INTRODUCERE

Școala Gimnazială “VASILE CÎRLOVA” Târgoviște şi-a asumat responsabilitatea de a fi un
partener activ în formarea Spaţiului european al învăţământului , având drept ţintă principală a
strategiei sale pentru dezvoltare modernizarea şi internaţionalizarea învăţământului , încercând, în
acelaşi timp, să-şi armonizeze propria cultură organizațională cu cea europeană.
Internationalizarea Scolii Gimnaziale VASILE CIRLOVA Targoviste a devenit o necesitate
în momentul in care am devenit parteneri strategici în două proiecte europene ERASMUS+
KA2- ,,LET’S BE GREEN TOGETHER’’ și ,,TOLLERANCE IS MY BEST FRIEND’’
Planul de acțiune este eleborat pentru întreaga unitate școlară, întrucat de activitățile cu
caracter european/international vor beneficia atât în mod direct cât și în mod indirect cadrele
didactice și elevii școlii.
Internaționalizarea obținută prin prisma participarii la proiectele Erasmus+ va avea ca
rezultat direct vizibilitatea la nivel international a Școlii Gimnaziale “VASILE CÎRLOVA”
Târgoviște, prin schimbul de bune practici educaționale cu instituții de învățământ din diferite state
europene. Organizația școlară iși va orienta cu precădere eforturile de internationalizare in aceasta
directie, prin identificarea practicilor educaționale și instituționale deprinse în urma participării la
activitățile de mobilitate, practici care pot constitui modele de urmat, care vor contribui în mod
esențial la modernizarea insituțională și educațională, în spiritul valorilor europene.
1. OBIECTIVELE INTERNAȚIONALIZĂRII ȘI MISIUNEA ȘCOLII
Această strategie ilustrează calea de urmat de către școala noastră pentru a se transforma
într-o instituție de învățământ mai bine adaptată provocărilor din mediile naționale și
internaționale, bine gestionată, eficientă și cu interfețe operaționale către toți partenerii săi
sociali. Consolidând dimensiunea internațională nu poate decât să ne ghideze în termeni
comparativi către excelență, nu doar în domeniul predării și cercetării, dar și în crearea unui
mediu profesional care permite valorificarea întregului potențial al personalului nostru. Această
strategie aspiră să depășească abordarea tradițională a relațiilor internaționale și să îndrepte
școala noastră pentru a oferi tuturor membrilor săi sentimentul de apartenență la o adevărată
comunitate școlară internațională. Aceasta poate fi realizată prin mijloacele specifice
”internaționalizării acasă”, prin activități dedicate elevilor, personalului didactic, dar și
personalului administrativ.
Scoala “ Vasile Cirlova” ȋși propune ca , ȋn parteneriat cu familia și comunitatea
localǎ, sǎ ofere elevilor un mediu european favorabil ȋnvǎțǎrii, asigurȃnd totodatǎ un climat
propice acordǎrii șanselor egale, sǎ formeze și sǎ dezvolte competențe și capacitǎți de
comunicare eficientǎ și atitudini necesare integrǎrii și adaptǎrii la cerințele europene ale
societatii aflate ȋn permanentǎ transformare. Climatul educational al școlii este bazat pe calitate
și performanțǎ, toleranțǎ și ȋncredere , ȋncurajarea initiațivei individuale, astfel incat sa oferim
sansa fiecarui elev sa-si construiasca viitorul si sa se adapteze unei societati democratice
dinamice.
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Obiectivele strategiei de internaţionalizare, în viziunea noastră - trei, identificate drept piloni
ai abordărilor ulterioare în domeniul relațiilor internaționale, sunt rezultate din analiza activităţii
în plan internaţional din ultimiii ani, dar şi din evaluarea la zi a potenţialului pe multiple planuri
al școlii noastre. O astfel de abordare permite coordonarea cu valorile ținteleși obiectivele
instituționale definite în Planul Dezvoltare al Școlii “Vasile Cîrlova”.
Ținta I DEZVOLTAREA PROFESIONALA A RESURSELOR UMANE DIN
PERSPECTIVA FAMILIARIZARII CADRELOR DIDACTICE CU TEHNOLOGIILE
MODERNE, PREMISA A ABORDARII METODELOR/TEHNICILOR INOVATOARE
DE PREDARE-INVATARE-EVALUARE
Ținta II DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII DE ASIGURARE A SANSELOR EGALE
LA EDUCATIE
Ținta III DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI CRESTEREA CALITATII
SERVICIILOR EDUCATIONALE PRIN INTERNATIONALIZARE
Ținta IV DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII DE PROMOVARE A IMAGINII SCOLII
NU NUMAI LA NIVEL LOCAL SI NATIONAL, CI SI LA NIVEL EUROPEAN
OBIECTIVUL 1
Îmbunatatirea competentelor digitale ale profesorilor prin promovarea utilizarii
noilor tehnologii si a metodelor inovatoare de predare
Era digitalizarii, dar si contextul pandemic actual au lansat o provocare profesorilor
din scoala noastra, familiarizati cu metodele traditionale de predare-invatare-evaluare.
Este o realitate faptul ca elevii stapanesc uneori mai bine mijloacele tehnologiei
moderne, devenite parte integranta din existenta lor cotidiana. In acest context,
profesorii au simtit nevoia de formare in domeniul tehnologiilor moderne, dar si de a
descoperi metode inovatoare de predare. Feedback-ul primit de la grupul tinta ne-a

