


Informații generale

 Nr. proiect: 2021-1-LT01-KA220-SCG-000027737

 Acțiunea cheie 2 – Cooperarea între organizații și instituții

 Tipul proiectului: K220 – Parteneriate de cooperare – Educație școlară

 Titlul proiectului: Empowering teachers for a more interactive, efficient and 
appealing digital learning experience

 Acronim: Digit&Learn

 Perioada: 24 luni:   01.12.2021 – 30.11.2023

 Buget total: 152360 euro

 Limba proiectului: limba engleză

 Limbile rezultatelor: engleză, lituaniană, greacă, finlandeză, italiană, 
română, turcă



Echipele de proiect
■ Pakruojis "Zemyna" progymnasium (E10140059 - Lituania) - coordonator

■ Colegiul Național Spiru Haret Tecuci (E10027522 - România)

■ Nikoletta Georgogianni best Cybernetics single member private company  
(E10203342 - Grecia)

■ Learnmera Oy (E10176763 - Finlanda) 

■ Iznik Ilce Milli Egitim Mudurlugu (E10130686 - Turcia)

■ Mine Vaganti NGO (E10124380 - Italia)



Obiectivele proiectului
 Obiectivul 1 Dezvoltarea, în rândul profesorilor, de competențe digitale și

tehnologice care să le permită să creeze instrumente educaționale menite

să-și susțină orele;

 Obiectivul 2 Activarea unui proces de co-creare cu profesorii care vizează

proiectarea de instrumente digitale bazate pe noile tehnologii ca mijloace de

predare complementare;

 Obiectivul 3 Evaluarea proiectului prin monitorizarea impactului noilor

tehnologii bazate pe instrumente educaționale digitale asupra realizărilor de

învățare ale elevilor.



Grupul țintă

 Manageri de proiect care sunt membri ai personalului obișnuit al organizațiilor 

participante cu vârsta de peste 25 de ani, cu cel puțin doi ani de experiență în 

managementul proiectelor.

 Profesori cu vârsta peste 25 de ani cu cel puțin 2 ani de experiență în predare 

(pentru sesiunile de co-creare vor fi implicați și 2 educatori, profesioniști și 

profesori per partener).

 Părți interesate, instituții de învățământ, profesori, studenți și publicul larg 

(comunitatea locală).



Implementarea proiectului

R1

 Elaborarea chestionarului pentru grupul țintă: 20 profesori cu cel puțin 2 ani de 

experiență profesională, manageri cu cel puțin 2 ani de manageriat;

 Chestionarul va stabili nevoile grupului țintă

 Până pe 15 martie – exemple de întrebări

 22 martie – 22 aprilie – elaborarea chestionarului (Mino Vaganti)

 Mai – iunie – aplicarea chestionarului; trimiterea rezultatelor către Mino Vaganti

 Iulie –august – elaborarea suportului de curs

 Decembrie: curs de formare pentru 15 profesori 

 Până pe 30 decembrie 2022 au fost transmise rezultatele cursului



Cursul de formare 

Modulul I  - Elaborating digital content

1. Ice – Breaking: Activitatea „Snacks tipice” – Oana 

Gheorghe



2. Activitate de Team Building „Alfabetul orb” –

Dumitru Voinea



3. Workshop – Activitate de atelier Office365 (învățare online despre 
utilizarea Word, Excel și PowerPoint) - Nicoleta Bărbieru și Robert Țopa 

 Aplicația Ms Power Point (on-line) într-un document colaborativ:

adăugare de diapozitive, formatare fundal, inserare de diferite obiecte care
au fost ulterior formatate (imagini, forme, casete text, hiperlegături, etc).

 Excel: prezentarea noțiunilor de registru, de foaie de calcul, domenii și adrese
de domenii. Cursanții au formatat textul, celulele, au aplicat formule simple
pe date de diferite tipuri(numeric, text, data/oră)

 Tema: alegerea unei variante de program(Word, Power Point, Excel) şi
rezolvarea unor cerinţe simple cu salvarea fişierelor într-un folder on-line.





Modulul II -

Integrating and 

re-elaborating 

digital content 

1. Ice – Breaking: 
Activitatea „Spider web” 
– Oana Gheorghe

2. Activitate de Team 
Building „Alfabetul orb” 
– Dumitru Voinea



3. Workshop – Activitate de atelier Platforma WIX şi Nearpod

Nicoleta Bărbieru și Robert Țopa 

Platforma WIX:

 crearea un cont nou, selectarea unui anumit template, redenumirea

paginilor existente, adăugarea sau editarea unei pagini în blog;

 adăugarea de texte, fundaluri, imagini, legături ( prin metoda standard 

drag-and-drop) într-o pagină:

 Tema: să finalizeze construirea acestui website, care să conțină cel puțin

2 pagini. 



