
PROIECTUL ERASMUS+ DE MOBILITATE KA1
EDUCAȚIE PERFORMANTĂ PRIN

EXPERIENȚE EUROPENE INOVATIVE

Nr. proiect: 2022-1-RO01-KA122-SCH-000073677

Beneficiar: Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea



DERULARE PROIECT

• Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea anunță
începerea unui nou proiect de mobilități internaționale în

cadrul programului Erasmus + pentru care a primit o

finanțare din partea Comisiei Europene în valoare de

29,495,00 EURO.

• Proiectul reprezintă o oportunitate de dezvoltare a

personalului și implicit a instituției noastre prin participarea

unui număr de 15 cadre didactice din arii curriculare

diferite la cursuri de formare selectate în funcție de nevoile

școlii și cele ale candidaților într-un mediu european.

• Perioada de desfășurare este: 01.07.22-31.12.2023



SCOP

• Scopul proiectului este inovarea digitală a înstituției și
dezvoltarea unei strategii moderne de educație prin

formarea personalului didactic în vederea optimizării și
modernizării actului educativ în context european.



OBIECTIVE

dezvoltarea competențelor digitale a 10 cadre didactice din

diferite arii curriculare

îmbunătățirea stilului de predare a 3 profesori de limbi

străine

dobândirea unor tehnici inovative în domeniul educației de

tip outdoor și integrarea resurselor digitale în cadrul unor

activități de acest tip pentru 2 profesori.



MOBILITĂȚI

Activitatea de 

formare

Furnizorul de 

formare

Locul 

desfășurării
Grupul țintă Link

ICT in Education ITC International 

Training centre s.r.o. 

Praga, Cehia 5 profesori ITC International -

Home (itc-

international.eu)

ICT for Teachers InterAct Atena, Grecia 5 profesori https://www.interact.gr

/ict

ICT and Outdoor 

Teaching and Learning

EUROPASS SRL Split, Croația 2 profesori https://www.teacherac

ademy.eu/course/ict-

and-outdoor-teaching/

Formation professeurs

de francais

Lyon Bleu International Lyon, Franța 1 profesor limba 

franceză

https://www.lyon-

bleu.fr/en/

Blended 

Learning:Connecting

Remote and Face-to-

Face Teaching

Teacher Academy 

Ireland

Dublin, Irlanda 1 profesor limba 

engleză

https://www.teacherac

ademy.eu/course/blend

ed-learning/

Deutschkurs und CLIL 

für Lehrer-Berlin

EBB Europass Berlin 

Beratungsbüro GmbH

Berlin, Germania 1 profesor limba 

germană

Europass Academy 

Berlin – Language 

Courses and Mobility 

Projects 

(europassberlin.com)



ECHIPA DE IMPLEMENTARE

Reprezentant legal: Prof.dr. Livia Cătălina Muntean

(director)

Coordonator proiect: prof. Maria-Delia Țiț

Membri: prof.dr. Livia Cătălina Muntean, prof. Liliana

Ardelean (inspector școlar), prof. Ioan Cadar (director

adjunct), prof. Laura Ardelean, prof. Amelia Stoian,

prof.Ioana Pantor, prof.Magda Botezat.

Responsabil financiar: contabil: Corina Tiron.