confirmat ipoteza referitoare la diversitatea si generozitatea tehnologiei moderne in
activitatea educationala. Metodele traditionale si-au dovedit slaba eficienta in raport
cu metodele moderne atractive, pliate pe nevoile elevilor nostri si pe descriptivul
competentelor cheie europene, elaborat dupa recomandarea Parlamentului European
si a Consiliului privind compentele cheie pentru invatarea pe parcursul intregii vieti.
OBIECTIVUL 2
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice spre beneficiul elevilor cu
oportunitati reduse
Adeseori , elevii cu oportunitati reduse din scoala noastra justifica lipsa interesului si
a motivatiei prin prisma etichetarii de catre colegi, generandu-se astfel complexe de
inferioritate care le afecteaza dezvoltarea intelectuala si sociala. Aplicand un
chestionar grupului tinta din care fac parte elevii cu oportunitati reduse, profesorul de
sprijin si psihologul scolar au semnalat dificultatile de adaptare cu care se confrunta
acesti copii. Sarcina de a-i integra emotional si informational ii revine profesorului
care trebuie sa stapaneasca instrumente si metode eficiente si adecvate profilului lor
emotional si social. Abordarea acestui context este sensibila si provocatoare, deoarece
cadrele didactice din scoala noastra au misiunea de a gestiona colective numeroase de
elevi, astfel incat sa nu le lezeze integritatea si sa ii integreze in actul educational.
Perspectiva europeana ofera oportunitati generoase si modele de incluziune pe care
profesorii nostri ar dori sa le exploreze.
OBIECTIVUL 3
Valorificarea competentelor elevilor din perspectiva inteligentelor multiple in
procesul de predare-invatareevaluare
Experienta la catedra si aplicarea unor chestionare elevilor scolii noatre au facut
posibila identificarea mutiplelor individualitati.
2. OPȚIUNILE PROIECTULUI
Prin prisma experientei anterioare Erasmus +, Scoala Gimnaziale VASILE CIRLOVA
Targoviste a realizat vizite de schimb in scolile din state partenere, in care au fost implicati un
numar de 10 cadre didactice si 32 de elevi. Diseminarea rezultatelor si activitatile realizate in
cadrul acestor proiecte la nivelul unitatii scolare au suscitat interesul cadrelor didactice si al
elevilor pentru participarea la activitati desfasurate in state ale UE, pentru schimbul de bune
practici educationale.
In prezent, prin oportunitatea oferita de Acreditarea Erasmus, Scoala Gimnaziale "
VASILE CIRLOVA " Targoviste si-a propus obtinerea acesteia pentru o perioada de 5 ani,
perioada in care vor fi organizate 20 de mobilitati ale cadrelor didactice, care vor participa la
cursuri de formare continua organizate in diferite state europene cu experienta in strategii
didactice , implinindu-se astfel nevoile de formare identificate la nivel institutional.
In contextul epidemiologic SARS CoV2, realizarea proiectelor digitale internaționale prin
intermediul platformelor de tip eTwinning pare a fi o solutie care sa raspunda realitatilor
momentului, in care sanatatea participantilor este factorul cheie.
Internaționalizarea va fi integrată în programa școlară indeosebi la nivelul disciplinelor
umaniste –geografie, istorie, educatie sociala- precum si la nivelul disciplinelor precum TIC,