Nearpod:
 conceperea unor lecții interactive de e-learning prin incorporarea de conținut

divers: fișiere PowerPoint, filme, videoclipuri proprii, materiale audio, imagini
Google

 utilizarea unor diverse instrumente: diapozitive de prezentare a informațiilor,
chestionare de tip grilă sau asocieri de noțiuni, tablă înteractivă, teste
interactive distractive

 suport pentru excursii și Virtual Reality, spațiu pentru a interacționa cu oamenii
școlii, posibilitatea de a salva lecții și teste în biblioteca online pentru un acces
mai larg al publicului vizat și refolosirea lor ori de câte ori este nevoie.

 Temă:crearea unui instrument de evaluare format din 2,3 elemente





Implementarea proiectului

R2

 Elaborarea Digital & Virtual Toolbox (responsabil Learnmera Oy)

 Aplicarea instrumentelor digitale și virtuale (aplicații, jocuri interactive) în 

perioada ianuarie 2023 – august 2023

 Fiecare profesor va avea ca obiecte de studiu 2 clase: una unde vor fi aplicate 

instrumente digitale/virtuale și una unde vor fi aplicate metode clasice de 

învățare

 Vor fi aplicate diferite instrumente de evaluare 



Implementarea proiectului

 R3

 Elaborarea unui set de evaluare a impactului utilizării instrumentelor 

digitale/virtuale (responsabil NIKOLETTA GEORGOGIANNI BEST 

CYBERNETICS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY)

 Eveniment de multiplicare (conferință locală) – 15 septembrie 2023; maxim 20 

participanți

 Concluzii



Rezultatele proiectului

 R1: Curs de formare bazat pe abordare combinată, care vizează profesorii,
oferindu-le competențe de creare de conținut digital și noile tehnologii.
Promovarea utilizării mijloacelor digitale și virtuale în educația școlară.

 R2: Digital & Virtual Toolbox emis din procesul de co-creare între parteneri și
profesori pregătiți care conțin noile instrumente digitale dezvoltate pentru a fi angajat
în timpul lecțiilor pentru un eșantion selectat de materii școlare. Adoptarea
rezultatelor proiectului de către diferitele entităţi care le vor integra în activităţile
curriculare.

 R3: Instrument de evaluare care vizează evaluarea impactului Digital Toolbox asupra
realizărilor de învățare a elevilor. Consolidarea cadrului de cooperare care să
permită organizațiilor partenere să fie active pe această temă, schimbând informații
și propunând inițiative ulterioare, de asemenea cu implicarea părților interesate.



Diseminare

 https://drive.google.com/drive/folders/13bDqpYhWuX-3Sb4EvgT-

fmtQwdktDkg7?fbclid=IwAR1kg8X2bDmKGVrbCWXKWMhdTWGdCMIH

X-DtLjCzXr-FYc26glR1PNI6ftU

 Pagină de facebook 

 Web page 

 Site-ul Colegiului – Nicoleta Bărbieru

 Cercul pentru proiecte europene – Oana Gheorghe

 Ziare locale (Școala Gălățeană, tecuceni.ro etc.) 

https://drive.google.com/drive/folders/13bDqpYhWuX-3Sb4EvgT-fmtQwdktDkg7?fbclid=IwAR1kg8X2bDmKGVrbCWXKWMhdTWGdCMIHX-DtLjCzXr-FYc26glR1PNI6ftU


Echipa de proiect - CNSH

 Dumitru Voinea – responsabil coordonarea proiectului

 Oana Gheorghe – responsabil diseminare

 Rodica Ciobanu – responsabil traducere din limba engleză (limba proiectului)

 Nina Gârleanu – responsabil management financiar

 Nicoleta Bărbieru – responsabil implementarea proiectului

 Robert Țopa – responsabil implementarea proiectului



Buget CNSH

 Management: 6000 € (250 €/lună);

 Întâlniri transnaționale: 1150 € (575 €/persoană/întâlnire transnațională): 

Lituania - februarie 2022; Finlanda – octombrie 2023;

 Rezultatele proiectului: 8140 € (R1-2590 €, R2-3330 €, R3-2220 €);

 Eveniment de multiplicare: 2000 € (100 €/participant)

 TOTAL: 17290 €




