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Integrarea modelelor europene în dezvoltarea strategică a 

școlii 

ID proiect: 2016-1-RO01-KA101-023335 – finanțat de Uniunea Europeană prin Programul 

Erasmus+ 

Beneficiar : Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași 

 

Proiectul ”Integrarea modelelor europene în dezvoltarea strategică a școlii” este 

propus de Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Iași pentru a dezvolta la nivelul resursei 

umane din școală competențe, atitudini și valori privind metode, tehnici și strategii în 

domeniul managementului școlar, marketingului școlar, metode și strategii didactice 

inovative, administrarea resurselor didactice, competențe lingvistice și multiculturale, în 

vederea creșterii performanței și competitivității instituției și armonizarea cu valorile 

europene. 

Proiectul cuprinde 4 mobilități de tipul cursurilor structurate pe temele noastre de 

interes, la care participă 16 angajați (cadre didactice și personal administrativ), câte 4 pe 

fiecare flux. 

 Scopul proiectului: formarea și dezvoltarea de atitudini și competente pentru creșterea 

competitivității școlii prin perfecționarea personalului școlii în proiecte de mobilitate 

europene, în domeniul administrativ, pedagogic, marketing și management, în instituții cu 

expertiză din sisteme de învățământ performante din Uniunea European. 

Obiectivele: 

1. Dezvoltarea competențelor pentru elaborarea unei strategii de marketing pentru promovarea 

școlii în contextul concurenței de pe piața educațională; 

2. Exploatarea și integrarea celor mai noi metode didactice și modele de instruire în vederea 

creșterii calității și atractivității procesului de învățământ adaptate la schimbările de 

perspectivă a populației școlare; 

3. Dobândirea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor în domeniul managementului școlar 

pentru facilitarea conceperii unui management strategic performant de nivel european în 

vederea consolidării și dezvoltării școlii conform dezideratelor și modelelor europene; 

4. Dezvoltarea competențelor administrative privind designul instruirii, gestionarea eficientă a 

resurselor materiale și tehnologiilor  și integrarea lor astfel încât să se creeze un mediu de 

învățare atractiv care să permită formarea unor cetățeni activi și responsabili, bine integrați 

socio-profesional; 

5. Valorificarea practicilor și valorilor europene, îmbunătățirea competențelor și abilităților 

lingvistice și multiculturale  .                                                                 

 

Materialul prezintă exclusiv punctul de vedere al beneficiarului ! 


