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Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ 
Acțiunea cheie KA1 – Proiecte de mobilitate  

Domeniul – EDUCAȚIE ȘCOLARĂ  

Titlul proiectului :E-Teacher  

Numărul de identificare al contractului: [2015 - 1- RO01-K101-014361]  

Durata: 1 an (01.12.2015 –30.11 2016)  

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC AUTO  CRAIOVA 



Scopul proiectului

• creșterea calității actului educativ din școală în
context intercultural european prin
dezvoltarea de competențe TIC în procesul de
predare – învățare -evaluare.



Obiectivele proiectului:

• creșterea competențelor TIC a profesorilor de 
diferite discipline;

• creșterea dimensiunii europene a școlii prin 
schimbul de experiență și legăturile create cu 
reprezentanții altor țări prezenți la această 
formare;

• promovarea comunicării în limbi străine;
• promovarea sentimentului de apartenenţă la UE 

și a interculturalității;
• diseminarea bunelor practici în învăţarea bazată 

pe competenţe în UE .



Beneficiari 

• 13 profesori de la Liceul Tehnologic Auto 
Craiova
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• Flux I

Perioada de desfășurare a cursului:25

martie- 1aprilie 2016, am beneficiat de o

mobilitate de formare în proiectul E-Teacher,

din cadrul programului Erasmus +, Acțiunea

Cheie 1-KA1- Educație școlară,Istambul -

Turcia.



Participanți:

• profesori din : Turcia,Letonia, Grecia, 
Portugalia și Germania.





Vizite:







Beneficii:

• am învățat cum să adaptez cursurile la mediul virtual și să 
folosesc Moodle pentru o experiență antrenantă de 
predare-învățare;

• mi-am îmbunătățit competențele lingvistice de utilizare a 
limbi engleze;

• am învățat despre cultura turcă, tradiții și obiceiuri din 
Turcia, prin toate activitățile desfășurate, cum ar fi: vizite 
la diferite obiective( Moscheea Albastră, Biserica Sf. 
Sofia, Moscheea lui Soliman, Marele Bazar, Piața de 
Mirodenii, Insulele Prințului), servirea mesei în 
restaurante cu specific turcesc etc;

• am comunicat cu profesori din școli, și medii diferite.



Proiectul a primit finanțare din partea UE

Mulțumim !


