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Școala Gimnazială Nr.1 Brănești, Ilfov 

 

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 

 

TÍNTA STRATEGICA V: Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii  

Program 5.1: Implementarea celor 3 proiecte europene Erasmus+ Două proiecte de parteneriat 

strategic pentru susţinerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între 

școli KA 219 ,,EUROPEAN FOLK TALES: HIDDEN TREASURES” ( 2016-2018), ,, NO 

PLACE FOR HATE”( 2017-2019) Un proiect de mobilitate in domeniul educatiei scolare KA 

101 ,, LA VREMURI NOI, DASCALI NOI”( 2017-2018)  

Program 5.2: Depunerea a cel puțin două proiecte Erasmus+ în vederea aprobării 

 

 

Proiect- Internaționalizarea școlii 

 

Argument 

Globalizarea lărgește orizonturile noastre, de aceea distanța geografică nu mai reprezintă 

un factor limitant. Globalizarea nu se manifestă numai la nivel economic și politic, ci și la nivel 

cultural și social.  Elevii care vin în contact cu comunitatea internațională și interculturală prin 

activități de internaționalizare la școală, au șanse reale de a studia, de a lucra sau trăi în diferite 

locuri ale lumii, de a se adapta cu ușurință într-un mediu internațional, spărgând barierele 

culturale și lingvistice, având oportunități în găsirea unor locuri de muncă mai bune pe piața 

internațională.  
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Internetul oferă posibilitatea de a comunica cu elevi și profesori din diferite părți ale 

lumii, făcând cooperarea internațională mai facilă. De aceea, integrarea noilor tehnologii în 

instruire este necesară, dar și atractivă pentru elevi. 

Școala Gimnazială Nr.1 Brănești a primit titlul de  Școala Europeană în anul 2017. Școala 

se bucură de spații și dotări moderne, cadre didactice calificate și titulare, de un manager 

implicat și competent. În ultimii ani au existat parteneriate ale școlii cu instituții școlare din 

Grecia, Turcia, Polonia, Irlanda, Anglia, Croația în cadrul proiectelor Erasmus+. Cadrele 

didactice au participat la cursuri de formare la nivel național și internațional. Pentru a veni în 

întâmpinarea globalizării, migrației, școala inițiază acest proiect pentru a pregăti copilul, viitorul 

adult pentru un mediu internațional. 

Acest proiect a fost conceput pe baza informațiilor primite în cadrul cursului Erasmus+ KA1-  

How to make your school more international – a practice-based approach, curs furnizat de către 

EUNEOS, trainer Jan Hormann.,   

  Scopul proiectului :  Proiectul își propune să educe elevii ca cetățeni europeni și globali, 

capabili să adopte atitudini pozitive față de diferențele culturale, să manifeste adaptabilitate și 

flexibilitate în contextul globalizării și să dobândească competențe lingvistice și digitale, astfel 

încât să poată trăi, studia și lucra în diferite țări ale lumii.  

 Obiective: 

1.Cunoștințe: 

1.1. Îmbunătățirea cunoștințelor despre alte țări și cultura acestora; 

1.2. Utilizarea limbii engleze în contexte diferite; 

2. Aptitudini: 

2.1. Formarea competențelor digitale; 

2.2. Utilizarea platformei eTwinning și a unor aplicații utile în instruirea la clasă ( Kahoot, 

Padlet, etc), dar și în comunicarea online ( Skype, Zoom.us, etc); 

2.3. Dezvoltarea competențelor sociale; 

3. Atitudini: 

3.1. Crearea unor atitudini pozitive față de diferențele culturale; 

3.2. Promovarea obiceiurilor locale; 

3.3. Identificarea ca cetățean european si global; 

http://www.euneoscourses.eu/?page_id=178
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Grup țintă:  42  cadre didactice și 540 de elevi ai claselor 0- VIII.  

Durata:  august  2018- august 2020 

 

Activități: 

Nr.

crt 

Obiective Activități Termen Responsabili 

1. 1.2 Cursuri de limba engleză pentru 

cadrele didactice din școală- 2 ore 

pe săptămână 

Septembrie 

2018- 

august 2019 

Prof. Lb. engleză 

2. 1.2 

1.1 

Cinci minute de limba engleză la 

clasă- fiecare cadru didactic 

utilizează cele 5 minute în diferite 

momente ale lecției. 