limbi straine –engleza, franceza, germana, chineza- cu ajutorul disciplinelor optionale, cu
ajutorul studiilor de caz, al aplicatiilor informatice utilizate, etc.
Opțiunile pe termen scurt (2 ani) referitoare la internationalizarea unitatii scolare au fost
gandite realist in contextul derularii proiectelor strategice de tip ERASMUS + KA2,
implementate de catre echipele de implementare a proiectelor in perioada alocata derularii
acestora. Rezultatele participarii la aceste proiecte au fost mentinute si dupa incheierea lor, prin
intermediul exemplelor de bune practici puse in aplicare de catre elevii si cadrele didactice ale
scolii.
Pe termen lung (5 ani) directia de urmat in ceea ce priveste internationalizarea unitatii
scolare va fi realizata prin aplicarea pentru Acreditare Erasmus, in acest mod fiind definite
nevoile de formare, obiectivele care vor fi indeplinite prin participarea la activitati de formare a
cadrelor didactice (Erasmus + KA1). Responsabilitatea revine in egala masura managementului
unitatii scolare, cat si responsabilului pentru programe europene , precum si echipei de proiect,
cea care coordoneaza acest proces. Obiectivul referitor la formarea resurselor umane prin
participarea la cursuri de formare se reaseste in documentele proiective ale unitatii scolare –PDI,
Planuri Manageriale.
3. ORGANIZAREA INTERNAȚIONALIZĂRII
In momentul de fata (octombrie 2020) , la nivelul Scolii Gimnaziale " VASILE
CIRLOVA" Targoviste, 10 persoane sunt implicate în politica de internaționalizare și
implementarea sa, la diferite nivele. Comunicarea intre persoanele implicate in aceasta activitate
se realizeaza atat in mod direct, la nivelul sedintelor de lucru-fata in fata/online, cat si in mod
indirect, prin intermediul grupului de WhatsApp alocat, telefonic, posta electronica.
Sarcinile coordonării internaționalizăii sunt de natura tehnica-documentarea si informarea
in directia realizarii internationalizarii unitatii scolare, precum si de natura aplicativa- realizarea
aplicatiilor pentru participarea la proiectele Erasmus +, respectiv acreditare Erasmus. La nivelul
realizarii mobilitatilor din cadrul proiectelor strategice KA2, coordonatorii acestora au avut
autoritatea de a supraveghea derularea in bune conditii a activitatilor, pe baza rapoartelor de
monitorizare si evaluare a activitatilor.
Facilitățile furnizate coordonatorului internaționalizării si celorlalte persoane implicate in
acest proces sunt legate in mod direct de suportul organizational oferit de unitatea scolara pentru
toate aspectele identificate , pentru directiile de urmat in scopul internationalizarii unitatii
scolare. Astfel, coordonatorul internationalizarii beneficiaza de propriul spatiu de lucru, in care
realizeaza arhivarea dosarelor/documentelor proiectelor in derulare sau deja incheiate.
Internaționalizarea din școala este sustinuta de cadrele didactice ale scolii, de elevi si de
parintii acestora. Prin prisma mobilitatilor realizate de catre elevi a crescut gradul de interes al
acestora pentru participarea la astfel de activitati, precum si la activitati de diseminare a bunelor
practici educationale, pentru imbogatirea experientelor culturale, dezvoltare persoanala,
posibilitatea de a comunica in limbi straine in noi contexte educationale.
PLAN DE ACȚIUNE AL SCOLII “VASILE CÎRLOVA” ÎN SCOPUL
INTERNAȚIONALIZĂRII

PLAN DE ACȚIUNE AL SCOLII “VASILE CÎRLOVA” ÎN SCOPUL INTERNAȚIONALIZĂRII
OBIECTIVE, ACŢIUNI, RESPONSABILITĂŢI, RESURSE
Acţiunile nu sunt trecute în nicio ordine a priorităţii. Calendarul poate fi modificat în funcţie de planurile operaţionale anuale,
deoarece acestea au în vedere contextul naţional şi cel internaţional.
Resursele necesare vor fi evaluate şi specificate în detaliu în planurile operaţionale anuale.
Obiectivul 1. Internaţionalizarea școlii şi promovarea unei culturi a internaţionalizării în cadrul școlii
Obiectiv
Rezultate şi indicatori
Perioadă
Compartimente/
Resurse necesare
Persoane responsabile
1.1.Informarea
comunităţii
cu
privire la Politica
privind
internaţionalizarea
1.2.Stabilirea
de
indicatori
de
referinţă cu privire
la
internaţionalizarea
educaţiei școlii
1.3.Dezvoltarea
unei strategii de
marketing
internaţional
1.4.Stabilirea
de
alianţe
strategice
pentru
creşterea
vizibilităţii ȘGVC şi
încurajarea

