
 
 

 

 

Școala Gimnazială “Manolache Costache Epureanu”- Școală acreditată Erasmus+ pentru 

perioada 2021-2027 

 

Digital powers for Nature - Connected Schools 

 

 

Începând cu anul școlar 2021-2022, Școala Gimnazială “Manolache Costache Epureanu” 

va implementa proiecte de mobilități școlare pentru elevi și formare profesională pentru profesori, 

în cadrul proiectului de acreditare aprobat de Comisia Europeană și ANPCDEFP România. Cu o 

lungă tradiție de proiecte europene, instituția noastră a reușit să obțină acreditarea Erasmus+, un 

nou instrument prin care își propune să atingă obiective de cooperare interinstituțională dar și de 

formare de competențe digitale și lingvistice, culturale și civice pentru elevi și cadre didactice. 

Acreditarea permite o anumită flexibilitate în comparație cu vechile proiecte Erasmus, întrucât în 

această perioadă de 5 ani pot apărea nevoi noi ale instituțiilor iar acestea pot astfel să le acopere. 

Titlul proiectului care va fi implementat în prima perioadă  de acreditare este Digital 

powers for Nature-Connected Schools,  iar partenerul pentru acest an școlar este  Instituto de 

Educación Secundaria Don Juan Manuel, Cifuentes, Spania.  

o Obiectivele de lungă durată pe care școala își propune să le îndeplinească cu 

ajutorul finanțării Erasmus+ sunt: 

o Susținerea cooperării internaționale la nivelul școlii 

o Dezvoltarea competentelor digitale, metodice si lingvistice pentru 

o cadrele didactice 

o Îmbunătățirea competențelor digitale, lingvistice , sociale, culturale si civice ale 

elevilor 

o Creșterea nivelului de motivare și implicare a elevilor prin folosirea de noi 

metode și amenajarea de noi spații de învățare - conectate cu natura dar și cu 

mediul digital 

  

 

          Astfel, Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu a depus o primă cerere de 

finanțare și va primi suma de 33225 euro pentru implementarea activităților din primul an de 

acreditare. Pe data de 8 octombrie a avut loc selecția pentru cadrele didactice care vor beneficia 

de cursuri de formare în acest an școlar, urmând ca până pe data de 20 octombrie să  se desfășoare 

selecția pentru elevi.  

Rezultate selecție cadre didactice:  

prof. Petcu Alexandra - profesor învățământ primar 

prof. Cărăbăț Niculina- Comunicare - disciplina Comunicare- Limba română 

prof. Marcu Irina - Disciplina -Comunicare- Limba engleză 

prof. Toma Nicoleta- Disciplina Științe- Biologie 

prof. Mihăilescu Cătălina - Disciplina - Matematică  

 

 

  

Prof. coord. Toporaș Paula 

 


