
PROIECT ERASMUS K220 – Parteneriate de cooperare – Educație școlară

TITLUL PROIECTULUI:

Empowering teachers for a more interactive, efficient and appealing digital learning
experience”Digit&Learn“, 2021-2023

Colegiul Național „Spiru Haret” din Tecuci reuşeşte din nou să se regăsească ca şi
partener într-un nou proiect, cu şcolile din Lituania (coordonator), Grecia, Finlanda, Turcia şi
Italia, numit Empowering teachers for a more interactive, efficient and appealing digital
learning experience ”Digit&Learn“.

Informaţii generale despre proiect:
1. Numărul de referință al proiectului: 2021-1-LT01-KA220-SCG-000027737
2. Titlul proiectului:Empowering teachers for a more interactive, efficient and appealing

digital learning experience ”Digit&Learn“.
3. Perioada: 01.12.2021 – 30.11.2023(24 de luni)
4. Grantul aprobat: 152360 euro
Din echipa de proiect a colegiului nostru fac parte prof. Voinea Dumitru (geografie),

coordonatorul activităţilor din cadrul colegiului nostru, prof. Oana Gheorghe (chimie), prof.
Nicoleta Bărbieru (informatică), prof. Rodica Ciobanu (limba engleză), prof. Robert Ţopa
(informatică) şi Nina Gârleanu (contabil).

Cooperarea dintre cele şase şcoli europene va contribui la realizarea celor trei obiective de
interes:

1. Dezvoltarea, în rândul profesorilor, de competențe digitale și tehnologice care să le
permită să creeze instrumente educaționale menite să-și susțină orele;

2. Activarea unui proces de co-creare cu profesorii care vizează proiectarea de
instrumente digitale bazate pe noile tehnologii ca mijloace de predare complementare;

3. Evaluarea proiectului prin monitorizarea impactului noilor tehnologii bazate pe
instrumente educaționale digitale asupra realizărilor de învățare ale elevilor.

Etapele proiectului constă în elaborarea unei biblioteci cu instrumente digitale şi virtuale,
aplicarea acestor instrumente (aplicații, jocuri interactive) în perioada septembrie 2022 –
august 2023, fiecare profesor din grupul ţintă, care vizează 20 de profesori,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, apoi evaluarea impactului utilizării acestor instrumente.



O primă înţâlnire a reprezentanţilor ţărilor participante a avut loc în perioada 23-24
februarie 2022 în Lituania, unde coordonatorul activităţilor colegiului nostru, prof. Voinea
Dumitru a făcut o vizită la „Zemynos Progimnazija” în vederea iniţierii acestui proiect.

Ulterior, echipa de proiect a Colegiului Naţional Spiru Haret a avut o întâlnire în data
de 3 martie 2022 pentru prezentarea proiectului, distribuirea sarcinilor şi antrenarea în
realizarea acestora.

În concluzie, important este ca, în vremurile actuale, profesorii să-şi îmbunătăţească
competenţele digitale pentru ca instrumentele educaţionale virtuale să devină o fereastră către
mintea copiilor şi o cale de înţelegere a întregului proces educaţional.



Articol elaborat de către prof. Oana Gheorghe, Colegiul Naţional Spiru Haret Tecuci


