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Obiectivul general: 

îmbunătăţirea, 
completarea 
profilului profesional 
al cadrelor didactice 
cu noi competenţe şi 
abilităţi din domeniul 
managementului 
clasei şi al educaţiei 
non-formale  utilizate 
în crearea unui 
mediu educaţional 
atractiv pentru elevii 
cu absenteism, cu 
risc de abandon 
şcolar timpuriu şi cu 
performanţe scăzute 
în învăţare  

Piatra Neamţ 

Str. Progresului, Nr. 108 

Tel/Fax: 0233/211582  

scoaladanielacuciuc@gmail.com 

Beneficiar:  

Scoala Gimnaziala  

“Daniela Cuciuc” 

spice up! 

spice up! 

Parteneri:  

Associação Check-IN - 

Cooperação e 

Desenvolvimento Portugalia 

Cross Culture International 

Foundation Malta 

Perioada de 

implementare: 

1 septembrie 2014 - 

31 august 2015 



MODUL I: CULTURĂ ŞI 
INTERCULTURALITATE 
 

MODULUL II: COMUNICARE 

MODULUL III: DINAMICA 

GRUPULUI 

MODUL IV: 

METODE ALE EDUCAŢIEI  

(FORMALE, NONFORMALE ŞI 

INFORMALE) 

MODULUL V: EVALUARE 

 

Beneficiari:  

3 cadre didactice 

Să dezvolte competenţe de rezolvare 

a problemelor şi de management al 

conflictelor, soluții de lungă durată 

atunci când regulile sunt încălcate prin 

efectuarea de activităţi de mediere şi 

utilizarea unor strategii de intervenţie 

eficiente; 

Să îmbunătăţească competenţele de 

utilizare a metodelor specifice educaţiei 

nonformale în context formal cu scopul 

de a creşte motivaţia elevilor pentru 

învăţare; 

Să dezvolte strategii didactice cu 

privire la modul de aplicare a educaţiei 

nonformale în context formal şi crearea 

unei atmosfere non-violente în mediul 

educaţional pentru grupe de vârstă 

diferite; 

Folosirea propriilor calităţi, talente, 

diferenţe precum şi inteligenţa colectivă 

în procesul de valorizare, crescând 

încrederea acestora în utilizarea  

metodelor  nonformale şi pentru 

managementul eficient al clasei; 

Să împărtăşeasca exemple de bună 

practică şi transfer de informaţii între 

diferite zone culturale (cel putin trei ţări) 

pe diferite vârste de învăţare; 

Să promoveze cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei, în 

contextul  programului Erasmus +; 

“SPICE UP FORMAL 

EDUCATION THROUGH 

NONFORMAL ACTIVITIES”  

Lisabona  

1-7 februarie 2015 

Obiectivele proiectului:  

MODULUL I: CULTURALITATE 
Ș I INTERCULTURALITATE 

MODULUI II: COMUNICARE 
 

MODULUL III: 
MANAGEMENTUL 

MODULUI IV: MEDIEREA 

MODULUL V: DINAMICA 
GRUPULUI 

Beneficiari:  

4 cadre didactice 

spice up! 

“Harmony and Learning! – promoting 

harmony through class management and 

mediation techniques to reduce early 

school leaving”  

Malta  

15-19 aprilie 2015 