Comunitatea simte că
implicată în realizarea PI.

este 2020

Director/director adjunct Fonduri pentru publicarea
Responsabil
proiecte diseminarea documentului
europene
imprimantele şi hârtia

Pentru fiecare obiectiv sunt 2020
stabiliţi indicatori de referinţă
privind internaţionalizarea

Director/director adjunct Resurse umane
Responsabil
proiecte
europene

Este creată o strategie de Octombrie 2020
marketing
internaţional.
Strategia
de
marketing
internaţional este aprobată de
Consiliul de Administraţie al
școlii
Situaţia parteneriatelor în care permanent
SGVC este membră este
actualizată.
Noi oportunităţi se ivesc în
predare
şi
educaţia

Director/director adjunct Resurse umane
Responsabil
proiecte Resurse dezvoltare web
europene

Director/director adjunct Resurse dezvoltare web
Responsabil
proiecte
europene

şi
–

activităţilor
ce
rezultă din aceste
alianţe (acorduri de
parteneriat,
oportunităţi
de
formare)
1.5.Dezvoltarea
unei
culturi
a
internaţionalizării
„acasă”

internaţională.

Comunicarea internă cu privire permanent
la activităţile internaţionale este
îmbunătăţită (de jos şi în sus şi
de sus în jos). Sunt create şi
îmbunătăţite mecanisme pentru
a oferi informaţii despre
internaţionalizare
(Microsoft
Teams, 24 edu, site). Sunt
comunicate bunele practici
interne.
Se
continuă
realizarea
rapoartelor de activitate.
Se creează o cutie de sugestii.
Există un simţ sporit de
proprietate în internaţionalizare.
Se comunică şi se colectează
feedback
cu
privire
la
implementarea politicii şi a
strategiei de internaţionalizare.
Crearea
unui
sistem
de Septembrie 2020
promovare
permanent

Director/director adjunct
Responsabil
proiecte
europene
Responsabili
compartimente

Resurse pentru a îmbunătăţi
competenţele de limbă engleză
ale personalului, atât cadre
didactice cât şi administrativ

1.6.Promovarea
Director/director adjunct Resurse umane
oportunităţilor
Responsabil
proiecte Resurse dezvoltare web
privind
europene
posibilităţile
de
Responsabili
studiu în SGVC
compartimente
Obiectivul 2 Creşterea relevanţei educaţiei oferite de SGVC pe piaţa internaţională şi în societatea bazată pe cunoaştere
2.1.Elaborarea

şi Elaborarea

unui

model Octombrie 2020

Director/director adjunct

Resurse umane

adoptarea
unui
model european de
gestionare
a
relaţiilor
dintre
managementul
școlii şi partenerii
internaţionali
2.2.Stabilirea,
documentarea
şi
implementarea
sistemului intern de
asigurare a calităţii
în conformitate cu
cerinţele
Standardelor
şi
ghidurilor
de
asigurare a calităţii
din
spaţiul
european
al
învăţământului

european
relaţiilor

de

gestionare

a

Achiziţionarea standardelor şi
ghidurilor şi implementarea
sistemului intern de asigurare a
calităţii în conformitate cu
cerinţele
standardelor
şi
ghidurilor

Responsabil
europene

proiecte

Director/director adjunct

Resurse financiare și umane

Octpmbrie
permanent

Obiectivul 3Internaţionalizarea programelor de studiou şi internaţionalizarea cadrelor didactice și elevilor SGVC, precum şi a
personalului auxiliar didactic și nedidactic
3.1.Creşterea
numărului
de
mobilităţi
ale
cadrelor didactice și
ale elevilor

Numărul de mobilităţi ale permanent
cadrelor didactice și ale elevilor
creşte anual cu 10%.
Un pachet de sprijin pentru
cadre didactice și elevi este
dezvoltat pe baza bunelor
practici internaţionale.
Este
evaluată
satisfacţia
cadrelor didactice și a elevilor.

