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PROGRAM MOBILITATE 

• Ziua 1: Duminică 17.11.2019 – sosire 

în Nevșehir, Turcia 

• Ziua 2: Luni, 18.11.2019 - Festivitatea 

de deschidere a proiectului, 

prezentarea școlii, tur ghidat 

împrejurimi; 

• Ziua 3: Marți, 19.11.2019 - Workshop - 

4 sesiuni (activități matematice cu 

elevii din toate țările partenere), 

vizitarea unei școli private, tur ghidat 

împrejurimi, seară multiculturală; 

• Ziua 4: Miercuri,20.11.2019 - Activități 

desfășurate folosind platformele de 

lucru Mobility Tool, Project Website, 

eTwinning, ceremonia de încheiere și 

acordarea certificatelor de participare; 

• Ziua 5: Joi, 21.11.2019 – revenire în 

țară. 



ZIUA I : PLECARE IN NEVSEHIR 

 



ZIUA II: VIZITAREA SCOLII 



CEREMONIA DE DESCHIDERE A 

PROIECTULUI 





ZIUA III: ATELIERE DE LUCRU 



JOCURI MATEMATICE 





SCOALA PARTICULARA 

DOGA KOLEJI 
 







ZIUA IV: - ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE FOLOSIND PLATFORMELE 

DE LUCRU MOBILITY TOOL, PROJECT WEBSITE, ETWINNING, 

CEREMONIA DE ÎNCHEIERE ȘI ACORDAREA 

CERTIFICATELOR DE PARTICIPARE; 

 



FESTIVITATEA DE ÎNCHEIERE A 

PRIMEI REUNIUNI DE PROIECT 







SEARA INTERCULTURALA 





COMPETENȚE DOBÂNDITE ÎN URMA 

PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂȚILE 

PROPUSE  
• abilități de predare inovative; 

• promovarea unor strategii metodologice; 

adecvate pentru abordarea corectă a procesului 

de  predare –învățare;  

• creșterea capacității de observare, ascultare și 

analiză în educația; 

•  elaborarea de strategii extracurriculare pentru 

creșterea sporită a atenției copiilor în procesul 

de predare formală; 

 



MATERIALE DE PREZENTARE 

• Pliante; 

• Afișe; 

• Mape de prezentare; 

• Pixuri personalizate; 

• Broșuri; 



REZULTATELE PROIECTULUI 

ERASMUS + 
• 10 cadre didactice din școală și 25 elevi vor participa la întâlnirile de 

proiect din țările partenere; 

• Cadrele didactice vor descoperi și își vor îmbunătăți metodele moderne 

de predare –învățare prin crearea unei noi platforme de învățare; 

• Toți participanții își vor îmbunătăți cunoștințele de limba engleză și 

competențele de utilizare a noilor platforme: eTwinning, Mobility 

Tool;   

• Editarea unui număr de materiale de promovare-diseminare a 

proiectului; 

• S-a realizat pag de facebook  și  site-ul proiectului; 

• Activități de diseminare în comisii metodice , consilii profesorale, 

cercuri metodice; 

• Diseminări pe www.didactic.ro, și pe www.Etwinning.net; 
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CONCLUZII 

• Proiectul de mobilitate MATHEMATICS WITH 

GAMES AND FUN IN ALL EUROPE este primul 

proiect de mobilitate  derulat de COLEGIUL 

NAȚIONAL ”A.ASLAN” BRĂILA. 

•  Experiența unei mobilități Erasmus a 

fost una  extrem de plăcută și folositoare 

atât pe plan profesional cât și pe plan 

personal. 

 


