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Buletin informativ nr. 1

În perioada 10.11.2017-09.10.2019, Colegiul Național "Constantin Carabella" din
Târgoviște, va implementa proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare Un pas înainte
spre școala inteligentă cu TIC/ Smart School - A Step Closer with ICT, proiect finanțat de
Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1.
Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii educaţiei, prin asigurarea unui
mediu educațional colaborativ, favorabil formării competențelor de bază şi transversale/ digitale
necesare fiecărui tânăr, în vederea dezvoltării personale şi a continuării studiilor şi/sau a
integrării pe o piaţă a muncii internaţionalizată.
Parte integrantă a Planului European de Dezvoltare a CNCC prin programele
”Parteneriate pentru valorificarea învățării digitale” și ”Profesorii - lideri ai învățării și agenți ai
schimbării”, proiectul vizează două arii principale de îmbunătățire: didactica digitală și
cooperarea intra și interinstituțională.
Astfel, până la finalizarea proiectului, cei zece profesori participanți la mobilităţi:
1) vor integra TIC în cel puțin 25% dintre activitățile didactice desfășurate la nivelul școlii;
2) vor realiza un proiect educațional care să valorifice învățarea digitală și învățarea
reciprocă, care să propună minim 8 activități culturale, de dezvoltare instituțională sau
profesională, voluntariat, învățare reciprocă, antreprenoriat, implementate în colaborare
cu elevi, părinți, reprezentanți ai comunității locale;
3) vor colabora între ei, cu colegii și cu elevii, pentru crearea a cel puțin 4 resurse digitale
care să răspundă nevoilor identificate la nivelul școlii.
Bugetul proiectului este de 21070 euro, asigurând managementul proiectului și
participarea celor zece profesori la cinci cursuri de formare desfășurate într-un cadru european.
Rezultatele așteptate sunt corelate cu obiectivele proiectului și diferă de la un stagiu la
altul:
o pentru cursul ,,ICT FOR TEACHING: A practical course to incorporate Information
Technology intoTeaching (literacy, numeracy, science, etc.)”, cei 2 profesori participanți
vor colabora la nivelul comisiilor metodice și colectivelor de elevi coordonate pentru a
crea resurse digitale, pe care le vor integra în activitatea didactică (ex: bază de date cu
itemi pentru pregătirea elevilor pentru examene și competiții școlare), vor utiliza

o

o

o

o

instrumente și tehnici TIC în realizarea unor materiale de promovare a ofertei
educaţionale a şcolii și pentru a realiza portofolii educaționale;
pentru cursul ,,Web Solutions for the Classroom”, cei 2 profesori participanți vor
colabora la nivelul comisiilor metodice în vederea îmbunătățirii competențelor
metodologice care facilitează interacţiunea în clasă și învățarea reciprocă, prin utilizarea
de platforme și instrumente de evaluare (ex: Edmodo, Flubaroo) și crearea unei baze de
date cu itemi pentru pregătirea elevilor pentru examene și competiții școlare;
pentru cursul ,,SCHOOL REVOLUTION! Innovative Didactic Methodologies and the
Flipped Classroom”, cei 2 profesori participanți vor colabora la nivelul comisiilor
metodice și colectivelor de elevi coordonate pentru realizarea de conexiuni între
învățarea formală și informală, utilizând metodologia Webquest, FlippedClassroom și
aplicaţiile Web 2.0. în procesul de dezvoltare instituţionalăşi/ sau personală (set de
instrumente de autoevaluare instituțională);
pentru cursul ,, Learning, Creativity and The Future Classroom Lab”, cei 2 profesori
beneficiari vor avea cunoștințe aprofundate și extinse de programare, de web design,
materializate în modernizarea paginii web a şcolii și colaborarea la nivelul ariilor
curriculare pentru elaborarea a două suporturi de curs, la nivelul ciclului superior liceal;
pentru
cursul
,,Team
Building
for
School:
Play andFun
Building
EducatorsCommunities”, cei 2 profesori participanți vor avea responsabilități la nivelul
CA/ CEAC,
în urma parcurgerii formării având competențe îmbunătățite de
managementul resurselor umane (formarea și coeziunea echipelor, valorizarea
coechipierilor) și managementul schimbării; aceștia vor iniția și implementa un proiect
educațional care să valorifice învățarea digitală și învățarea reciprocă și vor coordona, la
nivelul școlii și CEAC, activitatea de realizare a unor baze de date, cu informații
referitoare la parcursul academic al absolvenților, respectiv activitatea de perfecționare și
formare continuă a profesorilor.
Responsabil cu promovarea și diseminarea proiectului,
prof. Niculina Simionescu

