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Despre proiect

• Titlu proiect: Learning for tomorrow

• Ref.: 2015-1-RO01-KA101-014253 

• Perioada: 1.06.2015- 31.05.2017

• Beneficiar: Liceul Teoretic “George Moroianu”, 
Săcele

• Buget: 32 150 euro



OBIECTIVELE 

PROIECTULUI
 I. Internaţionalizarea 

experienţei

 II. Inovare didactică şi 

facilitarea tranziţiei de la 

non-digital la digital în 

educaţie

 III. Planificarea carierei, 

orientarea şcolară şi 

profesională a elevilor



CURSURI
1. “How to make your school more 

international” 
http://www.euneoscourses.eu/?p=120

2. „Best Practices Benchmarking” 
http://www.euneoscourses.eu/?p=147

3. „Tap-Swipe-Pinch. Tablets changing the 
ways to teach and learn” 
http://www.euneoscourses.eu/?p=79

4. „Identify the Hidden Talent in Your 
Classroom” 
http://issuu.com/doreaeducationalinstitute/docs/c
ourses_descriptions_and_agendas_do/1

5. “How to stimulate the entrepreneurial 
attitude for a better integration into the 
labour market” 
http://www.quartermediation.eu/erasmus-plus-
courses/courses-for-school-staff-comenius/list-of-
courses/

6. „Intercultural and Communication 
Skills” 

http://www.etimalta.com/course/intercultural-and-
communication-skills-course/#Course-details

http://www.euneoscourses.eu/?p=120
http://www.euneoscourses.eu/?p=147
http://www.euneoscourses.eu/?p=79
http://issuu.com/doreaeducationalinstitute/docs/courses_descriptions_and_agendas_do/1
http://www.quartermediation.eu/erasmus-plus-courses/courses-for-school-staff-comenius/list-of-courses/
http://www.etimalta.com/course/intercultural-and-communication-skills-course/


CUM APLIC?

• Scrisoare de intenţie 

•CV 

• Portofoliu cu documente 

doveditoare

•Plan de diseminare

(la secretariatul şcolii, în plic 

închis)

• Interviu 



EVALUAREA 
CANDIDATURILOR

Motivaţia

 Obiectivele 
candidatului

 Experienţa şi 
preocuparea legate de 
tematica proiectului 
(reies din CV)

 Planul de diseminare

 Nivelul limbii engleze 
şi al competenţelor IT 
(după caz)



PREGĂTIREA 
CURSANŢILOR

• Desemnarea unui mentor pentru îndrumare

• Documente, contracte, facturi

• Transferuri bancare

• Rezervări (avion şi cazare)

• Asigurări medicale

• Comunicarea cu  furnizorii de cursuri

• 30 de ore de pregătire lingvistică (limba engleză); asistenţă în studiul 
bibliografiei de curs şi pregătirea materialelor

• 20 de ore de pregătire interculturală şi pedagogică

• Asistenţă permanentă din partea echipei de proiect



DISEMINARE

1: Prezentare în cadrul Consiliului 

profesoral

2: Workshopuri în cadrul comisiilor 

metodice

3: Prezentări în cadrul cercurilor 

pedagogice zonale şi judeţene

4: Scrierea de articole pentru 

diferite publicaţii, site-uri şi 

comunităţi on-line, de interes 

local/regional/naţional/ 

internaţional (inclusiv eTwinning)

5: Participarea la 

conferinţe/seminarii/emisiuni 

radio/tv de specialitate



CERTIFICARE 

• EUROPASS  MOBILITY-
recunoașterea competențelor 
dobândite 

• Certificatul de absolvire a 
cursului



Citiţi cu atenţie 
formularul de 
aplicaţie, acolo 
se află toate 
răspunsurile.






