
 

 

 

 

Liceul “Voievodul Mircea” 
 

PROIECT ERASMUS+ KA1 

AC1- PROIECTE DE MOBILITATE ȘCOLARĂ 

KA1 - Learning mobility of individuals, School education staff mobility 

 

Titlul proiectului:  
Creșterea calității în învățământ, prin armonizarea cu alte sisteme de învățământ europene 

Nr. de referință:  
2017-1-RO01-KA101-036646 

Nr. participanți :  
21 de profesori 

Perioada:  
1 octombrie 2017  - 31 martie 2019 

 
Titluri cursuri de formare: 
C1 - Action Methods Improving Motivation and Quality in the Learning Environment (5 profesori) 
C2 - STE(A)M (5 profesori) 
C3 - Assessment and evaluation for effective learning (5 profesori) 
C4 - Teach, learn and Quality (3 profesori) 
C5 - Best Practices Benchmarking in Finnish schools (1 profesor) 
C6 - Integrating Creativity and Innovation into Teaching (2 profesori) 
 

Scop și obiective : 
Proiectul are ca scop creșterea calității procesului educativ oferit de școală prin abordarea și 
integrarea unor strategii de predare/învățare/evaluare, bazate pe metode moderne pentru 
îmbunătățirea accesului, a participării și performanțelor elevilor care prezintă risc de abandon 
școlar, din cadrul liceului nostru, până la sfârșitul anului 2019. 
Pentru a atinge aceste ținte și opțiuni strategice, proiectul nostru are următoarele obiective 
specifice: 
1. Îmbunătățirea competențelor și strategiilor educaționale ale membrilor CA și CEAC, în 

vederea realizarii și implementării unui mai bun sistem al calității, la nivelul organizației 
școlare. 

http://www.erasmusplus-ist.eu/science-technology-engineering-and-mathematics-steam
http://erasmusplus-ist.eu/assessment


2. Creșterea calității procesului instructiv-educativ oferit de școală pentru a-i atrage pe elevi spre 
școală și pentru a-i integra pe cei cu risc de abandon, dezavantajați.   

 
Rezultate și produse finale : 

Ghid de bune practici, planuri de lecție, proiecte e-Twinning, un plan al calității. 
 
Impactul așteptat:  

- elevii vor fi beneficia de un învățământ de calitate, modern, mai apropiat de nevoile lor; 
- profesorii își vor perfecționa metodele de predare-învățare-evaluare, vor exersa limba engleză, 

își vor schimba mentalitatea în ceea ce privește actul predării; 
- școala va căpăta cu adevărat o dimensiune europeană; 
- comunitatea locală va beneficia de o instituție de învățământ care poate oferi cursuri 

moderne, formând o generație de tineri mai pregatită pentru viață. 
 


