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Având în vedere specificul proceselor educaționale în școala noastră, punând în centrul 

preocupărilor noastre de dezvoltare elevii, proiectul propus are în vedere realizarea următoarelor 

obiective: 

- Îmbunătățirea parcursului educațional al elevilor Școlii „Bălcescu-Petőfi” prin intermediul 

dezvoltării de competențe specifice la nivelul unui număr de zece cadre didactice, în domeniul 

utilizării metodelor inovatoare în activitățile didactice, într-un interval de doi ani de la data 

începerii proiectului; 

-  Creșterea incluziunii școlare și, implicit, sociale a elevilor cu CES din Școala Bălcescu-Petőfi 

prin intermediul formării de competențe specifice la nivelul unui număr de trei cadre didactice, 

în domeniul utilizării metodelor adecvate în lucrul cu copiii cu CES, într-un interval de doi ani 

de la data începerii proiectului. Îmbunătățirea competențelor prin mobilități europene propuse 

va facilita creșterea calității învățământului oferit de școală prin anumite schimbări strategice 

pe care ni le propunem atât în perioada de implementare a proiectului, cât și după finalizarea 

acestuia. 

Pe termen scurt, activitățile de mobilitate planificate vor avea ca rezultat direct noi competențe 

formate și/sau dezvoltate la nivelul a zece membri ai corpului profesoral, care se vor constitui în 

persoane resursă de la care va porni schimbarea dorită.  

Acest nucleu  de generatori ai schimbării își vor asuma un rol activ, atât în etapele de 

diseminare cât și după, pentru a oferi modele, instrumente, abordări și strategii inovatoare pentru orice 

coleg din școală și din afara ei interesat să treacă de la metode tradiționale la metode inovatoare, de la 

abordări rigide de predare dirijată la învățare coordonată și facilitată de profesor. Acest lucru înseamnă 

și actualizarea, cu sprijinul conducerii școlii, a planurilor de dezvoltare instituțională (PDI și PDE) prin 
integrarea noilor principii, strategii, obiective privitoare la demersurile didactice în acord cu valorile 

europene la care participanții au avut acces și pe care le pot împărtăși tuturor celor interesați.  

De asemenea, ne dorim desfășurarea unor activități extrașcolare în care să utilizăm abilitățile 

dobândite la aceste cursuri și să propunem un curs de opțional în cadrul școlii în care să ne folosim de 

cunoștințele dobândite.  

Pe termen lung, competențele formate și exersate vor genera dorința de perfecționare continuă, 

intensificarea relațiilor de colaborare interinstituțională, căutarea de noi și noi parteneri împreună cu 

care școala să își continue parcursul european pentru asigurarea și menținerea calității serviciilor 

educaționale oferite. 


