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„Diversificăm și inovăm prin modele europene!” 

ref.: 2018-1-RO01-KA104-047736 

BENEFICIAR:

Casa Corpului Didactic Brașov

DURATA:

15 luni (01.08.2018 – 31.10.2019)

BUGET:

28 410 euro

Proiect realizat cu sprijinul financiar al 
Comisiei Europene, în cadrul 
Programului Erasmus+, Acțiunea 
Cheie 1- Proiecte de mobilitate în 
domeniul educației adulților

Erasmus+ este programul de finanțare al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și 
sportului (2014-2020)

Mai multe informații:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

https://www.erasmusplus.ro/
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De ce ERASMUS?

Pentru a transforma 
oglinzile în ferestre!
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OBIECTIVUL GENERAL:

dezvoltarea   competențelor  de formare ale 

participanților la mobilități,  care vor diversifica și 

actualiza ulterior oferta CCDBV și   serviciile de 

formare a adulților livrate mai ales în mediul 

rural.



Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

■ O1. Dezvoltarea competențelor în 

explorarea și promovarea  diversității 

multiculturale

■ O2. Imbunătățirea competențelor 

specifice antreprenoriatului

■ O3. Dezvoltarea competențelor de 

utilizare a instrumentelor digitale și a 

dispozitivelor mobile în cadrul 

programelor de formare
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Cursuri

■ 1. ”Facing Diversity: Intercultural Classroom 
Management” – Florența, ITALIA                  
12.11.2018 > 17.11.2018 

■ 2. ”Tablet and Smartphone: using mobile devices as 
educational tools” – Barcelona, SPANIA            
04.02.2019 > 09.02.2019

■ 3. ”Classroom Management in diverse classrooms: 
facing upcoming challenges” – Atena, GRECIA  
11.03.2019>16.03.2019

■ 4. ”Enterpreneurship in school: Experimental 
approach” – Malaga, SPANIA                          
01.04.2019 > 05.04.2019 
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PREGĂTIREA PARTICIPANȚILOR 

Asistenţă permanentă din partea echipei 
de proiect pentru:

■ Pregătire logistică
• Documente, contracte, facturi
• Transferuri bancare
• Rezervări (avion şi cazare)
• Comunicarea cu  furnizorii de 

cursuri

■ Pregătire lingvistică (limba engleză); 
asistenţă în studiul bibliografiei de 
curs şi pregătirea materialelor

■ Pregătire interculturală şi pedagogică 
specifică tematicii cursului

•
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Proiectul funcționează așa:

Diseminarea 
și Transferul 
rezultatelor

Dezvoltarea 
competențelor
Elaborarea de 

materiale

Mobilități 
Erasmus
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4 cursuri de formare

Florența – Italia,   Barcelona - Spania  

Atena – Grecia,   Malaga - Spania

74 de zile de formare

Total succes!

13 participanti
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IMPACT

10



Generale

■ cunoștințe de cultură 
generală prin imersiunea 
într-un alt spațiu cultural

■ competențe de comunicare (în 
limba engleză în special), de 
relaționare socială și culturală

■ competențe de utilizare a 
noilor tehnologii în 
gestionarea călătoriilor în 
străinătate 

■ atitudine pozitivă, motivantă 
asupra profesiei și a 
colaborărilor în mediul 
educațional European

■ abilități de muncă în echipă

Rezultatele învățării

Specifice

■ competențe în explorarea și 
aplicarea practicilor 
educaționale interculturale în 
gestionarea  diversității

■ competențe în folosirea 
tehnologiei în sala de clasă și 
a platformelor web 
educaționale

■ consolidarea atitudinilor 
antreprenoriale și a capacității 
de a crea o ofertă atractivă de 
afacere proprie

■ aspecte cheie legate de 
educația antreprenorială în 
școală
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Transferul rezultatelor: ghiduri de bune practici 
și suporturi de curs folosite în programele de 
formare

■ ”Facing Diversity: 
Intercultural Classroom 
Management” și 
”Classroom 
Management in diverse 
classrooms: facing 
upcoming challenges”

- un suport de curs, 
specific diversității 
interculturale în școală și 
în clasă

- un ghid care conține 
metode și tehnici de 
abordare a relațiilor 
într-un mediu 
multicultural

■ ”Tablet and 
Smartphone: using 
mobile devices as 
educational tools”

- un suport de curs

- un ghid cu metode de 
integrare a 
dispozitivelor mobile ca 
instrumente 
educaționale la clasă, 
de gestionare a unei 
clase virtuale, 
modalități de utilizare a 
programelor, a 
platformelor și a 
aplicațiilor web 
educaționale

.

■ ”Enterpreneurship
in school: 
Experimental 
approach”

- un suport de curs 

- un ghid de 
antreprenoriat în 
vederea utilizării 
la clasă în orele de 
dirigenție, în 
săptămâna 
”școala altfel” sau 
ca opțional în 
cadrul școlii
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DISEMINARE
1: Prezentări (în consilii
profesorale, cercuri pedagogice, 
evenimente de diseminare, Info 
Day Erasmus+, târguri de proiecte
– Made for Europe, ”Povestea mea 
Erasmus” etc.)
2.Workshopuri
3. Articole pt. publicaţii, site-uri şi 
comunităţi on-line (eTwinning, 
EPALE, Erasmus+ Project Results 
Platform, rețele sociale)
4. Prin echipe mobile de formare
5. Organizarea de evenimente 
publice 
6. Ghiduri de bune practici



Mulțumim!

Întrebări?
Ne găsiți la ccdbrasov@gmail.com și 

http://www.ccdbrasov.ro
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