
  

 Şcoala Gimnazială Vurpăr este parte a unui consorţiu alături de Școala Gimnazială Nocrich, Școala 

Gimnazială Cristian și Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu, în cadrul programului de mobilități Erasmus în 

domeniul educației școlare, având ca lider de consorțiu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. Obiectivele 

programului sunt: 

- Dezvoltarea de practici manageriale specifice unui mediu educațional incluziv la personalul de conducere din 

școlile din consorțiu, în perioada 2021-2027; 

- Dezvoltare personală şi a abilităţilor de comunicare la echipa mangerială din școlile din consorțiu, pentru un 

demers managerial eficient, în perioada 2021-2027; 

- Dezvoltarea abilităților digitale și a digitalizării managementului școlar la membrii echipei mangeriale din 

școlile din consorțiu, în perioada 2021-2027. 

 Ținând cont de aceste obiective, în perioada 27 iunie – 2 iulie 2022 directorul Școlii Gimnaziale Vurpăr a 

participat la cursul de dezvoltare a abilităților digitale: „There’s An App For That. Exploring the Best Apps for 

Teaching and Student Learning!”, susținut de Europass Academy of Creativity, în Barcelona, Spania. Potrivit 

organizatorilor, cursul a avut ca obiective: oferirea unor experiențe de învățare prin utilizarea diferitelor aplicații 

educaționale, descoperirea dimensiunii educaționale și motivaționale a aplicațiilor prin utilizarea acestora în clasă, 

alegerea unor aplicații care stimulează creativitatea elevilor și îmbunătățesc tehnicile de studiu. La acest curs au 

mai participat cadre didactice de la școli din Polonia, Germania, Grecia, Austria, Ungaria, iar din România 

directorul Școlii Gimnaziale Cristian. De asemenea, având în vedere obiectivul referitor la dezvoltarea practicilor 

manageriale specifice unui mediu educational incluziv, în perioada 24-29 octombrie 2022, un alt cadru didactic 

al școlii, a participat la cursul de formare ”We Are All Special: Inclusion and Support for Students with Special 

Needs In and Out of the Classroom”, susținut tot de Europass Academy of Creativity, dar în Atena, Grecia. Potrivit 

organizatorilor, cursul a avut ca obiective: informarea cu privire la principalele dizabilități pe care le pot avea 

elevii, schimbul de experiență în privința activităților potrivite pentru inluziunea elevilor cu dizabilități, 

practicarea unor activități care susțin incluziunea la clasă, dar și comunicarea cu părinții.  

 Experiența în cadrul acestui program Erasmus a fost diseminată tuturor colegilor în cadrul consiliului 

profesoral, dar și în cadrul consiliului de administrație, a condus la optimizarea planului managerial și a celui de 

dezvoltare instituțională și sperăm că va stimula dezvoltarea de parteneriate ale școlii noastre la nivel european și 

participarea la alte programe de tip Erasmus+. 


