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Programul Pilot – Run din 
cadrul Proiectului european 

ERASMUS + _ ENABLE

ENABLE - ÎMBUNĂTĂȚIREA
CONȘTIENTIZĂRII ȘI A ÎNVĂȚĂRII ÎN
SCOPUL PREVENIRII ABANDONULUI
ȘCOLAR TIMPURIU PRINTR-UN MEDIU
DE ÎNVĂȚARE INTELIGENT (ENHANCE
SELF-AWARENESS AND BALANCE THE
PERSONALIZED LEARNING IN ESL
PREVENTION THROUGH A SMART
LEARNING ENVIRONMENT)



Cauzele abandonului școlar:

• Lipsa de atractivitate a
Curriculum-ului școlar

• Metodele uneori
neatractive de predare-
învățare

• Lipsa de corelare a
sistemului de educație
cu nevoile societății și
ale pieței muncii

• Nivelul scăzut de
educație al unor părinți

• Sărăcia din multe medii
sociale, etc.



Scopul proiectului ENABLE

• să dezvolte un mediu educațional
intercultural, interdiscilinar

• să dezvolte experiențe de învățare
online

• să pregătească profesori din medii
școlare amenințate de abandonul
școlar timpuriu

• să implice elevi aflați în pericol de
abandon școlar



Colegiul Tehnic de Poștă și
Telecomunicații ”Gheorghe Airinei”  

partener în programul pilot

Profesori implicați:

1. Mitrache Claudia

(Informatică și TIC)

2. Toma Simona

(Informatică și TIC)

3. Oltean Nina

(Inginer /Lb. engleză)

Elevi implicați: 37



Elevii au 
accesat

platforma
online a 

proiectului

http://elearning.enableproject.eu/login/index.php

http://elearning.enableproject.eu/login/index.php


Activitatea 1 
pe platformă

Comunicarea în limba maternă și în limbi 
de circulație internațională

• Cum se scrie un CV
• Interviu de angajare
• Primirea și furnizarea de feedback
• Oferirea și primirea criticilor



Activitatea 2 
pe platformă

A învăța să înveți

• Identitatea și motivația profesională
• Învățarea prin interviu
• Cercetarea pieței muncii



Activitatea 3 
pe platformă

Dezvoltarea competențelor sociale și civice

• Adaptarea la noi provocări
• Confruntarea cu o dilemă morală
• Flexibilitatea
• Etică profesională



Activitatea 4 
pe platformă

Spiritul de inițiativă și antreprenoriat

• Gândire creativă
• Rezolvarea problemelor
• Managementul conflictelor
• Lucru în echipă



MAHARA

• Mahara este un sistem e-portofoliu ca sursă deschisă cu un cadru flexibil
de afişare.

• Mahara are caracteristicile unui sistem de reţele sociale, ale unui weblog,
care conectează utilizatorii şi crează comunităţi pentru cei care studiaza
online.



RAPORT 
ACTIVITĂȚI

Activitate

efectuată:
Încărcare

fișiere

Comentarii

libere

Creare

conținut și

interacțiune

via Mahara
Communication in mother tongue

x x x
Communication in a foreign language

x x x
Receiving and providing feedback

x x x
Professional Identity and Motivation

x x x
Learning by intervision

x
Professional ethics

x x
Labour market exploration

x x

Dealing with a moral dilemma x x
Conflict Management

x x x
Teamwork

x x x


