
 
 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie/comunicare reflectă 
numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a 
informaţiilor pe care le conţine. 
 

Proiectul Erasmus +  “Teachers out, learners in” 

 

                   Începând cu 1 noiembrie 2016 și până în 31 octombrie 2018, Liceul de Arte “Aurel 

Popp”  participă, alături de alte 5 școli europene, într-un proiect Erasmus Plus finanțat de Comisia 

Europeană, având ca titlu  “ Teachers out, learners in”. 

                Partenerii  sunt: “Liceul de Științe“ Bozuyuk – Turcia care este și coordonatorul 

proiectului, “Liceul de Științe “R. Mattioli”- Italia, Școala elementară din Keeni-Estonia, Școala 

profesională din Lima-Portugalia și Liceul de arte” Aurel Popp”. 

 Elevii de astăzi își petrec mult timp utilizând mijloace IT pentru divertisment dar nu  și 

pentru a învăța. Tendințele secolului XXI  sunt de a înlocui metodele convenționale de predare-

învățare, cu predarea – învățarea centrată pe elev. Proiectul își propune  să pregătească  profesorii 

și elevii pentru astfel de metode, să facă cunoscut profesorilor, elevilor și părinților site-uri, 

instrumente WEB  ce oferă gratuit educație și suport spre învățare.  

 Pe parcursul celor 2 ani de proiect, 20 de profesori vor avea ocazia să cunoască, să viziteze  

școlile țărilor partenere, să  facă in mod direct schimburi de bune practici. Se va verifica  la început 

nivelul de cunoaștere atât între profesori cât și între elevi, a unor astfel de instrumente  web de 

predare-învățare. Se vor alege de asemenea 4 materii la care, în fiecare școală din țările partenere 

se vor aplica metode interactive /inovative de predare-învățare centrate pe elev. Se vor face 

prezentări cu toate aceste activități din cadrul materiilor alese, care vor fi cuprinse și într-o broșură 

a proiectului și o carte electronică. Va fi și o competiție pentru alegerea unui slogan, logo și poster 

al  proiectului. Țările participante la acest proiect nu sunt alese întâmplător. Conform unui raport 

făcut în anul 2015 în care au participat 76 țări, arată că rezultatele elevilor la matematică și științe 

la vârsta de 15 ani, sunt slabe în Turcia, Romania, Italia și Portugalia și rezultate bune in Estonia. 

Astfel, proiectul ne oferă posibilitatea de a învăța unii de la alții, de a face schimburi de bune 
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practici și de a aplica metode care dau rezultate bune, îi ajută pe elevi să învețe, îi motivează și îi 

atrag și în același timp le oferă  profesorilor posibilitatea de a se forma și perfecționa pentru noile 

tendințe ale învățământului European.  

 Prima întâlnire de proiect va avea loc in decembrie în Turcia, țara coordonatoare, unde se 

va organiza în detaliu întreaga activitate a proiectului, se vor stabili concret responsabilitățile 

fiecărei țări participante în cadrul acestuia. 

 

 

 


