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 Escola Básica Gonçalo Mendes de Maia- Portugalia

 SDRUDZENIE ZNAM I MOGA – Bulgaria

 119 Secondary School “Academician Mihail
Arnaudov” – Bulgaria

 Școala Primară Carol I, Iași- Romania

 Make it Pedagogical- Portugalia

 Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner-
Portugalia

 European School of Brussels IV (Laeken) – Belgia

 IS “Duca Abruzzi- Libero Grassi”- Italia



 Obiectivul general al proiectului: să potențeze și să dezvolte
capacitatea profesorilor de a-i stimula și motiva pe elevi, de
a-i conștientiza asupra nevoii de a construi deprinderi de
lucru, de a-și înțelege mai bine punctele forte, dar și punctele
slabe, pentru ca ulterior aceștia să poată interveni activ în
dezvoltarea lor academică, personală și profesională.

 Rezultate tangibile:
 Ghidul metodologic pentru profesori și traineri, disponibil
în cinci limbi (EN, PT, IT, FR, RO), care va cuprinde descrierea
abilităților identificate ca elemente de succes, așa cum reiese
din literatura de specialitate de actualitate, precum și
descrierea activităților din caietul de lucru cu sugestii de
aplicare ale acestora la clasă.
 Caiet de lucru pentru elevi, de asemenea disponibil în cinci
limbi (EN, PT, IT, FR, RO), care va conține activități și “trucuri”
ce pot fi aplicate la clasă pentru a consolida abilitățile
necesare succesului școlar și personal al elevilor.



 Încredere – de a folosi și de a gestiona informațiile;
 Organizare și ordine - pentru a palnifica și a gestiona activitatea şi

proiectele zilnice;
 Rezolvare de probleme - capacitatea de soluționa problemele;
 Generozitate- dorința de a oferi ajutor si suport;
 Pasiune- capacitatea de a nu renunța atunci când lucrurile nu
funcționează, de a găsi căi pentru a continua lucrul în mod
sustenabil, de a dezvolta relații durabile;

 Onestitate- a avea o gândire deschisă și de a ști să asculți;
 Echitate- a fi conștient de diferențele sociale și culturale;
 Respect- pentru a lucra eficient în echipe diverse;
 Integritate- pentru a folosi tehnologia comunicării corect, etic și

legal;
 Autocontrol- pentru a susține capacitatea de adaptare şi

flexibilitatea, pentru a-și gestiona propriile acțiuni și emoții;
 Răbdare- pentru a se auto-motiva;
 Empatie- pentru a interacționa cu ceilalți.



• Bucuria de a fi făcut primul pas 

către mediul academic 

international 

• Șansa de a dezvolta parteneriate 

profesionale și prietenii care vor 

duce la viitoare colaborări 

• Șansa de a promova învățarea pe 

tot parcursul vieții și de a o 

adăuga ca abilitate de success în 

agenda de lucru a profesorilor din 

școala noastră 

• O ocazie pentru echipa noastră de 

a-și îmbunătăți competențele 

sociale, digitale, personale și 

metodologice.  

• Impact pozitiv în ceea ce privește 

raportarea la studiu și școală a 

elevilor și părinților  

• Elevi mai puternici și mai 

conștienți de puterea lor de a 

produce o schimbare în evoluția 

lor școlară și personală  

• Competențe de predare și evaluare 

mai bune pentru profesorii școlii 

• Implementarea de standarde 

educaționale și practici europene 

în școală 

• Șansa de a opera o schimbare la 

nivel local și regional, în perioada 

de implementare, cu privire la 

ceea ce este, în acest moment, 

general acceptat ca abilitate de 

success.  
 




