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How to make your school more international 
Reunion, 22-28 nov. 2015 

Pregătire înainte de curs (Preparatory tasks ) 

• Analiză a politicii şcolii în ceea ce priveşte internaţionalizarea 

– Ce este menţionat în documentele şcolii 

– Ce apare pe website 

• Prezentarea proiectelor europene în care a fost implicată şcoala 

• Analiza SWOT a şcolii în legătură cu implementarea activităţilor de 
internaţionalizare 

• Profilul participantului. Obiective: 

– Personale 

• Cunoştinţe 

• Competenţe 

• Atitudine 

• Dezvoltare profesională, perspective de promovare în carieră 

• Impactul asupra şcolii 



  

  



După 11 ore de zbor, ne apropiem de Saint Denis de La Reunion. Coffee time  





  
 Deschiderea oficială a cursului la Universitate 

 Prezentarea furnizorului de curs  

 

 

 

 

 

 Prezentarea formatorilor 

 Ludo  şi Annemie Mateusen 

 Frans Schmitz 

 Prezentarea participanţilor 

 

 
 

  Duminică. Ziua 1 



Programul  
cursului 



Obiective.  

Stabilirea priorităţilor 





Dinner 

Amestec de bucătărie creolă şi “sofisticăreală” franţuzească. 



Luni. Ziua 2. Morning view 









2. Întâlnire cu profesorii din Reunion. Speeddating 
Grupuri de lucru pentru viitoare proiecte KA2 sau eTwinning 
  

613 şcoli (500 
învăţământ 
primar) 
26 ooo de  elevi 
16 505 profesori 
(1774 funcţii de 
conducere 
ERASMUS  + 
“The 
Individualisation 
of learning 
pathways” 

1. Internaţionalizarea în şcolile din Reunion (Marjorie Coste, 
Academie de La Reunion) 





4. Dezvoltarea unui plan de internaţionalizare a şcolii. Experienţa unui 
director (Frans Schmitz) 

 

 

      
3. Sistemul de educaţie din Finlanda. Cheia succesului 



5. Grupuri de lucru. “Ce înseamnă internaţionalizarea?” (fişa 04) 
6. Creează-ţi propria definiţie / viziune a internaţionalizării (fişa 05) 
7. Introducere în formatul Planului de internaţionalizare (fişa 07) 
8. Rolul şi competenţele unui coordonator de programe. Autoevaluare (fişa 08) 
9. Evaluare ziua 2 

• “O excursie la Roma este o 
activitate internaţională. 
Dar i-am întrebat pe elevii 
mei: Aţi întâlnit italieni? Aţi 
vorbit cu ei? Aţi aflat câte 
ceva despre modul lor de 
viaţă, despre ideile şi 
pasiunile lor? Asta 
înseamnă 
internaţionalizare!”  

  



Marţi. Ziua 3 





• Virtual Projects: EUMIND (Europa 
întâlneşte India) 

• “language oriented, cross curricular, 
sustainable development, global 
perspective” 

  

 

• Laurent Pierre, eTwinning 
ambassadors: “Am creat UE, acum 
rămâne să creştem cetăţeni europeni. 
Şi acesta este rolul şcolii!” 

 

 

 

  

• Cu Ludo, despre evaluarea proiectelor 
europene (fişa 23), asigurarea calităţii 
proiectelor de internaţionalizare, 
evaluare: Cât de internaţionala este şcoala 
mea? 

  



• Global projects 

• Virtual projects. Colaborare între 
şcolile din India şi Europa 
(www.weebly.com) 

  

• Videoconferinţa în proiectele 
internaţionale (fişa 21) 

 

• Abordări didactice şi exemple 
  

• Asigurarea unei dimensiuni 
europene şi internaţionale a 
curriculumului. (fişa 18, 19, 27) 

Miercuri. Ziua 4 



Excursie – To the Great South 

    

    

  

Plaja Hermitage Le Cap Méchant 



Joi. Ziua 5 

• Comunicare şi 
competenţe 
interculturale 

• Atlas al valorilor 
europene (fişa 22) 

  

• Eroi şi mituri naţionale 

• Multiple identităţi 

  



Vizită la Liceul “Roland Garros” 

Directoarea liceului, 
coordonatorul de proiecte, 

bibliotecarul, prof. de  
engleză... 

Săli de studiu 

Laboratoare Arbore jacaranda 



Vineri. Ziua 6 

• Vizită la 
Liceul 
“Isnelle 
Amelin”   







Flamboyant 



Viitori parteneri în proiectul ”Istorie prin muzica și dans” 



Un apus de soare la final de curs  



Sâmbătă. Ziua 7 

Evaluarea cursului. Discursul final. Acordarea certificatelor.  



Rezultate: 

•Plan de internaționalizare a școlii (draft) 

•Plan de activitate al echipei responsabile cu 

internaționalizarea  

•Profilul responsabilului de proiecte si programe internaționale 

•Exemple de activități de consolidare a dimensiunii 

internaționale a curriculumului 

•Proiecte 

• Istoria prin muzica si dans (parteneriat cu Reunion si 

Portugalia) 

• Teatru. Schimb de scenarii și montări originale 

(parteneriat cu India) 




