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GHIDUL CANDIDATULUI

Glosar:

ACTIVITATE DE FORMARE – în cazul de față, curs tematic, structurat, organizat de către o
instituție din străinătate.
AN/ANPCDEFP – Agenția Națională/Agenția Națională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației și Formării Profesionale.
BENEFICIAR DIRECT/PARTICIPANT – cadrul didactic/membrul echipei de management
care a obținut, în urma procesului de selecție, un grant in vederea participării la una dintre
activitățile de formare.
CEFR - Common European Framework of Reference/Cadrul European de Referință pentru limbi
străine.
DISEMINARE - un proces planificat prin care beneficiarii furnizează informații privind
activitățile și rezultatele acestora către grupuri țintă identificate, potențiali beneficiari și alte
categorii de public.
EC/CE – European Commission/ Comisia Europeană
EDP/European Development Plan/ Planul Instituțional pentru Dezvoltare Europeană –
strategia unității de învățământ în vederea participării la activități cu caracter internațional.
INSTITUȚIE BENEFICIAR – Instituția care implementează proiectul, respectiv Școala Borlești
INSTITUȚIE PARTENERĂ/FURNIZOR FORMARE/COURSE PROVIDER – instituția
din străinătate care organizează activitatea de formare
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MOBILITATE/PERIOADA DE MOBILITATE – perioada în care participantul/beneficiarul
se află în străinătate.

1. Informații tehnice. Completarea formularului de candidatură
1.1 Formularul de candidatură la stagiile de formare pentru profesori este un document
interactiv, în formar PDF. Acesta poate fi descărcat de la adresa site-ului de proiect
http://eaom.ro/selectie.html

Acest document poate fi deschis cu o versiune actualizată a programului Adobe Reader. Zonele
rubricilor unde trebuie introdus text sunt extensibile. Formularul setează automat nr paginii, data
și ora când a fost imprimat.
Dacă nu aveți instalat pe terminalul dvs. acest program, o puteți face accesând
https://get.adobe.com/ro/reader/ .
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1.2

Completarea formularului de candidatură

Rubricile 1-3 din formularul de candidatură vă oferă informații sintetice referitoare la procedura
de aplicare, instituția beneficiară și coordonatele proiectului de finanțare (rezumat, finanțator). În
aceste rubrici candidatul nu trebuie să completeze informații.
Rubrica 4 – Informații despre candidat
Selectați din butonul din dreapta rubricii varianta care se potrivește.

Apoi completați cu datele cerute, având grija ca acestea să fie corecte. La rubrica „Data Nașterii
puteți folosi calendarul din formular.
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Rubrica 5 – Profilul candidatului
La această rubrică veți selecta informațiile care vi se potrivesc profilului dvs profesional. Nivelul
de cunoaștere al limbii engleze va fi selectat prin raportarea la Cadrul European Comun de
Referință

pentru

Limbi

Străine

(vezi

anexa

sau

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr )
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Rubrica 6 - Nevoi speciale
În această rubrică veți detalia daca sunteți într-o categorie de nevoi speciale. Dacă nu, veți trece
„Nu este cazul”

Rubrica 7 – Descrierea activităților de formare
În această rubrică veți selecta titlul cursului de formare ales, țara care găzduiește activitatea, veți
scrie numele furnizorului de formare și activitățile prevăzute în timpul mobilității. Toate aceste
informații le puteți găsi în anexele Apelului Instituțional și pe site-ul de proiect.
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Rubrica 8 – Pregătire
În această rubrică trebuie să prezentați o planificare a activităților de pregătire pe care le veți
susține din momentul afișării rezultatelor selecției, până la data plecării în mobilitate. Vă rugăm să
folosiți termeni clari, nume de resurse, delimitări de perioade alocate pregătirii,

a. Nivelul de limbă – va consta într-o autoevaluare pe care o faceți dvs după grila
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr . Vă rugăm
să țineți cont că această autoevaluare NU înlocuiește testul de cunoștințe lingvistice pe care
trebuie să-l susțineți pentru a putea participa la etapa de selecție.
Tot la acest punct trebuie să detaliați activitățile de pregătire lingvistică pe care le veți desfășura
înainte de mobilitate (activități oferite de școlă, activități individuale etc)
b. Activități specifice de pregătire pentru activitatea de formare (de exemplu pregatire
individuală în specialitatea cursului la care participați, activități de informare logistică etc).
c. Activități de pregătire culturală despre specificul țării unde se desfășoară mobilitatea,
despre țările de origine ale celorlalți participanți la curs, materiale de promovare a școlii,
regiunii, României în timpul sesiunii de curs.
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Rubrica 9 – Obiectivele candidatului
În aceasta rubrică trebuie să detaliați activitatea dvs curentă, nevoile dvs de formare (care trebuie
să fie legate de conținuturile cursului de formare ales la rubrica 7 din formular) și beneficiile
profesionale dobândite.

Rubrica 10 – Impact
Descrieți efectele preconizate asupra activității dvs profesionale, a dezvoltării personale, asupra
colegilor și elevilor din instituția în care lucrați.
Puteți anticipa impactul produs prin utilizarea cunoștințelor în activitatea curentă, impactul cultural
prin prezentările planificate etc
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Rubrica 11 – Contribuția la realizarea obiectivelor din Planul Instituțional de Dezvoltare
Europeană
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Trebuie să aveți în vedere obiectivele propuse în Apelul instituțional, activitățile de
internaționalizare pe care intenționați să le desfășurați în anul de implementare astfel încât Școala
Borlești să poată dezvolta rețeaua de parteneriate europene. Un instrument util este platforma
eTwinning.

