APTitudine pro Europa
Tip proiect: mobilitate în domeniul școlar prin programul Erasmus + KA1
Denumire: ”APTitudine pro Europa”
Perioada de implementare: 14.10.2014 – 14.10.2015
Bugetul proiectului: 16.070 euro
Grup țintă: toate cadrele didactice ale Colegiului Național „Al.I.Cuza” Corabia
Acest proiect urmărește perfecționarea cadrelor didactice în spațiul Uniunii Europene, prin
participarea la cursuri ale căror obiective sunt în conformitate cu nevoile noastre
instituționale: management , dezvoltarea competențelor personalului, noi metode și
instrumente de predare, limbile straine, internaționalizarea sau dimensiunea europeană.
Cursurile se vor desfășura în: Spania, Portugalia, Anglia, Turcia, Suedia, pe parcursul anului
de derulare al proiectului. În cazul în care un curs este reprogramat sau nu mai are loc în acea
țară, acest lucru și condițiile de participare vor fi anunțate în timp util.
Participarea se va realiza în urma unui proces de selecție iar 8 cadre didactice vor beneficia de
mobilități în urma cărora vor achiziționa cunoștinte, competențe și abilități astfel încat, la
întoarcere, să contribuie la dezvoltarea instituției prin raportarea ofertei educaționale la
standardele naționale în conformitate cu valorile europene. În funcție de obiectivele fiecărui
curs, impactul se va resimți în revizuirea componentei pedagogice și astfel se vor dezvolta
metodele de predare-învățare-evaluare, includerea TIC în activitățile educaționale, învățarea
într-un mediu non-formal, care vor contribui la dezvoltarea cunoștințelor de pedagogie
educațională în aer liber, învățarea bazată pe experiența în mediul exterior, dezvoltarea unor
activități integratoare și motivante pentru elevi, în acord cu educația formală și non-formală
din Europa.
Pe lângă impactul direct asupra celor 8 cadre didactice participante la cursuri de formare, de
acest proiect beneficiază indirect atât elevii instituției noastre cât și comunitatea locală.
Rezultatele proiectului vor consta în articole în limbi străine, poezii, eseuri și compuneri,
materiale bilingve, broșuri, un studiu de caz privind metodele educaționale din Europa, un
film și un album al mobilitatilor, cursuri de formare profesională și publicatii în presa locală.
Beneficiile pe termen lung rezultă din lucrurile învățate în spațiul european, din transferul de
competențe, diseminare de bune practici, produsele rezultate cu efect asupra profesorilor,

elevilor, comunității locale, prin deschiderea orizontului profesional, personal și schimbarile
produse de nou.
Echipa de proiect:
Dicu Cosmina Alina - manager operational proiect
Grecu Florica - asistent operational proiect
Nicola Magdalena - responsabil financiar
Ciuca Ana Andreea - membru, responsabil cu evaluarea si asigurarea calitatii
Nelepcu Alina - membru, responsabil cu monitorizarea

