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Scop si valoare 

Creșterea cooperării internaționale, introducerea 

de bune practici europene în Școala Gimnazială nr. 

5  și obținerea de contacte și conexiuni pentru noi 

proiecte europene, generatoare de motivatie. 

Valoare = 20850 .00 EURO  

Beneficiar = Şcoala Gimnazială nr. 5, Programul 

Şansa a Doua, Drobeta Turnu Severin, Mehedințí 
 

 



OBIECTIVE SPECIFICE 

O1.Să dezvolte competențe de leadership, 

comunicare asertivă, cooperare și 

colaborare cu părinții, consiliere și motivare a 

elevilor vulnerabili emoțional în vedrea 

continuării studiilor pentru 10 profesori, prin 

participarea lor la mobilități transnaționale și 

organizare de workshop-uri pentru 

diseminare, multiplicare și exploatare în 

școală. 



OBIECTIVE SPECIFICE 

O2. Să dezvolte competențe de managementul 

clasei în vederea imbunătățirii rezultatelor 

școlare ale elevilor pentru 10 profesori prin 

participare la mobilități transnaționale și 

organizare de workshop-uri pentru diseminare, 

multiplicare și exploatare. 

 

 



OBIECTIVE SPECIFICE 

O3. 3.Să dezvolte competențe de producție video 

digitală pentru a lucra cu elevii la clasa și în afara 

sălii de clasă pentru 10 profesori prin participare 

la mobilități transnaționale și organizare de 

workshop-uri pentru diseminare, multiplicare și 

exploatare. 



OBIECTIVE SPECIFICE 

O4. Să dezvolte competențe de comunicare în 

limba EN în diferite contexte de viață pentru 10 

profesori. 



OBIECTIVE SPECIFICE 

O5. Să crească capacitatea de predare a 

antreprenoriatului pentru 10 profesori prin 

crearea unui Curriculum la Decizia Școlii – anul IV 

– A Doua Șansă si predarea lui în regim Blended 

Learning. 



REZULTATE - 12 mobilități 

la 7 programe de formare 
1. Video education and production, Berlin; 
2. Teaching Entrepreneurship in schools – 

experiential approach, Ljubljana, Slovenia, 

3. Preventing early school leaving, Ljubljana,  

4. Developing effective communication, Ljubljana, 

5. English for everyday life, Konstanz 

 

 



REZULTATE 

Creare curricumum mixt “Acces către succes” 

pentru anul IV – Şansa a 2-a 

  

Creare platformă de eLearning pentru livrarea în 

regim mixt (faţă în faţă şi online la distanţă) a CDS-

ului  “Acces către succes” 

 

http://www.scoala5drobeta.ro/e-learning/ 

 

 



REZULTATE 

Dezvoltarea unui set de competențe 

transversale pentru cele 10 cadre didactice 

implicate în Programul “A Doua Șansă”. 

Curriculumul livrat în regim Blended Learning 

“Acces către Succes”, testarea și livrarea 

acestuia prin intermediul platformei de e-

Learning a proiectului către beneficiarii indirecți 

ai proiectului, elevi implicați în Programul “Șansa 

a Doua”. 

 

 



REZULTATE 

3 Programe de formare de 24 ore avizate la CCD 

Mehedinţi  

“Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă” 

“Educaţie media şi producţie video” 

“Start pentru coaching si self-coaching în 
educaţie” 

 

 



DISEMINARE ŞI EXPLOATARE 

REZULTATE 

 Articole în media (revista şcolii, CCD, 
facebook, revista Colegiului Economic) 
 

Program de 24 avizat la CCD Mehedinţi – 
“Educaţie media şi producţie video” 

Program de 24 avizat la CCD Mehedinţi – 
Start pentru coaching si self-coaching în 
educaţie 

 

 
 
 



DISEMINARE ŞI EXPLOATARE 

REZULTATE 
 Web site-ul şcolii  

http://www.scoala5drobeta.ro/ 

Platforma de eLearning a şcolii 

http://www.scoala5drobeta.ro/e-learning/ 
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DISEMINARE ŞI EXPLOATARE 

REZULTATE 
https://www.facebook.com/angelica.cojoc

aru.7/media_set?set=a.766713953453657.

1073741829.100003451792391&type=3 

https://www.facebook.com/Carmen.Rabon

tu.ICT/posts/702412029934791 
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DISEMINARE ŞI EXPLOATARE 

REZULTATE 
Vizualizati albumul foto 
aici https://www.facebook.com/100004980001897/posts/7025
52226587438/ 

Link film diseminare activitati – “Video education and 
production”: https://www.youtube.com/watch?v=DCoeZjMb8p
k 

Filme rezultate activitati pe grupe – “Video education and 
production”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHgH52i
w_33n13FXlMJVrDereUKKt7P4M 
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DISEMINARE ŞI EXPLOATARE 

REZULTATE 
https://www.facebook.com/marica.pitrada/posts/1
415140785204196 

https://www.facebook.com/Carmen.Rabontu.ICT/p
osts/880374618805197 

https://www.facebook.com/Carmen.Rabontu.ICT/
media_set?set=a.880367598805899.1073741835.
100004980001897&type=3 
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Va multumim si  

va dorim succes ! 

    


