplicarea competențelor 
dobândite în activitatea 
didactică curriculară, 
extracurriculară și 
extrașcolară ( lecții 
deschise, activități 
demonstrative, proiecte 
școlare, trasee didactice)



La nivelul celor 10 cadre didactice 
participante

• Inițierea și/sau participarea la 
proiecte școlare europene și 
naționale pe platforma e-
Twinning (15 proiecte). Ex:

 Hands of Tolerance

 Împreună pentru educație

 Let's share our special days in Europe! 

 Be active,be responsible! Acts! 

 Celebrating Birthdays Around Europe 

• folosirea noilor 
tehnologii/programe ca Mind 
Meister sau Quizizz  şi platforme 
la clasă – eTwinning prin care 
predarea a căpătat dimensiuni 
europene.



La nivelul celor 10 cadre didactice 
participante

• Organizarea de activități de 
diseminare :
 La nivelul instituției ( comisii 

metodice, C.A., C.P, )

 La nivel local ( ședințe cu părinții, 
ședința Consiliului Local)

 La nivel zonal ( cercuri metodice)

 La nivel național și internațional ( 
conferințe, platforma 
www.didactic.ro)

• Participarea la simpozioane 
și conferințe naționale și 
internaționale

http://www.didactic.ro/


La nivelul celorlalte cadre didactice din 
instituție

• Dobândirea, prin transfer,
de noi competențe 
profesionale prin: 
activitățile de diseminare și 
activitățile demonstrative 
organizate de cei 10 colegi și 
participarea alături de 
aceștia la alte activități/ 
proiecte școlare. 

• Aplicarea noilor 
competențe dobândite în 
cadul orelor de curs și în 
activitățile extracurriculare

• Crearea de conturi e-
Twinning și participarea la 
proiecte e-Twinning



La nivelul elevilor
Criteriul An școlar 

2015-2016
An școlar 

2016-2017
An școlar 

2017-2018

Scăderea numărului 

de absențe

4,41 absențe 
nemotivate/e
lev

4,36 absențe
nemotivate
/elev

4,06 absențe 
nemotivate/e
lev

Scăderea numărului 

de elevi repetenți

24 elevi 
repeteni

18 elevi 
repetenți

-

Creșterea coeziunii la 
nivelul clasei și 
scăderea actelor de 
violență

3 elevi 
sancționați

2 elevi 
sancționați

Niciun elev 
până în 
prezent



La nivelul instituției

Criteriul An școlar 

2015-2016
An școlar 

2016-2017
An școlar 

2017-2018

Creșterea numărului 

de proiecte europene
implementate

5 8 18

Îmbunătățirea 

rezultatelor la 
simularea E. N.

Media 3. 45
Prom. 34%

Media 5.50
Prom. 60.83%

Media 6.16
Prom.73.85%

Îmbunătățirea 

rezultatelor la 
Evaluarea Națională

Media 7.10
Promov. 68.96% 

Media 7.22
Promov.70.07% 

-

Reducerea riscului 
de abandon școlar

19 elevi 16 elevi 14 elevi



IMPACTUL 
PROIECTULUI

Internaționali-
zarea 

Instituției
Îmbunătățirea 

rezultatelor 
școlare 

Creșterea 
prestigiului 

școlii în 
comunitate

Comunicare
Cooperare 

Elevi 
motivați

Reducerea 
actelor de 
violență

Digitalizare

Colectiv 
didactic 

unit  



Ce ne 
propunem 
în viitor?

Să valorificăm în continuare 
ceea ce am învățat în cadrul 

proiectului

Să valorificăm oportunitățile 
oferite de programul 

ERASMUS+ ( acțiunile KA1 și 
KA1)

Să ne depunem candidatura 
pentru obținerea titlului de 

școală ambasador E-Twinning