Rubrica 12 – Diseminare și Follow-Up

Această rubrică reprezintă descrierea activităților specifice pe care dvs. le veți desfășura după
parcurgerea stagiului de formare. Trebuie sa prezentați min 4 activități demonstrative de
specialitate și min 4 activități individuale de diseminare. Vă rugam să dați cât mai multe detalii la
fiecare dintre aceste activități (loc, beneficiari, resurse folosite, perioadă etc)
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Rubrica 13 – Buget

Folosind butoanele din cele doua rubrici, veți selecta numele cursului ales și categoria în care
acesta se află. Calculația bugetară este făcută automat (după baremele CE din programul Erasmus+
și contractate cu AN).
Rubrica 14 – Semnătură
Această rubrică se completează olograf, după imprimarea variantei de formular de candidatură
trimis electronic.

Școala Borlești
Neamț

+40233297359
scoala.borlești@yahoo.com

19

Erasmus+ KA101 „Elevii de azi, oamenii de mâine”
2016-1-RO01-KA101-024195

2. Completare CV Europass
CV-ul

Europass

trebuie

generat

utilizând

editorul

online

de

la

adresa

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose (mai poate fi accesat din butonul din
formularul de aplicație Editor online CV Europass sau de pe pagina de proiect
http://eaom.ro/selectie.html ) Completați fiecare rubrică a formularului (dacă mai este cazul
puteți adăuga rubrici noi) și salvați conținutul în calculatorul dvs în format PDF. Acest fișier
îl veți trimite cu documentele cerute pentru procedura de selecție. Păstrați documentul
electronic în format PDF. În momentul când veți dori să adăugați activități noi în CV, folosind
aceiași platformă, veți importa formatul PDF în sistem și veți putea actualiza CV-ul.

3. Testarea cunoștințelor de limbă engleză.
Pentru

a

accesa

portalul

de

testare

a

cunoștințelor

lingvistice,

accesați

http://www.examenglish.com/leveltest/ (sau folosiți butonul Testare lingvistică din
formularul de aplicație sau pagina web http://eaom.ro/selectie.html ).

Testul este compus din 2 părți (Gramatică și Înțelegere/Ascultare). Pentru partea de
Ascultare veți avea nevoie de un sistem audio instalat la computerul dvs.
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Lansați un test apăsând pe unul dintre butoane. După ce veți parcurge testul, apăsând după
alegerea variantei de răspuns Next, vi se va genera rezultatul obținut.

Rezultatele vi le puteți trimite pe adresa dvs de e-mail, apăsând butonul Email results
(completați rubrica nume complet și adresa de email).
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Repetați aceeași procedură și la următoarea parte a testului. Rezultatele primite pe email le
salvați în format electronic și le printați pentru dosarul fizic.

4. Depunerea formularului de candidatură și a documentelor conexe
4.1 Componență dosar de candidatură
Dosarul de candidatură este format din următoarele elemente:
-

Formular de candidatură

-

CV Europass

-

Test de cunoștințe lingvistice și declarația de autenticitate a parcurgerii acestuia.

4.2 Depunere solicitare de participare la un stagiu de formare
Dosarul de candidatură se depune în format electronic utilizând butoanele de comandă din
formularul de aplicație și în format fizic, la secretariatul școlii (vezi Apel de selecție).
a) În format electronic
După finalizarea completării formularului de candidatură acesta se salvează într-un folder de pe
calculatorul dvs cu numele „Formular_candidatura_Popescu_Ana”.
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Adăugați în același folder CV-ul Europass și rezultatul evaluării lingvistice (pot fi și arhivate).

Apăsați butonul de trimitere electronică din formularul de aplicație.

Aplicația va lansa o pagină web către platforma de ridicare documente. În unele cazuri sistemul
de securitate al computerului dvs vă va întreba dacă aveți încredere în conținut și permiteți lansarea
paginii web. Apăsați butonul Yes sau Permitere.
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Se va deschide o pagină web de upload.

Apăsați butonul de alegere documente din calculatorul dvs și selectați documentele din folderul de
candidatură, apoi apăsați OPEN.
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O fereastra web vă va arăta care sunt documentele selectate pentru trimitere și cine este destinatarul
dvs. Dacă este cazul să mai adăugați și alte fișiere, apăsați +Add another file
Completați rubricile cu datele cerute (Nume, prenume și adresa dvs de e-mail) și apăsați butonul
UPLOAD
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Documentele se vor transfera pe contul de proiect al instituției de unde vor fi preluate și evaluate
de cei doi evaluatori externi.
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b) În format imprimat (Tipărit)
Documentele trimise în format electronic vor fi imprimate, completate și semnate de participant.
Dosarul de candidatură format fizic va fi depus la secretariatul Școlii Borlești cu un nr de
înregistrare.
ATENȚIE!
-

Respectați data limită de depunere a candidaturilor. Cele care vor fi trimise (electronic sau
tipărite după termenul limită, vor fi respinse la verificarea tehnică a dosarului)

-

Trimiteți toate documentele solicitate (lipsa unui document din formatul electronic sau cel
fizic duce la respingerea candidaturii)

-

Completați și semnați documentele în zonele marcate (lipsa unei semnături din formatul
fizic duce la respingerea candidaturii).

-

Nu lăsați rubrici necompletate (punctajul la categoria respectivă va fi 0).

-

FORMATUL ELECTRONIC TREBUIE SĂ FIE ACELAȘI CU FORMATUL FIZIC
DEPUS LA SECRETARIAT. Dacă se constată ca nu este același conținut în cele două
formate ale dosarelor de candidatură, cererea este respinsă la evaluarea tehnică.

-

Vor fi eliminate din procedura de selecție aplicațiile de candidatură care au conținut identic
(plagiat).