Director/director adjunct
Administrator financiar
și
administrator
de
patrimoniu

Resurse şi strategie de marketing
Resurse financiare
Perfecţionare profesională a
personalului implicat
Resurse dezvoltare web

3.2.Creşterea
Se realizează un studiu de piaţă permanent
participării
la pentru a identifica cursurile de
cursuri de formare formare
sprijinite financiar
de SGVC pentru
cadre
didactice
având drept scop
îmbunatatirea
competentelor
digitale
ale
profesorilor
prin
promovarea
utilizarii
noilor
tehnologii
si
a
metodelor
inovatoare
de
predare

Director/director adjunct
Administrator financiar

3.3.Dezvoltarea de
schimburi
internaţionale
online/virtuale şi de
iniţiative
de
blended
learning(integrare
în
procesul
de
învățare a tehnicilor
şi a metodelor din
educația la distanță
și educația virtuală
în educația din sala
de clasă cu alţi
parteneri europeni

Director/director adjunct Resurse umane
Responsabil
proiecte Cabinet informatică
europene

Internaţionalizarea
permanent
curriculumului la costuri relativ
scăzute.
Consolidarea cooperării școlare
dintre SGVC şi instituțiile
partenere.

Studiu de piaţă
Resurse pentru a îmbunătăţi
competenţele cadrelor didactice
Resurse dezvoltare web

şi internaţionali
3.4.Îmbunătăţirea
Organizarea de cursuri de limba Octombrie/
Director/director adjunct Resurse financiare şi resurse
competenţelor
de engleză
pentru
personalul Decembrie
Administrator financiar
umane
limbă engleză ale didactic şi auxiliar didactic,
personalului
achiziţionarea unui program de
didactic şi didactic traducere asistată pe calculator
auxiliar
prin şi iniţierea personalului în
organizarea
de vederea utilizării lui.
cursuri în limba
engleză
OBIECTIV 4: Creşterea vizibilităţii internaţionale a SGVC şi stabilirea de indicatori care să măsoare calitatea internaţionalizării
4.1.Dezvoltarea
colaborărilor
internaţionale
parteneri
internaţionali

Este stabilit un program de permanent
activități de colaborare.
cu Sunt identificate programecadru posibile.
Se stabileşte finanţarea.

Director/director adjunct Sprijin financiar şi tehnic.
Administrator financiar
și
administrator
de
patrimoniu

4. EVALUAREA, CERTIFICAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
În urma derularii Proiectelor Erasmus+, ne propunem activități de diseminare și exploatare a
rezultatelor, care sunt o modalitate de a pune în valoare activitățile desfășurate ca parte a
proiectulelor.Schimbul de rezultate, de lecții învățate și de concluzii, dincolo de cadrul organizațiilor
participante, va permite unei comunități mai largi să beneficieze de o activitate care a primit finanțare din
partea UE și să promoveze eforturile organizației față de obiectivele Erasmus+.

Sperăm ca prin diseminare să putem crea noi oportunități de a extinde proiectele și
rezultatele acestora, sau de a dezvolta noi parteneriate pentru viitor, la o recunoaștere externă a
activității desfășurate, adăugându-i o importanță suplimentară Împărtășirea rezultatelor va
permite altor persoane să beneficieze de activitățile și experiențele noastre din cadrul
programului Erasmus+.
Ca rezultate tangibile , ne propunem :
1.Un produs practic, cum ar fi jurnalul proiectului, programe de învățământ, instrumente de
învățare on-line ;rapoarte sau studii de cercetare;ghiduri de bune practici sau studii de
caz ;rapoarte de evaluare;certificate de recunoaștere;buletine informative sau broșuri de
informare. ;
2.Referindu-ne la indicatorii diferitelelor activități ale proiectului ,vom avea in vedere :
a.numărul de participanți la discuții și sesiuni de informare (ateliere de lucru, seminare, evaluări
reciproce); producerea și valorificarea produselor realizate; acoperirea mediatică (articole în
buletine informative de specialitate din presă, comunicate de presă, interviuri etc.) ;
b.vizibilitate în rețelele de socializare și atractivitatea site-ului internet ;participarea la
evenimente publice ;legături cu rețelele existente și cu partenerii transnaționali; impactul asupra
măsurilor în materie de politici la nivel regional, național, european;feedback de la utilizatorii
finali, de la alte părți interesate, de la colegi, de la factorii de decizie.

