Flux 1
STEM– o abordare integrată pentru
Obiectiv general:
Crearea cadrului necesar pentru promovarea performanței școlare în instituția
noastră, cu precădere în rândul elevilor provenind din medii dezavantajate.

performanță
martie 2019, Limassol, Cipru, 5 participanţi

Obiective specifice:
Din perspectiva participanților la mobilități:
O1. Crearea cadrului necesar pentru formarea de competențe didactice specifice
ce vor facilita susținerea eficientă a elevilor capabili de performanță.
O2. Îmbunătățirea relațiilor de colaborare profesională între cele 64 de cadre
didactice ale școlii, ceea ce va duce la implementarea unei strategii comune de
susținere a elevilor capabili de performanță.
Din perspectiva elevilor școlii, beneficiari direcți ai competențelor profesionale
dobândite de participanții la mobilități:
O3. Îmbunătățirea performanțelor academice/sportive/artistice ale elevilor
școlii, materializate în:


+30% număr total de premii obținute la consursuri și olimpiade comparativ
cu 2016-2017;



dublarea procentajului de premii obținute la olimpiade, nivel județean (de la
2,73% la peste 5%);



cel puțin trei premianți la nivel național/internațional.

C. Din punctul de vedere al instituției:
O4. Consolidarea imaginii Liceului Teoretic ”Al I Cuza” din Iași drept furnizor
de educație de calitate, prin rezultate școlare și prin oportunități internaționale
de formare.

Proiect finanţat de Uniunea Europeană
Cod proiect: 2018 - 1 - RO01—KA101 - 047426

Flux 2
Strategii de identificare și eficientizare a
pregătirii eleviilor capabili de performanță
iulie 2019, Braga, Portugalia, 5 participanţi

Selecția participanților

 CV Europass în limba engleză şi română;
 portofoliu de performanţă pe ultimii cinci ani (diplome ale
elevilor, procese-verbale de pregătire suplimentară)
 Plan de acțiune pentru creșterea performanței școlare;
 Scrisoare de intenţie.
Proiect finanţat de Uniunea Europeană
Cod proiect: 2018 - 1 - RO01—KA101 - 047426

Furnizori de formare:

Strategii de obţinere a
performanţei cu elevii proveniţi
din medii dezavantajate

DATE DE CONTACT:

Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi
Strada Ion Creangă, nr. 37
Telefon/fax: 0232-272-904

2018 - 1 - RO01—KA101 - 047426

www. alicuzaiasi.ro
e-mail: alicuzaiasi@gmail.com

Perioada de implementare:

01.09.2018—29.02.2020