Septembrie 

2018- 

august 2020 

Cadrele didactice din 

școală 

3. 1.2 

1.1 

2.2 

2.3 

Realizarea de videoconferințe cu 

profesori și elevi din alte - 

profesorii  vor fi cooptați prin 

derularea unor proiecte de 

parteneriat strategic Erasmus+,  

Shadowing,  proiecte eTwinning  

Martie 

2019-  

aprilie 2020 

Prof.Lb. enegleză, 

Responsabil comisie 

proiecte europene și 

parteneriate, Consilier 

educativ 

4. 2.1 Utilizarea instrumentelor digitale la 

clasă ( laptop, videoproiector, 

smart-phone, calculator, tablete, 

etc) în cadrul orelor de curs 

Septembrie 

2018- 

august 2020 

Toate cadrele didactice, 

elevii 

5. 1.2 

2.2 

2.3 

3.1 

Derularea unor proiecte eTwinning 

cu implicarea elevilor. Vor fi 

derulate cel puțin trei proiecte în 

decurs de doi ani. 

Sept.2018- 

august 2020 

Prof.Lb. enegleză, 

Responsabil comisie 

proiecte europene și 

parteneriate, Consilier 

educativ 

6. 2.2 

1.1 

Utilizarea aplicațiilor Padlet, 

Kahoot în procesul instructiv-

Septembrie 

2018- 

Toate cadrele didactice 
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educativ- evaluarea cunoștințelor 

elevilor prin aplicația Kahoot,  

dezbaterea și aprofundarea unor 

teme prin utilizarea aplicație Padlet 

august 2020 

7. 1.1 

1.2 

3.1 

3.3 

Schimburi interculturale în cadrul 

proiectelor de parteneriat strategic 

desfășurate în școală- Erasmus+ 

Conform 

graficului de 

activități  

Cadrele didactice din 

echipa de proiect 

8. 1.1 

3.1 

3.2 

3.3 

Sunt un cetățean european 

informat- informații despre țări, 

istoria și cultura acestora, drepturile 

omului- dezbateri, prezentări 

power-point, etc 

Septembrie 

2018- 

august 2020 

Prof. Istorie, geografie, 

Civică 

9. 1.1 

2.2 

3.3 

3.2 

Activități extrașcolare: Ziua 

Cucilor, Ziua Mondială a Mediului,  

Comemorara Holocaustului,  

Ziua Europei, Ziua Copilului,   

Conform 

calendarului 

de activități 

extrașcolare 

Consilier educativ 

 

Rezultate preconizate: 

- Îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba enegleză,  nivel minim B1 pentru 

fiecare participant; 

- Utilizarea noilor tehnologii IT la orele de curs, în 25% din orele de curs vor fi folosite 

tehnologiile moderne; 

- Îmbunătăţirea şi modernizarea orelor de curs prin integrarea resurselor TIC şi 

comunicarea in limba engleza ( 5 minute/curs);  

- Dezvoltarea competențelor profesionale și personale prin colaborarea cu alte instituții 

prin intermediul platformei eTwinning, proiecte Erasmus+; 

- Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de diferențele culturale, respectul față de 

diversitatea culturală și promovarea obiceiurilor locale; 

- Creșterea prestigiului instituției. 
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Monitorizare și evaluare : Monitorizarea şi evaluarea activităţilor va fi efectuată de 

coordonatorul proiectului. Tematica e concepută astfel încât să nu îngrădească prin concepţie sau 

mod de redactare gândirea independentă a participanţilor grupului  ţintă .Evaluarea se va realiza 

prin chestionare, realizarea și prezentarea de rapoarte intermediare, discuții în cadrul Consiliilor 

profesorale pentru rezolvarea problemelor apărute. 

Diseminare: articole în revista școlii, articole în reviste de specialitate, pe site-ul școlii, pe 

pagina de Facebook a școlii, în cadrul lectoratelor cu părinții, comunicări științifice la nivelul ISJ 

și CCD Ilfov, cercuri pedagogice. 

 

 

 

 

DISCLAIMER: Toate informațiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de 

proiect a  Școlii Gimnaziale nr.1 Brănești, jud. Ilfov, iar Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia 

Europeană nu sunt responsabile  pentru modul în care este folosit conţinutul acestor 

informaţii. 

 

 

 


