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PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL

ERASMUS+

• Acțiunea cheie KA1 – Proiecte de 
mobilitate

• Domeniul – EDUCATIE SCOLARĂ

• ID: [2015 - 1- RO01-K101-014361]

• BENEFICIARI: 13 cadre didactice ce vor 
beneficia de granturi Erasmus+ pentru 
cursul ” EFFECTIVE USE OF ICT IN 
EDUCATION” oferit de Organizația GEROS 
ONLUS –Italia

• Manager de proiect: 

prof.dr.ing.  ANCA BORGOVAN-CUȚĂ

• e-mail: anca.cuta@yahoo.com



OBIECTIVE

• Obiectivele  cursului sunt : 

• * Furnizarea  cadrelor didactice de idei practice pentru modul în care 
aceștia pot încorpora tehnologia în lecțiile lor zilnice. 

• * Familiarizarea profesorilor cu tendințele actuale în domeniul TIC și 
modul în care acestea pot fi aplicate în crearea unei e-lecție. 

• * Familiarizarea cadrelor didactice cu utilizările și funcțiile  platformei 
Moodle. 

• * Permite profesorilor să creeze propriile  teste de evaluare, controlate 
pe platforma Moodle. 

• * Furnizarea  de noi materiale didactice cu care profesorii pot imbunătăți  
conținutul lecțiilor e-learning. 

• * Permite profesorilor să împărtășească idei și diferențe culturale cu 
reprezentanții altor naționalități din UE 

• * Introducere în cultura turcă și italiană prin activități în orașele istorice 
Istanbul și Cagliari-Sardinia.



COMPETENȚE

COMPETENTE OBTINUTE LA SFARSITUL CURSULUI

• Până la sfârșitul cursului, participanții vor:

• - folosi noi idei practice legate de modul în care pot încorpora tehnologia în 
lecțiile lor actuale

• - utiliza TIC în educație  prin crearea  e-lecțiilor 

• - folosi platforma Moodle în mod complet

• - folosi metode metode de predare-învățare centrate pe educabili, în context 
european

• - putea să creeze propriile  teste controlate pe platforma Moodle

• - putea să includă elemente interculturale în domeniile lor de formare

• - dobandi o înțelegere critică a principiilor educației și comunicării interculturale 

• - dobandi o  înțelegere teoretica de cultură și diversitate culturală în contextul 
globalizării

• - înțelege ceea ce este diversitatea culturală în contexte de educație politica, 
management, curriculum, predare și învățare

• - dezvolta abilități atât de studiu independent cât și de lucru în echipă

• -schimba  mentalități și dezvolta o  atitudine de toleranță.



SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

PROIECTULUI „E-TEACHER”

Scopul proiectului „E-TEACHER”:

Creșterea calității actului educativ din școală în context intercultural european prin

dezvoltarea de competențe TIC în procesul de predare – învățare.

Obiectivele proiectului E-Teacher :

 -creșterea competențelor TIC a13 profesori prin pregătirea  profesională în domeniul 

TIC a13 profesori în 3 fluxuri: 3+4+6, din catedre diferite, prin participarea  la un curs 

european care să vină în întâmpinarea nevoilor amintite, respectiv EFFECTIVE USE 

OF ICT IN EDUCATION, oferit de Geros Onlus- Italia și care va avea ca loc de 

desfășurare Istanbul și Cagliari, prin care  profesorii se  vor familiariza cu noutățile din 

domeniul TIC și modul în care acestea pot fi aplicate în e-lecții

 -creșterea dimensiunii europene a școlii prin schimbul de experiență și legăturile 

create cu reprezentanții altor țări prezenți la această formare

 -promovarea comunicării în limbi străine

 -promovarea sentimentului de apartenenţă la UE și a interculturalității

 -diseminarea bunelor practici în invăţarea bazată pe competenţe în UE .



MODIFICARI FLUXURI

 fluxul 1 de 3 profesori în 

26 martie-1aprilie 2016 

la Istanbul, 

 fluxul 2 de  4 profesori în 

18–24 iulie 2016 în 

Cagliari 

 fluxul 3 de 6 profesori 

între 22 - 28 august 

2016, tot la Istanbul.

 fluxul 1 : 2 profesori în 26 

martie-1aprilie 2016 la 

Istanbul, 

 fluxul 2 :  5profesori în 

18–24 iulie 2016 în 

Cagliari 

 fluxul 3 : 5 profesori între 

24 - 30 august 2016, la 

Atena

 fluxul 4 :1 profesor in 

noiembrie in Malta la alt 

curs



SOSIREA LA ATENA



DISTANCE EDUCATION



INTRODUCERE IN MOODLE

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM: MOODLE



REALIZAREA DE LECTII PE PLATFORMA MOODLE

CREATING A COURSE USING MOODLE



CONTINUAREA REALIZARII LECTIILOR- TESTUL 

FINAL



INMÂNAREA DIPLOMELOR



INMÂNAREA DIPLOMELOR



ATENA

Cine nu a auzit de Atena, leaganul civilizatiei europene? Oricine viziteaza

Grecia isi va dori mai devreme sau mai tarziu sa vada una dintre cele mai

impresionante capitale europene, locuita inca de acum 7000 de ani, cu o

suprafata de aproximativ 460 km2 si o populatie de 4 milioane de locuitori,

si care pastreaza monumente, relicve si dovezi ale unei civilizatii ce a

influentat evolutia omenirii.



AKROPOLYS



SCHIMBAREA GĂRZII REGALE-PIAȚA 
SYNTAGMA

FORUMUL ROMAN CU TURNUL 
VANTURILOR



LYKEION



PANATHINAIKOS

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-t8v3tYrPAhVJthQKHY8XB7cQFgiDATAX&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Panathinaikos_F.C._New_Stadium&usg=AFQjCNEs2rUJndtYJLTcMuOnRYtnivHNHg&sig2=kAYkrKjOIgfSK0g8IqxGug&bvm=bv.132479545,d.bGs


TEMPLUL LUI ZEUS OLIMPIANUL

ARCUL (POARTA) LUI HADRIAN
AGORA ANTICA



NATIONAL GARDEN ZAPPEYON



MASA TRADITIONALA



ACASĂ



HTTPS://LTEHAUTOCV.MOODLE.RO/



HTTPS://LTEHAUTOCV.MOODLE.RO/



HTTPS://LTEHAUTOCV.MOODLE.RO/



HTTPS://LTEHAUTOCV.MOODLE.RO/



HTTPS://LTEHAUTOCV.MOODLE.RO/



Acest material reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este 

responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

PROF.DR.ING. ANCA BORGOVAN-CUȚĂ

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO

VA MULTUMESC PENTRU ATENȚIE!

Efcharistíes!