4. EVALUAREA, CERTIFICAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
O. 1. PROIECTAREA UNUI SISTEM COMUN DE ASIGURARE A CALITĂȚII PENTRU ACTIVITĂȚILE
INTERNAȚIONALE DIN ȘCOALĂ
O. 2. CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII
COMPETITIVITĂȚII ȘI A VIZIBILITĂȚII OFERTEI ȘCOLII LA NIVEL REGIONAL, NAȚIONAL ȘI
INTERNAȚIONAL
Obiective operaționale

Acțiuni

Măsuri

Proiecte

Îmbunătățirea
calității tuturor
proceselor din școală
prin revizuirea
permanentă a
procedurilor
specifice

Efectuarea
analizelor de
benchmarking
privind calitatea
proceselor
desfășurate în
școală

1.Efectuarea unei analize SWOT care să
vizeze fiecare dintre componentele
Relații Internaționale( RI)

- promovarea unei
analize SWOT a
activității de
internaționalizare
- efectuarea anuală a
unei analize de tip
benchmarking
pentru componenta
Relații
Internaționale

2. Realizarea unor analize de
benchmarking privind calitatea
proceselor desfășurate în școlile
românești și străine (componenta Relații
Internaționale )
3. Elaborarea și/sau revizuirea unor
formulare, proceduri, metodologii

-elaborare sau
revizuire de
documente specifice
(atunci când este
necesar)

Indicatori de
realizare
Analiză SWOT a
activității RI (DA/
NU)
Analize de
benchmarking
privind calitatea
proceselor
desfășurate în
școli românești și
străine (DA/NU)

Proceduri și
metodologii
specifice
proceselor
desfășurate în
SGVC, revizuite

Termen
Periodic

Periodic
(anual)

Periodic
(când
intervin
schimbări)

specifice activităților RI, inclusiv
privind anumite prevederi legate de
principiul
nediscriminării/transparenței/incluziunii,
respectiv de sprijinirea
personalului/elevilor implicati/implicați
în diferite faze ale proiectelor de
mobilități și/sau cooperare
5. Integrarea unor elemente specifice
componentei RI în documente adoptate
la nivelul SGVC (Strategia de
incluziune)

în vederea
eficientizării
acestora (DA/NU)
Documente
specifice RI
elaborate/revizuit
e

5. ROLUL TIC ÎN ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE
A. Facilități:
In momentul de fata există posibilități suficiente (facilități tehnice) pentru a folosi TIC la
nivelul unitatii scolare precum: internet rapid, computere in fiecare sala de clasa si in laboratorul
de informatica, programe adaptate, camere web. La acestea au acces in mod nediscriminatoriu
toti elevii si toate cadrele didactice ale unitatii scolare, pentru utilizarea in scopuri educationale,
in timpul orelor de curs.
Suportul tehnic adecvat pentru departamentul TIC este asigurat de informaticianul scolii
precum si de firma de maintenanta cu care unitatea scolara are incheiat contract de prestari
servicii.
Ca mijloace de comunicare și platfome folosite în mod regulat de elevi în proiecte
internaționale cu parteneri din străinătate pot fio amintite :e-mail, e-twinning (Twinspace), social
media, iar pentru pentru video conferință sunt utilizate ZOOM si Google Meet.
b. Politica folosirii TIC in proiectele de internaționalizare legate de programa școlară din Scoala
Gimnaziale VASILE CIRLOVA Targoviste sunt apanajul profesorilor de limba engleza, care
faciliteaza la nivelul institutiei comunicarea cu institutiile partenere pentru un schimb de
informatii si bune practici educationale eficient. Astfel, în învățarea unei limbi străine, profesorii
de specialitate folosesc și fixeaza abilitățile raportării europene a limbilor străine prin utilizarea
instrumentelor de tipul cadrului comun european de referinta, testele standardizate in vederea
pregatirii elevilor pentru examene de certificare de tip Cambridge/IELTS/DALF/DELF ;
Utilizarea TIC in proiectele în cooperare cu școli partenere faciliteaza comunicarea,
reusindu-se astfel mentinerea legaturii si realizarea sarcinilor stabilite la nivelul fiecarui partener
educational, in vederea indeplinirii obiectivelor proiectelor asumate. Realizarea de portofolii
digitale faciliteaza pastrarea in bune conditii a produselor activitatilor elevilor, activitati comune
pe aceeasi tema.
Utilizarea TIC in evaluarea on-line sistematică și eficientă a proiectelor internaționale se
realizeaza folosind același instrument, respectiv Mobility TOOL, care permite inregistrarea
tuturor etapelor proiectelor internationale

