
Din nou Erasmus+ la Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi - 

11 cadre didactice participante la cursuri de formare în străinătate 
 

 

În  cadrul  proiectului Erasmus+  „Better teachers for the best of students”, 2019-1-

RO01-KA101-062079, 11  cadre  didactice  de  la  Școala Gimnazială ”Spiru Haret”  Dorohoi  

au  participat la două cursuri de  formare  organizate  de  către  New Horizons Malta în  

Barcelona,  Spania, în  perioada  14 – 20  aprilie 2021.  

          Proiectul își propune să îmbunătățească experiența profesională și personală a 

personalului didactic al școlii și să le ofere oportunitatea de a învăța și aplica metode 

considerate a fi eficiente în alte sisteme de învățământ din țările Uniunii Europene.  

  Cinci cadre  didactice  au  participat  la  cursul INCLUSION STARTS WITH I- 

LEARNING  TO  LIVE  TOGETHER. Acest curs a vizat dezvoltarea competențelor 

profesionale și a cunoștințelor metodologice în vederea predării incluzive, a promovării 

incluziunii sociale și implementarea unor strategii de sprijin pentru a ajuta elevii cu dificultăți 

de învățare prin tehnici de învățare experiențială și activă. Cadrele didactice și-au însușit   

aplicarea principiilor cheie ale educației pentru dezvoltarea culturii școlare incluzive.      

 Alte șase cadre didactice au participat la cursul INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT), WEB APPLICATION, SOCIAL 

NETWORK AND VIDEO-AUDIO MAKER COURSE. Acest curs a vizat dezvoltarea 

competențelor digitale prin însușirea unei game variate de instrumente TIC și modalități de 

integrare a acestora în procesul de predare-învățare. Toate acestea au ca scop  crearea unor 

activități motivante pentru elevi prin utilizarea TIC într-un nou cadru de principii de 

alfabetizare digitală. 

 Implementarea proiectului Erasmus+ „Better teachers for the best of students”, 

2019-1-RO01-KA101-062079 va avea ca efect direct îmbunătățirea procesului instructiv-

educativ în cadrul Școlii ”Spiru Haret” prin utilizarea de noi metode de predare-învățare-

evaluare, prin alfabetizarea digitală a profesorilor și elevilor și, nu în ultimul rând, prin 

crearea unui mediu incluziv propice pentru orice elev care dorește să studieze în școala 

noastră.    

 Great job, Erasmus team! 

  
 

 

 

profesor, Elena Chicoș - Coordonator proiect 
 

Notă: Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care 

reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.  


