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Școli partenere
Yalova Anadolu Lisesi TURCIA

Colegiul Național Pedagogic Regina Maria ROMÂNIA

Collège Gaucelm Faidit FRANȚA

Zespol Szkol Technicznych IM Ziemi Dobrzynskiej W Lipnie POLONIA

IES Teobaldo Power SPANIA

Rigas 34 vidusskola LETONIA



Obiectivul
principal

Schimbul de bune
practici

Priorități
Consolidarea dezvoltării competențelor-cheie 
Dezvoltarea unor practici inovatoare într-o eră
digitală
Valori comune, angajament civic și participare

Teme
Noile tehnologii, Competențele digitale
Creativitate și cultură
Responsabilitatea socială/de mediu a
instituțiilor de învățământ



Durata
proiectului
1 septembrie 2020 -

31 august 2022



Erasmus
K2
2014

Erasmus
K2
2020

Comenius
2010

Cum s-a născut proiectul?
Proiectul nostru „Digital vs Traditional” s-a
născut în urma cooperării reușite dintre școli din
diferite țări europene. Coordonatorul proiectului,
profesorul din Turcia, a fost partener și alte două
proiecte europene ale școlii noastre. Ideea
proiectului nostru este direct legată de nevoile și
interesele tuturor partenerilor. Experiențele
noastre ne-au făcut să continuăm să ne
îmbunătățim competențele și să ținem pasul cu
schimbările și cerințele  tuturor părților interesate
de educație, cum ar fi elevii, părinții, profesorii și
comunitatea.



Participanți
Elevi, profesori, personal administrativ, părinți,
membrii ai comunității locale, specialiști din diferite
domenii vizate de proiect. 



Buget
197.970,00 EUR

Total proiect

28.705,00
EUR

Colegiul Național
Pedagogic

Regina Maria



Activități
propuse

Turcia
Interacțiunea dintre digital și tradițional 
Creativitatea în domeniul artelor,
designului
Arta povestirii, Muzica, Teatru și Dansul  

România
Benzi desenate tradiționale și digitale
Jucării tradiționale și jocuri online



Franța
Învățarea științelor cu ajutorul astronomiei

Polonia 
Târgul inventatorilor - Digital vs.Tradițional
Predarea - învățarea științelor,  a
tehnologiei și a inginerieiActivități

propuse



Spania
Obiceiuri de azi și de ieri (alimentație,
vestimentație, comunicare, muzică,
călătorii, reciclare)

Letonia

Legea drepturilor de autor - aspecte legate
de lumea digitală și de cea reală

Activități
propuse



Platforme folosite
eTwinning 

Erasmus+

Blog: pedagogic-deva-ek2.blogspot.com



Rezultate
așteptate

- Utilizarea eficientă a resurselor educaționale deschise de către toți participanții pe
parcursul întregului proiect.
- Promovarea învățării limbilor străine, în special a limbilor mai puțin vorbite din țările
partenere.
- Învățarea și practicarea valorilor comune și a regulilor civice, cum ar fi incluziunea
socială, alfabetizarea digitală și media, critice
gândirea, învățarea pe tot parcursul vieții, diversitatea culturală și patrimoniul istoric.
- Sensibilizarea participanților la problemele mediului înconjurător prin campaniile
organizate, prezentări, seminarii și expoziții prin participare directă.
- Creșterea oportunităților de dezvoltare personală și profesională în viața digitală și a
noilor metode de predare



Alina Bonta
profesor de franceză și engleză

Elena Mihu
profesor de matematică

Echipa
de
proiect



Email: digital.vs.traditional.ek2@gmail.com

Blog: pedagogic-deva-ek2.blogspot.com

Contact


