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Coordonator: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Pearson Education (în cadrul pachetului 

educaţional al proiectului strategic POSDRU 87/1.3/S/62665 „Formarea continuă a cadrelor 

didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii 

engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”. (Manager de proiect: 

Simona Tănase / Gabriel Leahu.) 

Obiective: 

 revizuirea întregului  sistem educaţional din perspectiva învăţării continue a limbilor 

străine; 

 creşterea ofertei de limbi străine la nivelul învăţământului secundar; 

 creşterea investiţiilor în formarea profesorilor de limbi străine; 

 revizuirea programei, a examenelor şi a certificatelor pentru a le alinia cu Cadrul 

European comun de referinţă pentru limbi; 

 folosirea programelor europene şi a instrumentelor dezvoltate de Comisie şi de 

Consiliul Europei în vederea revizuirii sistemelor educaţionale naţionale, dezvoltarea 

de materiale şi teste de limbă adecvate, promovarea formării profesionale a 

profesorilor de limbi străine şi cooperarea la nivel european în şcoli. 

Ariile curriculare implicate: limbă şi comunicare – limba engleză 

Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul 

parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia: 

 elaborarea de materiale didactice ca urmare a aplicării cunoştinţelor şi competenţelor 

dobândite pe parcursul formării: înregistrări audio şi video; chestionare; catalog 

electronic; secvenţe didactice. 

Metodele de evaluare si de diseminare folosite  

Evaluare:  

 formativă – pe parcursul desfăşurării cursului, realizată de formatorii Nick Perkins şi 

Helen Salgo; 

 finală  pe baza materialelor postate pe platforma eCollege.  



Diseminare: 

 intervenţie pe tema „Utilizarea catalogului electronic” 

 Platforma Engrade, în cadrul Conferinţei Regionale Nord-Vest din Cluj-Napoca, 

pentru diseminarea rezultatelor proiectului; 

 prezentarea lecţiilor de tip WEBQUEST în cadrul Catedrei de limbi străine, la nivelul 

instituţiei; 

 cercuri pedagogice – prezentări: “Utilizarea platformelor Engrade şi Rubistar în 

evaluarea elevilor”; „Utilizarea platformelor online în perfecţionarea cadrelor 

didactice: seminarii şi conferinţe online”; 

 workshop pe tema: „Utilizarea metodelor digitale în predarea limbii engleze”, 

organizat de Okian-Pearson România şi ISJ Bihor; 

Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) 

La nivelul şcolii: 

 îmbunătăţirea performanţei didactice prin aplicarea, în mod eficient, a principiilor de 

pregătire şi învăţare bazate pe utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare; 

 utilizarea mediilor interactive de învăţare; 

 gestionarea tehnologiei în sala de clasă; 

 utilizarea materialului didactic în activitatea instructiv-educativă la nivelul 

colectivului de elevi; 

 o mai bună colaborare cu părinţii elevilor ca urmare a informării acestora în privinţa 

inovării strategiilor didactice. 

În afara instituţiei: utilizarea acestor produse ca suport pentru diseminarea proiectului şi 

exemple de bună practică în activităţi de perfecţionare. 

Caracterul inovator: utilizarea tehnologiei în demersul didactic. 

Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la 

nivelul parteneriatului: revizuirea întregului  sistem educaţional din perspectiva învăţării 

continue a limbilor străine. 
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