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                       Viitori cetățeni activi prin cetățenie digitală  

 Erasmus+ de scurtă durată – domeniul Educație școlară 
2022-1-RO01-KA122-SCH-00075367 

 

Activități  desfășurate de profesorii participanți la mobilitățile 
didactice 

Pre mobilitate: 

Modulul I  

Pregătire pedagogică – 2 ore  cu fiecare din cele 3 grupe ( formatori: Gabriela Obodariu    
(grupele pentru Praga și Florența) Elena Vișinescu ( Barcelona și Florența) 

- Prezentarea proiectului ”Viitori cetățeni activi prin cetățenie digitală”. Temă, scop și 
obiective, finanţare, destinaţia cheltuielilor, valorificarea rezultatelor 

- Prezentarea contractului încheiat între CNAIC și AN,  detalii financiare, responsabilitatea 
protejarii datelor private de către beneficiarul proiectului, respectarea drepturilor de autor 
pentru materialele realizate în proiect  

- Prezentare a contractului pentru mobilitate 

- Prezentarea programului de formare/ programului de lucru 

- Prezentarea modului în care se va face evaluarea 

- Validarea și certificarea competenţelor dobândite în urma mobilităţii - 

 

Pregătire  logistică – 2 ore ( formatori: Gabriela Obodariu ( grupele pentru Praga și Florența) 
Elena Vișinescu ( Barcelona și Florența) 
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Participanții vor primi informații despre:  

- Perioada de mobilitate: 12-17.12.2022 ( Praga) 6-11 februarie 2023 Barcelona, 20-25 
februarie 2023 Florența ,  

- Condiţii de cazare și transport 

- Sarcini și obligații ale participanților 

- - Metode de evaluare a stagiilor de formare 

- Metode de evaluare a rezultatelor 

- Recunoașterea rezultatelor învățării 

- Măsurile de protecție și siguranță 

  

MODULUL II 

Pregătire lingvistică – limba engleză (formator: Claudia Dobroiu) 6 ore cu profesorii din cele 3 
grupe care au nevoie de pregatire lingvistica 

 

MODULUL III 

Pregătirea pedagogică și culturală ( formator: Anii Lămîița Șerban) 2 ore cu fiecare din cele 3 
grupe 

- Prentarea constructiei UE, principii, valori europene 

- Prezentarea Programului ERASMUS+ 

                  *Ce este Erasmus+ 

                  * Cine sunt beneficiarii 

                   *Administratorii programului 

-Prezentarea tipurilor de proiecte ERASMUS+ : Educatie Scolara *De mobilitate *De 
parteneriate de cooperare *tipuri de organizatii eligibile  
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Educatia adultilor: *tipuri de organizatii eligibile 

- Prezentarea modului de completare a raportului participantului primit in Mobility Tool+ 

-  Date geografice, istorice și culturale despre Praga, Barcelona și Florența  

Pregătire digitală – 4 ore 

Formatori: Lucian Ciovîrtă, Uleanu Cătălin – grupele  de Praga și Barcelona 

                     Lucian Ciovîrtă, Roșca Silviu Iulian- grupa de Florența 

Competențe de utilizare a cel puțin trei dintre aplicațiile diponibile pe platforma GSuite 

 

II. În timpul mobilității: 

• 5 ore de activități zilnice, pe perioada a 6 zile  

Curs Praga: Global Education and Critical Media Literacy: Essential Elements in 
Contemporary Teaching , 12-17 decembrie 2022 

Program: 

Ziua 1 Introducere în curs și stabilire scopuri. Introdcere in curs, activități, stabilirea scopurilor 
participanților, prezentarea participanților și a școlilor lor 

Ziua 2 Abordări ale gândirii. Introducere in direcțiile Educației Globale. Instrumente pentru 
gândirea critică 

Ziua 3 Știri și media. Educația media. Comparație asupra modului în care sunt transmise 
informațiile  prin intermediul a diferite media și în diferite țări. Fake news și manipularea media 

Ziua 4 Narativul. Elementele narativului. Deconstruirea fake-news. Cum se formeaza valorile în 
societate 

Ziua 5 Contra-narativul. Constructia contra-narativului. Intelegerea și crearea meme-urilor 

Ziua 6 Evaluare, Feed-back, discuții, acordarea Certificatului de participare 

Curs Barcelona: Digital Citizenship and Media Literacy: Sharing the Responsibility, 6-11 
februarie 2023 
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Program: 

Ziua 1: Introducere ( prezentarea participanților, școlilor, conexiunea dintre cetățenie și cetățenia 
digitală) 

Ziua 2: Securitatea digitală( ce este confidențialitatea pe Internet, pericole pentru adolescenți pe 
Internet, cum să îi învățăm pe elevi cum să se protejeze pe Internet) 

Ziua 3: Contract de cetățenie digitală- exemple, realizarea de protocoale pentru școală, 
curriculum de cetățenie digitală) 

Ziua 4: Digital wellness ( educația media , citarea surselor, fake news, verificarea surselor) 

Ziua 5: Refecți, feed-back, discuții 

Ziua 6: Evaluare, feed-back, competențe atinse, primire certificate 

 Curs: Digital Media Literacy: Essential Skills for the Digital Age,  Florența, 20-25 
februarie, 2022 

Ziua 1. O introducere în alfabetizarea digitală Introducere, prezentări ale școlilor participanților; 

Discuție deschisă: cât de multe știi despre mass-media? Introducere în termenii de bază ai teoriei 
comunicării 

Ziua 2. Educația media, Istoria educației media , Diferitele moduri de a gestiona influența  media 
în timp; Intelegerea funcționării algoritmilor  

Ziua 3.Conținut  și surse online, Evaluarea continutului online; Cum  poți recunoaște sursele 
online de incredere și corecte, Activități practice și de laborator. 

Ziua 4. Confidențialitate și publicitate 

Confidențialitate online: contează pentru tine? Reclame: ce ar trebui să știm? Incotro ne 
îndreptăm? 

Ziua 5. Laborator : activități pentru a ajuta elevii să reflecteze asupra rolului mass-media în viața 
lor de zi cu zi și să devină responsabili și consumatori critici de media.  

Ziua 6. Finalizarea  cursului Evaluare curs: competențe dobândite, feedback și discuții; 
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Eliberarea certificatului de participare la curs; 

III. Post mobilitate: 

- completarea rapoartelor individuale Mobility Tool 

- elaborarea materialelor de diseminare ale proiectului:  pliante, afișe, panouri prezentare, resurse 
didactice, articole 

-organizarea workshopurilor cu părinții și elevii 

-organizarea unui concurs de public speaking 

- elaborarea ghidului privind responsabilitatea si siguranta online  

-  participare la elaborarea și trimiterea raportului final la ANPCDEFP 

Profesori participanți: 

Ramona Necula 

Mirela Verginica Pîrvu 

Manuela Corina Porumb 

Elena Vișinescu 

Mariana Huțanu 

Andreea Raluca Săndulescu 

Gabriela Obodariu 

Silviu Iulian Roșca 

Claudia Antonescu 

Emilia  Constanța Poll 

Daniela Sîrghie 

Voicu Voicuța 

Elena Camelia Mereuță 


