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PARTENERIATUL STRATEGIC ÎN 
DOMENIUL ȘCOLAR 
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COOPERARE PENTRU INOVARE  
ȘI SCHIMB DE BUNE PRACTICI 
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Perioada de implementare:  

01.09.2019-31.08.2021 

 
Limba de comunicare în proiect        

 - limba engleză - 



PARTENERI: 

1. România - Liceul Tehnologic de Transporturi 

Auto Targoviste - instituție publică, liceal - 

coordonator; 

2. Italia - Liceo Scientifico Pasolini Potenza - 

instituție publică, liceal, partener; 

3. Polonia - Primary School in Gorzyce Wielkie - 

instituție publică, gimnazial, partener; 

4. Turcia - Bayrakli Nuri Atik Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi, Izmir, instituție publică, liceal, 

partener; 



Scopul proiectului  

        Introducerea în practica educativă 
a școlilor partenere abordări noi privind 
învățarea integrată a științelor, 
dobândirea de elevi a abilităților și 
competențelor de învățare care să 
faciliteze înțelegerea noțiunilor 
științifice si sporirea interesului elevilor 
pentru studiul științelor. 



Obiectivele proiectului 

O1. Îmbunătățirea calității lecțiilor științifice, 
integrarea TIC, a metodelor nonformale prin 
cooperare în context European în domeniul 
educației până la sfârșitul proiectului. 
O2. Îmbunătăţirea unor abilităţi specifice 
pentru creșterea procentului de absolvire la 
terminarea studiilor și obţinerea unui loc de 
muncă performant în economia de piaţă in 
următorii 2 ani. 
O3. Dezvoltarea abilităților sociale, de 
comunicare în limbile europene, cunoașterea 
reciprocă, cunoașterea de sine prin 
participarea la programele europene. 



      Pentru a organiza în mod 
corespunzător un proiect, s-a format: 
-echipa de management de proiect; 
-echipa de implementare a proiectului; 
-comisia pentru selectarea candidaților; 
-comisia de pregatire a candidatilor; 
       În urma discuțiilor, la solicitarea 
coordonatorului, sarcinile au fost stabilite 
ținând cont de profilul scolii si experiența 
în proiectele europene.  



C1-Sa ne cunoastem! -Short-term joint staff 
training events 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 
Targoviste  
Scopul - cunoașterea unor metode de 
evaluare în Uniunea Europeană 
Rezultate asteptate: 
- Broșura cu testele prezentate și care vor fi 
testate in următoarea perioadă de evaluare 
-Cresterea procentului de promovabilitate la 
examene; 
Cresterea numarului de absolventi bine 
pregatiti profesional si care vor urma o 
forma superioara de invatamant; 
 
 



Potenza, Italia 
C2 - sigla care ne reprezinta - 
Short-term exchanges of groups of pupils 
 
Scopul alegerea celei mai reprezentative sigle 
 pentru proiect  
 
C3 - Sa ne perfectionam impreuna! 
Short-term joint staff training events 
 
 
 



C4 - The importance of the experiment- 
Polonia-octombrie 2020 
Short-term joint staff training events 
 
Scopul întâlnirii este de a discuta fisele  
de laborator ale fiecărui partener   
pentru experimente științifice 
 
C5 - observarea unor lecții științifice,  
Short-term exchanges of groups of pupils 
 



C6-Discutii despre proiect si despre 
activitati! 
Scopul-realizarea unei brosuri cu metode 
moderne de predare a stiintelor 
 
C7-Stiinta in imagini- Turcia 
Short-term exchanges of groups of pupils 
Scopul - crearea  unui dictionar cu imagini 
ale fenomenelor stiintifice 



“ Hai să ne cunoaștem!” 

 

Prima mobilitate – Targoviste, Romania 

 

in perioada 27.10.2019-1.11.2019 

 

 pregătire pe termen scurt 

 

 a personalului didactic.  



Obiectivul intalnirii a fost  cunoașterea 
metodelor de evaluare în Uniunea Europeană. 
Au participat  3 profesori, un manager de 
proiect, un specialist în comunicații și un 
profesor de stiinte. 
Sarcinile fiecărui reprezentant au fost de a 
prezenta sisteme educaționale și diferite 
modele de testare pentru evaluarea finală și 
examenele finale. Profesorii din Italia au 
prezentat exemple de evaluare al liceului, care 
vor fi un exemplu de bune practici pentru 
parteneri. 
Testele vor fi utilizate la fiecare școală pentru 
a îmbunătăți performanțele școlare. 



In prima zi a fost vizitata scoala, a fost prezentat programul 
pentru toata saptamana si au fost discutate sarcinile 
partenerilor. A  fost prezentat sistemul de invatamant din 
Italia si modele de teste de bacalaureat la fizica, chimie, 
biologie si matematica. 





La ateliere 

Prin salile de clasa 

 



Prezentarea sistemului italian 



 
Prezentarea  
sistemului  
romanesc 



                             
Ziua a 2-a 



Ziua a 3-a - lectie de 
chimie 



Workshop la CCD 



Ziua a 4a 



Ziua a 5a 



Festivitatea de incheiere 



VA MULTUMESC! 


