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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.



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



ȚĂRILE PARTICIPANTE



LA CURS 1



LA CURS 2



LA ȘCOALĂ 1



LA ȘCOALĂ 2



PREZENTĂRI 



VALLETTA



KALKARA



ISLA



ACASĂ



HTTPS://LTEHAUTOCV.MOODLE.RO/