Pentru informații tehnice referitoare la metodologia de selecție, membrii echipei de implementare
v-a organiza sesiuni de informare cu profesorii interesați de accesarea cursurilor de formare. Datele
de desfășurare vor fi afișate la Avizierul Erasmus din școala și pe site-ul de proiect www.eaom.ro

Echipa de implementare a proiectului „Elevii de azi, oamenii de mâine” vă dorește
MULT SUCCES!
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Anexe
1. Extras din Planul European de Dezvoltare al Școlii Borlești
2. Prezentarea cursurilor de formare
3. Exemplu de CV Europass completat
4. Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine
Extras din Planul de Dezvoltare Instituțională a Școlii Gimnaziale, Comuna Borlești
Nevoile de formare identificate la școala noastră sunt:
-

interes scăzut din partea unor elevi în activitățile didactice;

-

ineficienta valorificare și implicare a unor profesori în activitatea educativă;

-

insuficienta utilizare a resurselor de calculatoare, cabinetelor, materialului didactic;

-

planificarea inadecvată în unele situații a reformei de timp;

-

flux informațional discontinuu și distorsionat;

-

prezența formalismului în activitatea comisiilor constituite la nivelul școlii;

-

nivel scăzut de utilizare a limbii engleze în activitățile din clasă

Ariile de intervenție stabilite sunt:
- creșterea atractivității actului didactic oferit elevilor
- motivarea cadrelor didactice în realizarea activităților educaționale
- utilizarea bazei de calculatoare existente în școală în lecții interactive
- utilizarea de metode didactice noi în lecțiile de limbă engleză
- folosirea resurselor în lb. engleză în activitățile din învățământul primar
- reorganizarea politicii de management educațional
- îmbunătățirea calității actului didactic
- revigorarea activităților din comisiile metodice
Prin participarea la activități de formare europene, școală își dorește să crească atractivitatea
activităților didactice și să desfășoare activități didactice moderne, să-și formeze o
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echipă de internaționalizare le nivelul școlii care să înceapă parteneriate europene noi, să-și
dezvolte vizibilitatea în comunitatea de școli eTwinning și să creeze noi conexiuni cu școli
europene.
Instituția își dorește ca profesorii să folosească elemente TIC în timpul activităților, să antreneze
elevii în proiecte educaționale, să se utilizeze metode didactice inovative de predare a limbii
engleze și de utilizare a acesteia în orele didactice din învățământul primar, să aducă elemente noi
de management al calității în coordonarea activităților educative, să poată oferi activități moderne
în cadrul orelor de comisii metodice.
Cursurile de formare alese pentru a putea atinge obiectivele propuse sunt:
1. ICT - Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning
- se va încuraja folosirea calculatoarelor și activitatea pe eTwinning
2. Engleza - gimnaziu - Spice Up Your Teaching Ideas: Methodology in Practice Today
Profesorii de specialitate vor putea aplica metode noi pentru a motiva elevii de gimnaziu să învețe
limba engleză și să interacționeze fluent într-o conversație.
3. Engleza – Primar - Language Learning, Fun and Games - Language Teaching Methodology for
Primary School - Primary School Language Teaching
Va favoriza achiziționarea de competențe de limbă de către elevii de vârstă mică, prin utilizarea
de către învățătorii cu dubla specializare/profesori a unor metode specifice, bazate pe joc și
activități interesante pentru elevi.
4. Asigurarea calității - Evaluation and Quality Assurance in Education and Training
Scoala își va putea dezvolta o strategie de asigurare a calității conform standardelor de asigurare a
calității stabilite la nivel european.
5. Metode de predare inovative - Innovative Teaching Methods
Contribuie la creșterea atractivității actului didactic, depășirea clișeelor și formalismului întâlnite
în activitatea didactică curentă, activitățile de cerc metodic, activități extrașcolare și cele de
comisie metodică.
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Teacher Training 2016

Spice Up Your Teaching
Methodology in Practice Today
1 Week/ 5 Training Days

COURSE DATES 2016
18 January- 22 January

02 May -06 May

10 October –14 October

01 February –05 February

23 May -27 May

17 October –21 October

15 February –19 February

13 June-17 June

31 October – 04 November

29 February –04 March

04 July-08 July

28 March-01 April

01 August –05 August

18 April -22 April

22 August –26 August

TARGET AUDIENCE
Teachers of English and other languages who teach in secondary schools or adult education, who would like to refresh their teaching methods
and techniques.
Participants need to be at a B1 level of English.

COURSE SUMMARY
A highly practical one-week training programme, which covers a broad span of teaching ideas and activities to enliven lessons and make them
more motivating. This course addresses language teachers and educators in secondary, vocational and adult education sectors.

PREPARATION
After registration, participants on this course programme will receive:
A pre-course questionnaire, which will enable trainers to learn about the participants' teaching backgrounds.
Information about the Europass Mobility Certificate.
A recommended reading list to prepare participants for various aspects of the course.

OBJECTIVES
To enable a better understanding of Language Teaching and expand & build on previous knowledge, using a range of practical methodologies
To introduce new areas of teaching methodologies and accompanying techniques, using hands-on experiential methods
To help teachers reflect on their own teaching methods & contexts & develop teaching skills
To introduce an awareness of technology and ICT in the classroom today
To exchange pedagogical information & knowledge in a multi-cultural context
To further develop participants’ own language skills
To experience the cultural heritage of Malta with its bilingual linguistic environment
The course draws on the EU-funded METHODS project, which resulted from the original project: BP-BLTM Best Practice –Best Language
Teaching Methods Project (BP–BLTM).

METHODOLOGY
Sessions demonstrate current EFL approaches, methodologies & techniques.
An interactive communicative approach is applied, which provides participants with their own experiential learning of the activities &
methodologies.
Input sessions are in the form of hands-on workshops and involve brainstorming, analysis, problem-solving, and role-play, both in pair work &
group work.
Teachers are asked to reflect on the activities, inviting discussion with regard to their own pedagogical knowledge & skills, teaching methods &
contexts, and on adaptation of activities to their teaching & learning situations.
Both teaching & learning are explored, analysed and discussed, further enabling the participants’ use of their communication skills in English.
Participants are actively involved in the sessions to maximize their learning and to experience activities from their learners’ point of view.
Participants are also introduced to key websites related to the further development of their teaching skills & personal professional development

FOLLOW UP
The course ends with an evaluation session, where teachers are asked to reflect upon the value of the knowledge gained on the course.
They are also encouraged in this session to come up with a Personal Development Action Plan, and select activities which they would like to
try out in their own classes.
They are invited to join the ETI Teacher Training Facebook community, which allows networking and contact with the trainers and fellow
colleagues, and with participants from other courses.
Participants are also encouraged to join communities for the current POOLS Projects, and other ETI-related EU Projects, such as METHODS
(Communicative Language Teaching Methods), TOOLS, and CLIL4U.
In addition, participants are given a post-course 3-month subscription to our e-Learning online site to further develop their language
knowledge and skills.

