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Organizațiile partenere:
•Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări - coordonator

•EuroEd Iași 

•CECE (Confederation Espanola de Centros de Ensenanza Asociacion) – Spania, 

Madrid

•CESUR (Centro Superior de Formation Europa Sur) – Spania, Malaga

•IT-World.BG – Bulgaria, Sofia

•BANA (Bulgarian Association of Networking Academies) – Bulgaria, Sofia

•CIPAT – Italia, Firenze

•PIXEL - ASSOCIAZIONE CULTURALE – Italia, Firenze

•Perioada de implementare: Octombrie 2017 – Septembrie 2019

•Buget total: 197 050 Euro din care 33 705 bugetul LTMA



Obiective

• - îmbunătățirea competențelor digitale și de învățare prin cooperare pentru 
profesorii de științe și discipline tehnice

• - abordarea unui stil de învățare modern, atractiv și accesibil pentru elevii cu 
un nivel de competență scăzut sau aflați în risc de abandon școlar

• - susținerea și asimilarea unei culturi pentru valorizarea învățării non-
formale și informale, în special pentru elevii fără aspirații academice sau 
aflați în grupuri de risc

Scop
Scopul principal al proiectului este elaborarea și experimentarea modelului
pedagogic de tip flipped classroom, pentru a îmbunătăți competențele
profesorilor și elevilor din învățământul profesional și tehnic.



• - însușirea unor instrumente moderne de stimulare a creativității și 
inovației în învățare și exersarea abilităților de a crea și folosi resurse 
educaționale de tip multimedia

• - stimularea rolurilor active și creative ale elevilor în folosirea 
instrumentelor TIC și OER (Open Educational Resources) în procesul de 
învățare

• - stimularea cooperării cu potențiale companii angajatoare pentru 
crearea unor materiale educaționale relevante pentru orientarea în 
carieră a elevilor

• -crearea unor experiențe de învățare și schimb de experiență european 
pentru profesorii și elevii implicați.

Obiective



Rezultate (Produse intelectuale)

IO1 – Ghid pentru metodologia de tip flipped classroom
pentru profesorii de științe și discipline tehnice

- Se bazează pe experiența anterioară dintr-un alt proiect european: 
GainTime (2014‐1‐ES01‐KA201‐004401) 

- Adaptarea conținuturilor pentru învățământul profesional și tehnic
- Dezvoltarea unor conținuturi suplimentare legate de transdisciplinaritate

(motivație, orientare în carieră, educație incluzivă, prevenirea 
abandonului școlar)

- Testarea și calibrarea ghidului împreună cu profesori VET din cele 4 țări 
implicate în proiect

- Validarea finală a ghidului prin crearea unui OER (Open Educational
Resource)



Rezultate (Produse intelectuale)
• IO2 – Lecții Flipped classes
- Stabilirea disciplinelor (științe și tehnologii) pentru care se vor elabora 

asemenea lecții

- Producerea materialelor media necesare

- Crearea unor lecții flipped transdisciplinare (ex. mate+fizică, fizică+TIC)

- Implementarea a 10 lecții pilot în fiecare țară parteneră

- Implementarea a 5 lecții transdisciplinare

- Obținerea feed-backului și cooperării din partea elevilor 

- Crearea unei resurse OER (Open Educational Resource) cu toate lecțiile, 
traduse în limbile proiectului

- Realizarea unui film despre implementarea acestui noi metode 



• IO3 – Video-uri educaționale pentru orientare în 
carieră

- Stabilirea unei rețele locale de companii interesate de angajarea 
elevilor și absolvenților (3/țară, 12 la nivel european)

- Realizarea de către elevi a 3 video-uri pentru fiecare țară parteneră, în 
companii angajatoare interesate și interesante (12 materiale video la 
nivel european)

- Organizarea unor sesiuni de prezentare a materialelor realizate 
(întâlniri între elevi) pentru pilotarea și validarea acestora (2 
asemenea întâlniri, 80 de elevi și profesori participanți)

- Crearea unui OER cu materialele realizate, traduse în limbile 
parteneriatului

Rezultate (Produse intelectuale)



4 întâlniri transnaționale de management: Romania, Spania, Italia, Bulgaria

2 întâlniri de training și învățare în Spania și Italia (17+25 participanți 
internaționali)

8 conferințe locale de diseminare, organizate de fiecare partener

Rezultate ale diseminării:

- Website

- Canal YouTube

- Platformă de învățare online

- Broșuri și materiale de prezentare 

- Materiale media de prezentare 

Întâlniri transnaționale/Diseminare



Prima întâlnire de management
Iași-România, 15-16 februarie 2018



Iași-România, 15-16 februarie 2018



A doua întâlnire de management
Malaga-Spania, 31 mai - 1 iunie 2018



Malaga-Spania,
31 mai –

1 iunie 2018



A treia întâlnire de management
Sofia-Bulgaria, 31 mai - 1 iunie 2018



Sofia-
Bulgaria,

2-3 
octombrie 

2018



Prima întâlnire de training și învățare
Madrid-Spania, 26 – 30 noiembrie 2018



Madrid-Spania,
26-30 

Noiembrie
2018



Vă mulțumim pentru 
atenție!
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