
DATE DE CONTACT: 

Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Iaşi 

Strada Ion Creangă, nr. 37 

0232-272-904  

www. alicuzaiasi.ro  alicuzaiasi@gmail.com  

Echipa de implementare: Ariadna Maximiuc (manager 

proiect), Raluca Murăraşu, Oana Roşu, Liliana 

Gherghelaş, Sebastian Durnea 

Furnizor de formare: TA Group 

TA Group este un grup educaţional care se focalizează pe 

dezvoltarea competenţelor de gândire în diferite contexte, ex. 

Curriculum centrat pe competenţe, integrarea abilităţilor de 

gândire în procesul de învăţare, activităţi bazate pe rezolvare 

de probleme non-standard, management educaţional modern. 

TA Group oferă cursuri finanţate Erasmus+ în Riga 

(Letonia) sau alte destinaţii europene, precum şi diverse 

facilităţi şi materiale online dedicate managerilor, 

profesorilor, elevilor, părinţilor. 

www.ta-teachers.eu 

www.ta-parents.eu 

www.thinking-approach.org 

 

 

 

 

 

Lărgirea dialogului 
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a modernizării şcolii 

 

 

 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 

01.06.2015-31.05.2017 
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Obiective generale 

Identificarea oportunităţilor de stabilire a 

contactelor la nivel internaţional; 

Disponibilitatea pentru învăţare pe tot 

parcursul vieţii; 

Valorificarea cunoştinţelor acumulate în 

vederea asigurării unui climat de lucru 

dinamic şi modern; 

Disponibilitate faţă de dialogul cultural; 

Regândirea modului în care curriculum-

ul obligatoriu se regăseşte în activitatea 

instructiv-educativă propriu-zisă; 

Conceperea de curriculum opţional 

modern şi atractiv; 

Management eficient al problemelor; 

Redactare şi implementare de 

parteneriate internaţionale în beneficiul 

elevilor/părinţilor; 

Spirit de iniţiativă pentru atragerea 

instituţiilor relevante şi a comunităţii 

locale, în vederea sprijinirii tuturor 

activităţilor şcolii.  

Proiect finanţat de Uniunea Europeană

Cod proiect: 2015 1 RO 01 KA101 014164

Integrarea creativităţii şi a abilităţilor de 

gândire în procesul educaţional 

17-23 iulie 2016, Riga, Letonia, 6 participanţi 

Managementul eficient al şcolii  

secolului 21 

16-22 octombrie, Riga, Letonia, 7 participanţi 
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Etapele proiectului 

Selecţia participanţilor şi mobilităţile propriu-zise 

Diseminarea şi valorificarea competenţelor dobândite 

Activităţi planificate 

Activităţi de diseminare 

Modele de bună-practică (activităţi instructiv-educative 

directe, la clasă cu evaluare şi interpretare de rezultate) 

Realizarea a două broşuri 

F
lu

x
 2

 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană 

Cod proiect: 2015 1 RO 01 KA101 014164 