A SAMPLE COURSE PROGRAMME
SPICE UP YOUR TEACHING - METHODOLOGY IN PRACTICE TODAY
TIME

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

09:00 - 10:30

Engaging the
Learner:
What motivates
today’s students?
Task-based Learning

The Chemistry of
Words :
Collocation

Cuisenaire Rods &
Language
Learning

Tell me a Story!
Using stories in the
classroom.

Grammar Practice
Activities

11:00 - 12:30

Get them Talking!
Encouraging your
students to speak

The Dictation Revival

Teaching Language
through Project Work

Using Videos and DVDs

Using Computers
Exploiting the Internet

13:00 - 14:30

Learner Styles &
Multiple
Intelligences

Language Development:
Songs & Music
Speaking Activity& Error
& their Learning Potential
Correction

THURSDAY

Social
Programme

FRIDAY

Colloquial English and
Idiomatic Language

Optional Language Study in Learning Centre or Social Activities

PRICES
Course Fee

€350.00

Programme Fee

€100.00

Course Fee
Registration Fees
Tuition / Training 21 Hours over 5 training days (1 Week Programme)
Half-Day Guided Tour to Malta’s Capital City Valletta
Airport Transfers : Arrival + Departure –
Malta Intl Airport to / from Accommodation
End of Course Certificate
Mobility Pass Certificate

www.etimalta.com

IDEC Lifelong Learning Centre 1
EOPPEP License: 2100223

Training Course
Title

Evaluation and Quality Assurance in education and training

Scope

To provide the necessary skills and competencies to managing, administrating and
teaching staff of schools, so as to ensure the quality and the effective evaluation of
education at all levels. The course will provide insight at the developments at
European level as well as at quality assurance and evaluation methodologies
applied in education.

ECVET points

3.5

Target groups

Staff at all types of education and training organizations:






Learning Outcomes

Directors / headmasters
Quality managers
Quality inspectors / evaluators
Administrative staff
Teachers / trainers

Upon completion of the training course, the participant is expected to:






Understand the European quality assurance policies in education and training
Be able to select the most appropriate quality assurance framework
Design the evaluation framework for school evaluation and/or project
evaluation
Develop evaluation methods and tools
Conduct the evaluation, analyse evaluation findings and use the results

Methodology




Presentations
Workshops

Thematic units







Quality assurance policies
Quality assurance frameworks and standards
Design of the evaluation framework
Data collection
Analysis and use of evaluation results

Learning material

The learning material consists of presentations and support material. The learning
material will be available on-line in English language.

Trainers

Natassa Kazantzidou. European projects consultant, responsible for IDEC lifelong
learning centre, trainer. Specific expertise in the field of evaluation of education,
European education policies, European projects in education.
Sofia Spiliotopoulou. Business consultant, specific experience in issues of
evaluation of training, European projects, management of training organizations.

Cost

Tuition fee: 350 euro per person
The cost includes the learning material and the certificates: Certificate of
completion, Europass Certificate Supplement, Europass Mobility
Organisation fee and cultural activities: 80 euro per person
The cost includes the coffee breaks, a walking tour of Piraeus and welcome dinner

www.idec.gr
IDEC SA, Iroon Politecneiou 96 Avenue, 18536 Piraeus
Tel: +30 210 4286227, fax: +30 210 4286228, e-mail: info@idec.gr
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and a cultural tour of Athens, visit to Archaeological sites and common dinner in
Athens. The entrance fees to sites and museums are not included.
The cost can be funded by Erasmus+ programme KA1 mobility of staff.
Lila Anthopoulou, tel: +30 210 4286227, e-mail lila@idec.gr

Further information

Indicative training programme
Day 1
Monday
09:15 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

12:15 – 12:30
12:30 – 14:00

Meeting at hotel reception
Welcome – registrations
Presentation and expectations of participants
Presentation of the training course
Coffee break
European Policies
Quality in education
Quality in school education
Quality in vocational education
Coffee break
Workshop: Exchange of experiences, examples of national initiatives,
good practices

Day 2
Tuesday
09:00-10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

12:15 – 12:30
12:30 – 14:00

Quality management: basic principles
An introduction to ISO 9001
Defining the organisation
Coffee break
Identifying, mapping and monitoring processes
Dealing with problems, identifying opportunities for improvement
Exercise 1: Development of process map and core processes
Exercise 2: Problems solving
Coffee break
EFQM excellence model
EQAVET

Day 3
Wednesday

www.idec.gr
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09:00-10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

12:15 – 12:30
12:30 – 14:00

Case study: Benchmarking of Quality assurance in vocational schools
Exercise: on-line self-assessment of quality assurance practices
Coffee break
Introduction to evaluation
Design your own evaluation framework
Exercise: Planning the evaluation
Coffee break
Framing the evaluation
Exercise: Identifying the stakeholders

Day 4
Thursday
09:00-10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 14:00

Designing what to evaluate
Exercise: Define criteria and indicators
Coffee break
Data collection
Exercise: Data collection planning
Coffee break
Data collection methods: interviews, questionnaires, focus groups
Exercise: Development of data collection tools

Day 5
Friday
09:00-10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

Analyse and use results
Problems and pitfalls
Coffee break
Reflexion - evaluation of the training course
Certificates – Europass Mobility
Farewell

www.idec.gr
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Training Course
Title

Innovative teaching methods

Scope

Designing and implementing innovative teaching methods in the classroom:
project, role play games, theatre of the oppressed, debate, brainstorming, mind
mapping, the ethical dilemma, the field study, community mapping.

