Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS+
Acțiunea Cheie 1: Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare
Titlul proiectului: Un pas înainte spre școala inteligentă cu TIC/ Smart School - A Step Closer with ICT
Durata proiectului: 24 luni ( 10.11.2017-09.11.2019)
Număr de referință proiect: 2017-1-RO01-KA101-036774
Grant aprobat: 21070 euro
Beneficiar: Colegiul Național ”Constantin carabella” Târgoviște, Dâmbovița
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.
Proiectul este corelat cu Planul European de Dezvoltare a CNCC, prin programele ”Parteneriate
pentru valorificarea învățării digitale” și ”Profesorii - lideri ai învățării și agenți ai schimbării”.
Ariile principale de îmbunătățire: didactica digitală și cooperarea intra și interinstituțională.
Obiectivele specifice: până la finalizarea proiectului, cei 10 profesori participanți la mobilităţi:
Ob1. vor integra TIC în cel puțin 25% dintre activitățile didactice desfășurate la nivelul școlii
Indicatori:
-8 profesori cu competențe extinse în proiectarea şi realizarea curriculumului, capabili să
valorifice rezultatele formării în demersul didactic și la atelierele de diseminare
-8 profesori care manifestă creativitate în realizarea și utilizarea resurselor digitale
-8 profesori care dovedesc eficienţă didactică (prin raportare la descriptorii din standardele de
referință) la orele de asistență realizate la 8 clase pilot selectate
-2 profesori cu cunoștințe extinse de programare și web design, materializate în elaborarea a
două suporturi de curs (unul de web design și altul interdisciplinar)
Ob2. 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
Indicatori:
-2 profesori care demonstrează competențe de formare a echipei, care fundamentează
proiectul pe diagnoza mediului intern și extern
-8 profesori cu competențe de colaborare îmbunătățite, demonstrate prin coordonarea
activităților proiectului, grupurile țintă fiind formate din 100 elevi, 28 părinți, 18 reprezentanți ai
comunității locale (inspectori școlari, autorități locale, colaboratori ai UVT, reprezentanți media, ONG)
-10 profesori care vor utiliza TIC în realizarea materialelor de promovare a ofertei educaţionale
a şcolii/ și vor practica învățarea reciprocă
Ob3. 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
Indicatori:
-16 profesori cu competențe îmbunătățite în comunicarea cu elevii, demonstrate prin
motivarea şi implicarea acestora în crearea de resurse digitale: bază de itemi pentru pregătirea de
performanță a elevilor, bază de itemi pentru pregătirea pentru examene, baze de date cu informații
referitoare la parcursul academic al absolvenților, respectiv la activitatea de perfecționare și formare
continuă a profesorilor
-membrii CEAC realizează și gestionează, în format digital, o bază de instrumente de
autoevaluare instituțională
-4 profesori cu competențe digitale îmbunătățite, materializate în actualizarea continuă a
paginii web a şcolii, în asigurarea accesului securizat la resursele digitale create.
Prin participarea responsabilă şi motivată la activităţile de formare selectate, prin aplicarea în
activităţile educative, de diseminare și valorizare a rezultatelor învățării, profesorii asigură dezvoltarea
competenţelor elevilor de a utiliza resurse digitale în vederea dezvoltării personale şi a continuării
studiilor şi/sau a integrării pe o piaţă a muncii internaţionalizată, contribuind la atingerea obiectivelor
proiectului și programului Erasmus+.

