
Proiectul Erasmus+

Acțiunea Cheie 1: Mobilități 
individuale de învățare

Tipul acțiunii: VET learner and
staff mobility



Modele inovative pentru
optimizarea activității de consiliere
pedagogică și metodică a
profesorilor debutanți din
învățământul preunivesitar
bucureștean pentru creșterea
calității educației furnizate elevilor
The School Inspectorate of Bucharest is a public institution which carries out activities of guidance, control and coordination of the education and professional training institutions in Bucharest to the highest professional
standards in order to contribute to the growth of the quality of educational services, the improvement and permanent increase of the efficiency of the national & local educational system, by making it compatible with
the European system.

Titlul proiectului:



Solicitant: ISMB

Perioada de derulare: 01.10.2014-
30.09.2016;

Buget: 103.725 euro

Parteneri transnaționali: 
CASSIOPEA SAS, Italia

ENGIM San Paolo, Roma; Italia

Grup țintă: 45 inspectori școlari



 Dezvoltarea competențelor  profesionale a unui număr 
de 45 inspectori școlari din cadrul ISMB,  în domeniul 
cunoașterii si aplicării metodelor si strategiilor de lucru 
cu profesorii debutanți pentru realizarea unui program 
de consiliere pedagogică și metodică eficientă a 
acestora, compatibil cu programele realizate in țările 
europene, de natură să faciliteze facilitatea integrării lor 
în învățământul preuniversitar bucureștean

Scopul proiectului:



 ● Îmbunătățirea competențelor de comunicare a 
inspectorilor școlari pentru realizarea unei medieri 
eficiente între profesorii mentori, directorii școlilor și 
profesorii debutanți; 

 ● Formarea competențelor inspectorilor școlari în 
realizarea inspecției activității de mentorat; 

 ● Creșterea calității activității de consiliere a cadrelor 
didactice debutante prin realizarea de materiale de 
sprijin; 

Obiectivele proiectului:



 ●Creșterea competențelor inspectorilor școlari pentru 
identificarea nevoilor de formare ale profesorilor 
debutanți si realizarea unui program de formare adaptat 
nevoilor identificate; 

 ● Valorizarea competențelor și cunoștințelor dobândite 
în timpul mobilității, prin realizarea unui ghid al 
inspectorilor școlari privind sprijinirea cadrelor didactice 
debutante  pentru facilitarea integrării acestora in 
sistemul de învățământ preuniversitar; 

 ● Dezvoltarea competențelor lingvistice pentru 
participanții la mobilitate

Obiectivele proiectului:



IgrGrupul țintă al inspectorilor școlari a participat la mobilități de 12 

zile in Italia, fluxul I, la Palermo fluxul I, fluxurile II și III, la Roma, unde 

s-au desfășura activități precum: 

● job shadowing;

● ateliere de lucru, mese rotunde, prezentări, conferințe, seminarii;

● asistențe la ore în școlile desemnate de partenerii italieni 

CASSIOPEA SAS și ENGIM San Paolo, înscrise în programul de 

lucru;C

● participarea la programul vizitelor culturale care s-au organizat de 

către parteneri în week-end;

SSIOPEA ri the growth of the quality of educational services, the

Activitățile proiectului



  Fluxul nr. 1, 15 participanți, realizat la 
Palermo, în perioada 28 mai -14 iunie 2015;

  Fluxul nr. 2, 15 participanți, se va realiza la 
Pisa, în perioada 7-20 februarie 2016; 

  Fluxul nr. 3 , 15 participanți, se va realiza la 
Rimini, în perioada  13-26 martie 2016:

Planificarea fluxurilor de 
mobilitate



Alexandru Gina
Azamfirei Daiana Irenne

Banu Marian
Băcioiu Ana Georgeta

Cîrstea Mihaela-Daniela
Cîrstea Laurenţiu Valentin
Drinceanu Vlad Florentin

Ionescu Emilia Alina

Marcu Mioara
Mateiciuc Cristiana

Radu Irina Domnina
Stancu Gheorghe

Stoica Victor

Stroescu Marilena Daniela

Tomescu Mirela Daniela

Participanții la mobilitate în fluxul 
nr.1



Breazu Maria

Călugăreanu Răzvan Adrian 

Ciho Mihaela

Cozma Adrian Romeo

Craiu Mirela

Dogaru Gheorghe

Eftenoiu Daniel Adam

Gheorghe Felicia

Iordache Georgeta

Manea Maria Ștefania

Regalia Ruxandra Eugenia

Sanda  Ileana

Streinu Ioana Lavinia

Șerban Cătălina

Tabacu Mona

Participanții la mobilitate în 
fluxul nr.2



Andrei Tania

Anghel Clementina

Beldianu Cristina

Călinescu Andrei Ștefania

Clinciu Romeo

Cristea Florentina

Doicin Luminița Irinel

Ioniță Daniela Elena

Lazlo Ioana

Melnic Diana

Oprea Laurențiu

Pacearcă Ștefan

Penciu Robertino

Radu Daniela

Ștefan Elena

Participanții la mobilitate în fluxul 
nr.3



-Participarea la programul de lucru pe parcursul celor 10 zile de 
mobilitate, 8 ore/zi;

- Realizarea portofoliului participantului;
- Participarea la evaluarea finală din ultima zi de mobilitate, în 

vederea obținerii Certificatului Mobility Pass;
- Realizarea și transmiterea on-line a raportului individual, în baza 

de date a Comisiei Europene-Mobility Tool,  în maxim 30 de zile de la 
întoarcerea din mobilitate;

- Participare la realizarea ghidului inspectorilor școlari pentru 
sprijinirea cadrelor didactice debutante  în vederea facilitării integrării 
acestora in sistemul de învățământ preuniversitar;

- Diseminarea proiectului și a rezultatelor obținute la nivelul unității de 
învățământ de proveniență/catedrelor/comisiilor metodice/metodiștilor 
/consiliului consultativ al disciplinei/partenerilor educaționali locali și 
naționali.

system, by making it compatible with the European system.