ECVET points

3.5

Target groups

Staff at all types of education and training organizations:



Learning Outcomes

Directors / headmasters
Teachers / trainers

Upon completion of the training course, the participant is expected to:





Be able to design lesson plans, using innovative teaching methods: project,
role play games, theatre of the oppressed, debate, brainstorming, mind
mapping, the ethical dilemma, the field study, community mapping.
Be able to develop learning content to use in new training methods.
Implement innovative training methods in classroom, guide and support the
students.

Methodology





Presentations
Examples and case studies
Workshops and exercises facilitated by the trainer

Thematic units











The project method
Role play games
Theatre of the oppressed
Debate
Brainstorming
Mind mapping
The ethical dilemma
The field study
Community mapping.

Learning material

The learning material consists of presentations and support material. The learning
material will be available on-line in English language.

Trainers

Natassa Kazantzidou. European projects consultant, responsible for IDEC lifelong
learning centre, trainer. Specific expertise in the field of evaluation of education,
European education policies, European projects in education.
Betty Aggeletaki, psychologist counselor, special education specialist

Cost

Tuition fee: 350 euro per person
The cost includes the learning material and the certificates: Certificate of
completion, Europass Certificate Supplement, Europass Mobility
Organisation fee and cultural activities: 80 euro per person
The cost includes the coffee breaks, a walking tour of Piraeus and welcome dinner
and a cultural tour of Athens, visit to Archaeological sites and common dinner in

www.idec.gr
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Athens. The entrance fees to sites and museums are not included.
The cost can be funded by Erasmus+ programme KA1 mobility of staff.
Lila Anthopoulou, tel: +30 210 4286227, e-mail lila@idec.gr

Further information

Indicative training programme
Day 1
Monday
09:15 – 10:30

Meeting at hotel reception – arrival in IDEC training centre

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

Welcome – registrations
Presentation of participants
Expectations from the training course
Introduction to the training course, syllabus, methodology, learning
outcomes
Coffee break
The project method

12:15 – 12:30
12:30 – 14:00

Presentation of the method
Designing and managing school projects
Coffee break
Activity: Design a project for fostering enterprenerial skills

Day 2
Tuesday
09:00-10:30

Role play games

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 14:00

Presentation of the method, case studies
Coffee break
Activity: design a role play game related to the gender equality
Coffee break
Theatre of the oppressed
Presentation of the method, case studies

Day 3
Wednesday
09:00-10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

Debate
Presentation of the method
Activity: organise a debate, reflect on the method
Coffee break
Brain storming
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12:15 – 12:30
12:30 – 14:00

Presentation of the method
Activity: brainstorming,for the organisation of a school festival
Coffee break
Mind mapping
Activity: Create a mindmap

Day 4
Thursday
09:00-10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

12:15 – 12:30
12:30 – 14:00

The ethical dilemma
Presentation of the method
Activity: Design an ethical dilemma, related to immigration
Coffee break
The field study
Presentation of the method
Activity: Design a field study activity, related to urban environment
Coffee break
Activity continue

Day 5
Friday
09:00-10:30

Community mapping
Presentation of the method
Activity: Design the map of your own neighborhood

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15

Coffee break
Reflexion - evaluation of the training course
Certificates – Europass Mobility
Closure and farewell

www.idec.gr
IDEC SA, Iroon Politecneiou 96 Avenue, 18536 Piraeus
Tel: +30 210 4286227, fax: +30 210 4286228, e-mail: info@idec.gr

- CERVANTES TRAINING Course: Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching
and learning
The course is designed to help teachers realize the potential of innovative methodology using
collaborative work in everyday classroom practice by investigating the added value of a
project-based approach. This course is intended for anyone with a desire to increase their
proficiency in using a practical methodology which brings technology into the classroom. The
course content is not limited to teachers of a specific subject. On the contrary it is open to
teachers of all subjects and levels. The aim of the course is to enable participants to use
activities using ICT though a methodology based on collaborative work such as
Webquests/eTwinning which will support and enhance language interdisciplinary inquiry and
the use and creation of collaborative teaching methodology besides the introduction to the
appropriate methodology a Strategic Partnership under Erasmus+ will be implemented.
Preparation
Before the training, selected participants will be invited to fill in a questionnaire in which they
can present their respective views on the training. Prior to the start of the course,
participants will receive recommended reading and course material and tutorials relevant to
the course contents. They will also receive practical information for the course and a Guide
about Alcalá de Henares and other places to visit.
Objectives












Provide teachers with practical ideas for how they can incorporate collaborative work
into their existing lessons.
Defining Webquests usage in education with its benefits, provide teachers with
practical ideas for how they can incorporate them into their existing lessons.
Familiarize teachers with current Internet trends
Giving a space for exchange of experiences and good practices among people coming
from different countries who work in the same field
Higher motivation to remain on task by working in small groups using Web 2.0;
Developing actively and constructively students’ involvement in the work at class;
Encouraging students to take the ownership of their own learning;
Improving teamwork by stimulating the necessary skills to start up a strategic
partnership (KA2) under Erasmus+;
Exchanging experiences in cooperative and collaborative learning process as long as
in creativity and innovation;
Sharing of best practice in teaching and learning, enabling teachers to become
confident and competent enough to create a collaborative, interactive classroom
experience for their students.

MethodologyCoursework will contain a mix of theoretical and practical knowledge.
Participants will be given the theoretical information that they need to effectively create and
implement their own learning solutions. Using this theoretical knowledge, they will then
complete several practical tasks designed to demonstrate the importance of collaborative
work.
Follow up
Cervantes Training will send more materials to participants after the course to guide the
implementation of course contents into their institutions. We will be available for consults via
email to clarify doubts and offer advice after the course.
Enrolment Fees: 490 Euros- Course Price includes: Registration Fees and tuition for the
course -7 days-, Course Material- before and after the course, dossier with information material
about Alcalá de Henares, City Guided Tour and entrance to The Cervantes Birthplace Museum,
Certificate of Attendance with learning outcomes and Europass (Europass is issued upon
request).
It is not compulsory to bring your own laptops or tablets since the aim is to learn about
cooperative work. You will be required to work on ICT after the course

CERVANTES TRAINING

e-mail: cervantestraining@outlook.com

web: http://www.cervantestraining.eu

- CERVANTES TRAINING Programme

Course: Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching
and learning
Place: Alcalá de Henares- Madrid- Spain
Day 1: Arrival (evening)


Welcome- Registration and Hand-out of Material- Ice breaking- Tapas in Alcalá

Day 2: Getting to know each other-Sociocultural activity
Alcalá de Henares Guided Tour: World Heritage Site and Birthplace of Miguel de Cervantes and his Don
Quixote “In the footsteps of Cervantes”- Entrance to The Cervantes Birthplace Museum.

