
    

INTERPLUSVALUE ERASMUS+ 

Plurilingvism și interculturalitate în context educațional european 

  



Ce este  proiectul INTERPLUSVALUE ERASMUS+? 

INTERPLUSVALUE ERASMUS+ este o succesiune de întâlniri, schimburi de experiență, exemple de bună practică cu tematică de 

plurilingvism și interculturalitate într-un context educațional european de mobilitate școlară. 

Proiectul constă într-un curs participativ de formare și dezvoltare personală, care se adresează cadrelor didactice de la toate 

specializările, cu sau fără experiențe, în activități de cooperare sau mobilități europene. 

Înscriere,  click aici 

 

Obiectivele proiectului 

Cunoaşterea codurilor culturale ale elevilor şi ale 

partenerilor educaţionali ai şcolii  

într-o situaţie de predare-învăţare sau instruire, într-

un schimb de experienţă sau într-o mobilitate 

Îmbunataţirea şi dezvoltarea abilităţilor 

lingvistice şi culturale ale elevilor, mai ales în 

vederea facilitării incluziunii şi învăţării, cu scopul de 

a-i ajuta să îşi construiască identitatea proprie şi de a 

preveni eşecul şcolar, profesional şi social 

Adecvarea reacţiei cadrelor didactice la contextul 

intercultural şi plurilingvistic prilejuit de schimburi 

de experienţă sau mobilităţi la nivel european 

Grup țintă  

 

Educatori, profesori de la toate specializările, directori, directori adjuncți 

 

 

Grup țintă: profesori de la toate specialitățile 

Cine este implicat în programul de formare?  - experți în domeniul pedagogic și științific din Franța, Spania, Italia și România  

Teme: • diversitate culturală • didactica limbilor și culturilor • recunoașterea diferitelor coduri culturale • abordare plurală a limbilor • 

comunicare într-o limbă străină sau regională • cunoașterea sistemului de educație european • utilizarea resurselor digitale ca parte a 

activităților educaționale. 

Perioada de desfășuarea a cursurilor de formare pe diferite teme: martie 2022- decembrie 2023 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenLBOSgT3xxVBzJ1vnnUjM8-0oEGgeeQMByVTOSRN0vlmpDg/viewform?usp=sf_link


Mod de desfășurare:   

- Module de formare la distană, pe platforme digitale dedicate (Interplusvalue, Etwinning) -  1 sau 2 module digitale/lună,  a câte 

45 minute  în perioada martie 2022- decembrie 2023 

- Conferințe față în față -  în perioada mai 2022 - octombrie 2023 

- Schimburi de bune practici – videoconferințe – în perioada aprilie 2022- octombrie 2023 

Certificare: 

- Certificat digital pentru recunoașterea participării la o activitate, atelier, seminar, conferință. 

- Certificat  la sfârșitul fiecărui semestru, cu abilitățile, competențele obținute în urma participării la semniarii, conferințe, 

întâlniri ( se vor atribui în perioada iunie-iulie și decembrie 2022 și 2023) 

- Certificat de formare pentru participanții care au finalizat programul (196 ore). 

Este de dorit ca participantul la curs să parcurgă toate modulele de formare. 

Limba de comunicare: engleză/română 

 

Informații suplimentare: inspector școlar Anca Voineag, adresa de mail:anca_nastase63@yahoo.com, mobil: 0733553813 