Responsabilitățile participanților



 Fluxul 1

 Vizită la Institutul Școlar Campobello di Mazara – Piesso „S. G. Basco”, Ref: director 

școlar Flavio Giulia și prof. Antonina Tortorici

 Analiza programelor de educaţie ecologică, diferenţiate în funcţie nivelurile 

şcolare

Activități din cadrul mobilităților 



 Fluxul 1

 Vizita la Institutul Mediului Marin şi de Coastă (IAMC) al Consiliului 

Naţional de Cercetare ce își desfășoară activitatea în vechea clădire a Capo 

Granitola. Ref: IAMC cercetător Angela Cuttitta

Activități din cadrul mobilităților 



 Fluxul 1

 Institutul Tehnic - Sectorul de Tehnologie „Vittorio Emanuele III” Ref.Giovanni 

Marchese, directorul școlii; 

Dezvoltarea noilor căi  şi modele educaţionale de învăţare pentru şcoli – proiectul 

„Voci din mare” și „Fablab@School” și alte inițiative

Activități din cadrul mobilităților



 Fluxul 1

 Școala Secundară de gradul 1 „A. Pecoraro, Ref. Dr. Maria Margherita Francomano

Experienţa didactică: cum se pot folosi - mediul înconjurător și cunoştinţele practice

în educarea copiilor la școală.

 Școala Profesională „Enrico Medi”, Ref. prof. Diego Maggio directorul școlii

Consolidarea principalelor cunoștințe de sănătate şi educaţie ecologică pentru a

construi deprinderi pentru o cetăţenie activă: experienţa „Omul vitruvian” şi alte

proiecte.

Activități din cadrul mobilităților



 Fluxul 1

 Vizită la Institutul de Bioștiințe și Bioresurse (IBBR) al Consiliului Naţional de 

Cercetare CNR), Ref. directorul institutului Francesco Carimi și  cercetător IBBR 

Angela Carra

Activități din cadrul mobilităților



 Fluxul 1
 Vizită la Inspectoratul Școlar Regional al Siciliei - Ref. Maurizio Gentile

 Prezentare - „Orientarea strategică şi acţiuni în sprijinul profesorilor 

pentru metodologii inovatoare şi conţinuturi de pionierat legate de 

educaţia debutanților”.

Activități din cadrul mobilităților



Fluxul 2

Vizită la Liceo Murialdo – Albano

Schimb de experiență 

privind formarea

profesorilor debutanți 

Activități din cadrul mobilităților



Fluxul 3

Vizită la ENGIM INTERNAZIONALE – formare inițială şi 
formare continuă în servicii, industrie şi artizanat; 
învățământ profesional şi tehnic

Activități din cadrul mobilităților 



Vizită la ENGIM INTERNAZIONALE – activități ale 
organizației în străinătate, inclusiv în România, 
ilustrare a unor principii precum accesul egal la 
educație, susținerea dezvoltării durabile, a comerțului 
echitabil

Activități din cadrul mobilităților 



 Vizită la partenerul ENGIM SAN PAOLO – un exemplu 
de reuşită în învățământul profesional şi tehnic

Activități din cadrul mobilităților 



Porta Futuro – o platformă care facilitează comunicarea 
între angajatori şi cei care caută un loc de muncă

Activități din cadrul mobilităților 



Vizită la ANP – Asociația Națională a Directorilor de 
Şcoli, organism care oferă formare inițială pentru cei 
care vor să se prezinte la concursul pentru ocuparea 
funcției de director, formare continuă şi consultanță 
pentru directorii în funcție

Activități din cadrul mobilităților 



 Vizită la Liceo Ginnasio Statale E.Q.Visconti

 Schimb de experiență privind mentoratul profesorilor 
debutanți – o perspectivă contrastivă România-Italia

Activități din cadrul mobilităților 



Sfârşitul de săptămână – încă un prilej pentru experiențe 
interculturale

Activități din cadrul 
mobilităților 



● proceduri operaționale pentru derularea programului de 

pregătire metodică și pedagogică a cadrelor didactice 

debutante;

● ghidul de bune practici pentru coordonarea activității 

de consiliere metodica si pedagogică a profesorilor 

debutanți; 

● seminarii regionale de diseminare a proiectului;

● materiale de promovare a proiectului;

Rezultatele obținute



Experienţa didactică: «Mediul înconjurător și cunoştinţele practice în educarea

copiilor la școală.»

Participanţi: cadre didactice debutante, responsabili Comisia metodică, metodişti ISMB;

Locul desfăşurării: Grădiniţa „Pisicile Aristocrate”

Activități de diseminare a 
proiectului



 Fluxul 1
 Simpozion cu tema “Jocurile copilăriei”

 Participanti: cadre didactice din municipiul Bucureşti şi din alte județe din țară;

 Locul desfăşurării: Colegiul Național „Mihai Eminescu”, sector 4.

Activități de diseminare a 
proiectului



Cercuri pedagogige, activitățile comisiilor metodice din unitățile de învățământ, 
mese rotunde, dezbateri.

Activități de diseminare a 
proiectului