Day 3: What do we understand by collaborative work?





Participant presentations and sharing of mutual expectations. Team building
Introduction to Collaborative work and Cooperative Work
Advantages of arranging students in a team
Why KA1 and KA2 (Strategic Partnerships) under Erasmus+?

Day 4: Webquest in the classroom







What is a Webquest
Benefits of webquests
Essential parts of a Webquest
Topics to be used in a webquest
Why to use webquests in the classroom
Workshop: Practical simulations in groups using collaborative work

Day 5: Introduction to Web 2.0.Changing Education with Web 2.0 Tools. Social media in
education. Education in the 21st Century





Using Blogs in the Classroom
Using Edmodo in the Classroom
Brief introduction to other social Media: Twitter and Weebly

Day 6: eTwinning- The Community for Schools in Europe





eTwinning as best practice within an international setting
eTwinning Desktop Tools Workshop and eTwinning TwinSpace
KA2: How to start up and implement efficiently Strategic Partnerships under Erasmus+
Workshop: Practical simulations in groups using collaborative work

Day 7: Project Presentations







Project presentations
Open discussion to clarify doubts, answer queries and assist participants
Final discusion and conclusion
Course Evaluation
Certificates
Farewell

Once the course finishes, all participants will be sent more materials and tutorials to implement course
contents into their institutions.

CERVANTES TRAINING

e-mail: cervantestraining@outlook.com

web: http://www.cervantestraining.eu

Teacher Training 2016

Language Learning, Fun & Games – Methodology for Primary
School
1 Week/5 Training Days

COURSE DATES 2016
18 January- 22 January

02 May – 06 May

10 October- 14 October

01 February – 05 February

23 May – 27 May

17 October- 21 October

13 June – 17 June

31 October- 04 November

15 February – 19 February
29 February – 04 March

04 July – 08 July

28 March- 01 April

01 August – 05 August

18 April – 22 April

22 August – 26 August

TARGET AUDIE NCE
Primary level and Kindergarten teachers of English and other languages, who would like to refresh their teaching methods and techniques.
Participants need to be at a B1 level of English

COURSE SUMMARY
The aim of this course is for teachers and teacher trainers to experience a range of interesting activities linking methodology and learning
theories to the Primary classroom today. Sessions are practical, include a focus on multi-media and technology for teaching purposes, and help
teachers reflect on their approach to teaching today's pupils.

PREPARATION
After registration, participants on this course programme will receive:
A pre-course questionnaire, which will enable trainers to learn about the participants' teaching backgrounds.
Information about the Europass Mobility Certificate.
A recommended reading list to prepare participants for various aspects of the course.

OBJECTIVES
To enable a better understanding of Primary Language Teaching and expand & build on previous knowledge, using a range of practical
methodologies.
To introduce new areas of teaching methodologies and accompanying techniques, using hands-on experiential methods.
To help teachers reflect on their own teaching methods & contexts & develop teaching skills.
To introduce an awareness of technology and ICT in the classroom today.
To exchange pedagogical information & knowledge in a multi-cultural context.
To further develop participants’ own language skills.
To experience the cultural heritage of Malta with its bilingual linguistic environment.
(The course draws on the EU-funded METHODS project, which resulted from the original project: BP-BLTM Best Practice – Best Language
Teaching Methods Project (BP–BLTM) ).

METHODOLOGY
Sessions demonstrate current EFL approaches, methodologies & techniques.
An interactive communicative approach is applied, which provides participants with their own experiential learning of the activities &
methodologies. Input sessions are in the form of hands-on workshops, and involve brainstorming, analysis, problem-solving, and role-play,
both in pair work & group work.
Teachers are asked to reflect on the activities, inviting discussion with regard to their own pedagogical knowledge & skills, teaching methods &
contexts, and on adaptation of activities to their teaching & learning situations.
Both teaching & learning are explored, analysed and discussed, further enabling the participants’ use of their communication skills in English.
Participants are also introduced to websites related to the further development of their teaching skills & personal professional development.

FOLLOW UP
The course ends with an evaluation session, where teachers are asked to reflect upon the value of the knowledge gained on the course.
They are also encouraged in this session to come up with a Personal Development Action Plan, and select activities which they would like to
try out in their own classes.
They are invited to join the ETI Teacher Training Facebook community, which allows networking and contact with the trainers and fellow
colleagues, and with participants from other courses.
Participants are also encouraged to join communities for the current POOLS Projects, and other ETI-related EU Projects, such as METHODS
(Communicative Language Teaching Methods), TOOLS, and CLIL4U.
In addition, participants are given a post-course 3-month subscription to our e-Learning online site to further develop their language knowledge and skills.

A SAMPLE COURSE PROGRAMME
LAN GUAGE LE ARN ING , FUN & GA ME S - ME TH OD OLO GY FOR PRIMARY S CH OOL

SSCHSCHOOLLEVEL
TIME
MONDAY

09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

13:00 - 14:30

TUESDAY

WEDNESDAY

A Young Lea rne r’s
Profile:
Characteristic s,
Imp lications
& Ne ed s

Co-operativ e
Le arnin g (1 )

Cuisen aire Rods
&
La ng ua ge L ea rn ing

G et the m
Talking!
Encouraging
your st ude nts
to spe ak

The Dicta tion
Rev iva l Incorp orates
Com munic ation
Activ ities

Te aching La ng ua ge
throug h Project
Work:
Tas k-Based
Le arnin g

Son gs & Mu sic
&
The ir Le arnin g
Pote ntial

Us ing
Co-operativ e
Le arnin g Exercises
for P rim ary S ch ool
(2 )

Le arne r S tyle s &
Mul tiple
Inte ll ige nces :
Lookin g at
Prima ry Sc hool
Le arne rs

THURSDAY

FRIDAY

Tell me a Story!
Us ing storie s in
the cl assroom.

Ha vin g fu n With
Gramma r G ame s
Inclu ding
Total Ph ysic al
Res pon se ( TP R)

The Power of
Video:
You Tube, Film s
& Lan gu ag e
Le arnin g

Us ing Com puters
Exp loiting the
Inte rne t For
Prima ry Sc h ool
Le arne rs

Soc ial Programme

La ng ua ge
De ve lopm en t:
Col loqu ia l Eng lis h
& Idioma tic La ng ua ge

PRICES
Course Fee

€350.00

Programme Fee

€100.00

Course Fee
Registration Fees
Tuition / Training 21 Hours over 5 training days (1 Week Programme)
Half-Day Guided Tour to Malta’s Capital City Valletta
Airport Transfers : Arrival + Departure –
Malta Intl Airport to / from Accommodation
End of Course Certificate
Mobility Pass Certificate

www.etimalta.com

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Ion, Andrei Popescu
Bd-ul Alba Iulia nr.12, bl. D3, ap. 21, sector 4, 3010 București (România)
+40 212345678

+40 721235678

popescuion@yahoo.com
Google Talk ion.popescu

Administrator de baze de date

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Martie 1994 - prezent

Administrator de baze de date

U

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

PL

Demeter SRL
Str. GarofiPelor nr.12, Sector 3, București (România)
Crearea și actualizarea bazei de date a firmei

Tipul sau sectorul de activitate Transporturi și depozitare
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Inginer - ȘtiinPa Sistemelor și Calculatoarelor

EX
EM

Septembrie 1989 - Iunie 1993

Institutul Politehnic București – Facultatea de Automatică și Calculatoare
- matematică
- arhitectura calculatoarelor
- programare în limbaj de nivel înalt
- programare în limbaj de asamblare
- ingineria sistemelor de programare
- automate secvenPiale și programabile
- sisteme expert în automatică
- ingineria reglării automate
- calcul numeric

2005 - 2005

Diploma de absolvire – Modul 1 CCNA
Noţiuni introductive despre reţelele

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Engleză

C1

B2

B2

B1

B2

Franceză

A2

A2

A2

A2

A1

Discurs oral

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Curriculum Vitae

Ion, Andrei Popescu

Competenţe de comunicare

- spirit de echipă: am experiența muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activitățile
presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultății
- am făcut parte din echipa de baschet a facultății
- am continuat să consolidez această experiență ca angajat în postul de manager administrator de
baze de date.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- experiență bună a managementului de proiect și al echipei
- în prezent sunt responsabilul unei echipe compuse din 10 oameni care se ocupă de baza de date și
rețeaua de calculatoare a firmei
- am experiență în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de muncă

Alte competenţe
Permis de conducere

- o bună stăpânire a limbajelor de programare: Pascal, C, C++, FoxPro, Access, Oracle și a aplicațiilor
grafice: Corel Draw, Photoshop, 3D Studio Max

- pasionat de grafica pe calculator
B

EX
EM

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

U

Competenţe informatice

- depanare aparate electrice și electrocasnice

PL

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Referinţe

Referințele pot fi furnizate la cerere

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine - Grilă de autoevaluare

Înţelegere

A1

Vorbire

Participare la
conversaţie

Scriere

B2

C1

C2

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator experimentat

Pot să înţeleg expresii cunoscute si
propoziţii foarte simple referitoare la
mine, la familie şi la împrejurări
concrete, când se vorbeşte rar şi cu
claritate.

Pot să înţeleg expresii şi cuvinte
uzuale frecvent întâlnite pe teme
ce au relevanţă imediată pentru
mine personal (de ex., informaţii
simple despre mine şi familia mea,
cumpărături, zona unde locuiesc ,
activitatea profesională). Pot să
înţeleg punctele esenţiale din
anunţuri şi mesaje scurte, simple
şi clare.

Pot să înţeleg punctele esenţiale în
vorbirea standard clară pe teme
familiare referitoare la activitatea
profesională, scoală, petrecerea
timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea
principală din multe programe radio
sau TV pe teme de actualitate sau de
interes personal sau profesional, dacă
sunt prezentate într-o manieră relativ
clară şi lentă.

Pot să înţeleg conferinţe şi
discursuri destul de lungi şi să
urmăresc chiar şi o argumentare
complexă, dacă subiectul îmi este
relativ cunoscut. Pot să înţeleg
majoritatea emisiunilor TV de ştiri şi
a programelor de actualităţi. Pot să
înţeleg majoritatea filmelor în limbaj
standard.

Pot să înţeleg un discurs lung, chiar
dacă nu este clar structurat, iar
conexiunile sunt numai implicite şi
nu semnalate în mod explicit. Pot
să înţeleg programe de televiziune
şi filme fără prea mare efort.

Nu am nici o dificultate în a înţelege
limba vorbită, indiferent dacă este
vorba despre comunicarea directă
sau în transmisiuni radio, sau TV,
chiar dacă ritmul este cel rapid al
vorbitorilor nativi, cu condiţia de a
avea timp să mă familiarizez cu un
anumit accent.

Pot să înţeleg nume cunoscute,
cuvinte şi propoziţii foarte simple, de
exemplu, din anunţuri, afişe sau
cataloage.

Pot să citesc texte foarte scurte şi
simple. Pot să găsesc anumite
informaţii previzibile în diverse
materiale cotidiene (de ex.,
reclame, prospecte, meniuri,
orare) şi pot să înţeleg scrisori
personale scurte şi simple.

Pot să înţeleg texte redactate, în
principal, într-un limbaj uzual sau
referitor la activitatea mea
profesională. Pot să înţeleg
descrierea evenimentelor, exprimarea
sentimentelor şi a urărilor din scrisori
personale.

Pot să citesc articole şi rapoarte pe
teme contemporane, în care autorii
adoptă anumite atitudini şi puncte
de vedere. Pot să înţeleg proză
literară contemporană.

Pot să înţeleg texte faptice şi
literare lungi şi complexe, sesizând
diferenţele stilistice. Pot să înţeleg
articolele specializate şi
instrucţiunile tehnice lungi, chiar
dacă nu se referă la domeniul meu.

Pot să citesc cu uşurinţă orice tip de
text, chiar dacă este abstract sau
complex din punct de vedere
lingvistic sau al structurii, de
exemplu, manuale, articole
specializate şi opere literare.

Pot să comunic într-o conversaţie
simplă, cu condiţia ca interlocutorul
să fie dispus să repete sau să
reformuleze frazele sale într-un ritm
mai lent şi să mă ajute să formulez
ceea ce încerc să spun. Pot să
formulez întrebări simple pe teme
cunoscute sau de necesitate
imediată şi să răspund la asemenea
întrebări.

Pot să comunic în situaţii simple şi
uzuale care presupun un schimb
de informaţii simplu şi direct pe
teme şi despre activităţi familiare.
Pot să particip la discuţii foarte
scurte, chiar dacă, în general, nu
înţeleg suficient pentru a întreţine
o conversaţie.

Pot să fac faţă în majoritatea
situaţiilor care pot să apară în cursul
unei călătorii printr-o regiune unde
este vorbită limba. Pot să particip fără
pregătire prealabilă la o conversaţie
pe teme familiare, de interes personal
sau referitoare la viaţa cotidiană (de
ex. familie, petrecerea timpului liber,
călătorii, activitatea profesională şi
actualităţi).

Pot să comunic cu un grad de
spontaneitate şi de fluenţă care fac
posibilă participarea normală la o
conversaţie cu interlocutori nativi.
Pot să particip activ la o conversaţie
în situaţii familiare, exprimându-mi
şi susţinându-mi opiniile.

Pot să mă exprim fluent şi spontan,
fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele
în mod prea vizibil. Pot să utilizez
limba în mod flexibil şi eficient în
relaţii sociale şi în scopuri
profesionale. Pot să-mi formulez
ideile şi punctele de vedere cu
precizie şi să-mi conectez cu
uşurinţă intervenţiile la cele ale
interlocutorilor mei.

Pot să particip fără efort la orice
conversaţie sau discuţie şi sunt
familiarizat(ă) cu expresiile
idiomatice şi colocviale. Pot să mă
exprim fluent şi să exprim cu precizie
nuanţe fine de sens. În caz de
dificultate, pot să reiau ideea şi sămi restructurez formularea cu
abilitate, în aşa fel încât dificultatea
să nu fie sesizată.

Pot să utilizez expresii şi fraze
simple pentru a descrie unde
locuiesc şi oamenii pe care îi
cunosc.

Pot să utilizez o serie de expresii
şi fraze pentru o descriere simplă
a familiei mele şi a altor persoane,
a condiţiilor de viaţă, a studiilor şi
a activităţii mele profesionale
prezente sau recente.

Pot să leg expresii şi să mă exprim
coerent într-o manieră simplă pentru
a descrie experienţe şi evenimente,
visele mele, speranţele şi obiectivele
mele. Pot să îmi argumentez şi să-mi
explic pe scurt opiniile şi planurile. Pot
să povestesc o întâmplare sau să
relatez intriga unei cărţi sau a unui
film şi să-mi exprim reacţiile.

Pot să prezint descrieri clare şi
detaliate într-o gamă vastă de
subiecte legate de domeniul meu de
interes. Pot să dezvolt un punct de
vedere pe o temă de actualitate,
arătând avantajele şi dezavantajele
diferitelor opţiuni.

Pot să prezint descrieri clare şi
detaliate pe teme complexe,
integrând subtemele, dezvoltând
anumite puncte şi terminându-mi
intervenţia cu o concluzie adecvată.

Pot să prezint o descriere sau o
argumentaţie cu claritate şi fluenţă,
într-un un stil adaptat contextului; cu
o structură logică eficientă, care să
ajute auditoriul să sesizeze şi să
reţină punctele semnificative.

Pot să scriu o carte poştală scurtă şi
simplă, de exemplu, cu salutări din
vacantă. Pot să completez
formulare cu detalii personale, de
exemplu, numele, naţionalitatea şi
adresa, pe un formular de hotel.

Pot să scriu mesaje scurte şi
simple. Pot să scriu o scrisoare
personală foarte simplă, de
exemplu, de mulţumire.

Pot să scriu un text simplu şi coerent
pe teme familiare sau de interes
personal. Pot să scriu scrisori
personale descriind experienţe şi
impresii.

Pot să scriu texte clare şi detaliate
într-o gamă vastă de subiecte
legate de domeniul meu de interes.
Pot să scriu un eseu sau un raport,
transmiţând informaţii sau
argumentând în favoarea sau
împotriva unui punct de vedere. Pot
să scriu scrisori subliniind
semnificaţia pe care o atribui
personal evenimentelor sau
experienţelor.

Pot să mă exprim prin texte clare,
bine structurate, dezvoltând
punctele de vedere. Pot să tratez
subiecte complexe într-o scrisoare,
un eseu sau un raport, subliniind
aspectele pe care le consider
importante. Pot să selectez un stil
adecvat destinatarului.

Pot să scriu texte clare, cursive,
adaptate stilistic contextului. Pot să
redactez scrisori, rapoarte sau
articole complexe, cu o structură
logică clară, care să-l ajute pe cititor
să sesizeze şi să reţină aspectele
semnificative. Pot să redactez
rezumate sau recenzii ale unor
lucrări de specialitate sau opere
literare.
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