
 

 
KA1- PROIECTE DE MOBILITATE 

PROIECT “Școala - mediu activ de manifestare a competențelor elevilor” 
 

Mobilitate pentru cadre didactice în Proiectul Erasmus+ KA1- 
 “Școala - mediu activ de manifestare a competențelor elevilor” 

 

Uniunea Europeană a implementat în anul 2014 Programul Erasmus+ pentru perioada 2014-
2020. În acest fel, școlilor li s-au deschis noi oportunități de formare a cadrelor didactice, în instituții 
de renume din Europa, în beneficiul elevilor, pentru dezvoltarea cărora profesorii îți vor folosi 
competențele nou formate. 

“Scoala - mediu activ de manifestare a competentelor elevilor” proiectul şcolii noastre 
aprobat de Comisia Europeană se desfăşoară pe o perioadă de doi ani: 2015-2017 şi urmăreşte 
formarea de compentențe noi profesorilor, în vederea formării de competențe noi elevilor. Proiectul 
este o necesitate reieşită din viziunea școlii și urmărește asigurarea calității în educație, interiorizarea 
și integrarea valorilor europene, prin implicarea efectivă și responsabilă a tuturor participanților,  
dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învățării și exersării competențelor 
elevilor, atât a celor performanți, cât și a celor cu CES, un mediu bazat pe valori morale, unde fiecare 
să beneficieze de șansa dezvoltării ca persoană și personalitate, pe baza egalității de șanse, și este în 
concordanță cu 3 ținte strategice din PDI. 

 
          În perioada 22-26.08.2016 am avut şansa să particip la cursul “Innovative Approaches to 
teaching ” propus de  ITC International TEFL Certificate, la Praga, în Republica Cehă. 
          Scopul cursului a fost: Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare, prin aplicarea 
metodelor inovative de predare-învățare, pentru dezvoltarea competențelor cheie ale secolului XXI. 
         Obiective: 
- prezentarea unor metode inovative de predare pentru diferite dicipline, ce pot fi folosite în proiecte 
cross-curriculare, pentru rezolvarea problemelor reale ale secolului XXI. 
- oferirea de oportunități de interacțiune și generare de idei pentru noi activități și evaluarea obiectivă 
a acestora; 
- deprinderea de noi abilități profesionale folosind cunoștințele teoretice, lăsând liberă creativitatea; 
-încurajarea examinării conceptelor din perspectiva trans-curriculară; 
- elaborarea unor activități adecvate pentru copii cu nevoi speciale; 
- dezvoltarea abilităților de predare și de utilizare a limbii engleze. 
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LUNI-22.08.2016 
Tema: Introducere. Modul teoretic: Abilitățile secolului XXI; Gândirea critică și creativă- cum le putem 
dezvolta. 
1. Două lucruri interesante legate de tema cursului: 
- În lumea de astăzi nu există independență economică. Toți oamenii depind unii de alții, pentru că 
fiecare, la rândul lui folosește bunuri create de alții sau servicii oferite de ceilalți. Este un cerc în care 
fiecare dă și primește. Aceasta duce la necesitatea dezvoltării gândirii creative. 
-Activitățile care solicită creativitatea sunt uneori grele, solicitante, pentru că ele trebuie să te scoată 
din zona ta de confort ca să poți să inovezi. 
2. Două aspecte ale activităţii de astăzi, care vor fi utile pe viitor în activitatea la clasă.  
- Cele 8 competențe cheie ale secolului XXI s-au dezvoltat în 14 competențe adiționale, absolut 
necesare în societatea actuală. Pentru ca acestea să fie formate și dezvoltate elevilor, trebuie ca 
profesorul de la clasă, la orice materie, în fiecare oră să introducă metode care să urmărească  
formarea și dezvoltarea cât mai multora dintre aceste competențe adiționale, cum ar fi alfabetizarea 
financiară, leadership și responsabilitate, productivitate și organizare, alfabetizarea multimedia, 
informațională și tehnologică; 
-Lucrul în echipă și activitățile pentru dezvoltarea creativității reușesc să formeze și să dezvolte 
numeroase competențe adiționale ale secolului XXI prin simpla lor folosire în orele de curs. 
    
 
 
MARŢI-23.08.2016 
Tema: Activități pentru clase interculturale. Metacogniția- a învăța elevii să învețe 

Investigația- baza învățării 
1. Două lucruri interesante legate de tema cursului: 

             - Pentru a realiza o învățare investigativă este nevoie de formularea corectă a unor întrebări care să 
incite la căutare, la realizarea de conexiuni între informații. O întrebare bine pusă duce la alta care 
aprofundează căutarea de informații despre subiect. 

              - Există 6 dimensiuni culturale care, analizate pentru fiecare țară în parte dau o imagine completă a 
ideii de multiculturalitate și de felul în care diferite popoare percep aceste dimensiuni. 
2. Două aspecte ale activităţii de astăzi, care vor fi utile pe viitor în activitatea la clasă.  
- Nu informațiile contează. Oricine poate accesa internetul pentru a afla informații. Important este ca 
elevii să învețe să abordeze un  subiect din mai multe puncte de vedere, să se întrebe ”De ce?”. 
- Metacogniția presupune acceparea de răspunsuri diverse și încurajează creativitatea, punând accent 
pe părerea proprie a celui care abordează subiectul. 
 
 

                      
 



 
MIERCURI-24.08.2016 
 
Tema: Adaptarea predării pentru ore diferite. Abordarea cross-curriculară a învățării 

Învățarea bazată pe proiect. Proiectarea, implementarea și evaluarea proiectelor 
1. Două lucruri interesante legate de tema cursului: 
-Mi-am lămurit unele aspecte legate de diferențele dintre monitorizare, evaluare pe termen scurt și 
evaluare globală, într-un proiect.  
- Folosind Teoria inteligențelor multiple, același subiect sau temă, poate fi abordată la orice obiect de 
învățământ și la orice clasă. 
2. Două aspecte ale activităţii de astăzi, care vor fi utile pe viitor în activitatea la clasă 
 - În designul unui proiect trebuie plecat de la identificarea problemelor care există, legate de un 
anumit subiect, apoi propunerea acelor acțiuni care pot îmbunătăți, corecta problemele identificate. 
- Planul de acțiune într-un proiect va avea în vedere abordarea profundă a soluțiilor, deoarece acestea 
nu se pot realiza fără o bază solidă. Să se propună acțiuni viabile, care se pot realiza, bazate pe 
resursele existente. 
 
 
JOI-25.08.2016 
 
Tema: ICT –în educație ( Evaluarea formativă și evaluare sumativă). Tendințe în evaluare 
1. Două lucruri interesante legate de tema cursului: 
- Activitatea m-a ajutat să înțeleg mai bine diferența dintre evaluarea formativă (care tindă să devină 
cât mai mult doar un feedback constructiv oferit imediat elevilor și care nu se cere neaparat 
cuantificat) și evaluarea sumativă. 
- Utilizarea programelor Kahoot, Plickers și Quizizz oferă profesorului multiple variante de evaluare 
activă, modernă și eficientă a elevilor, utilizănd tehnica informațională. 
2. Două aspecte ale activităţii de astăzi, care vor fi utile pe viitor în activitatea la clasă 
 -Utilizarea programelor Kahoot, Plickers și Quizizz, deoarece acestea vor face evaluarea formativă 
distractivă pentru elevi. 
- Utilizarea TIC în educație nu este un moft, ci o necesitate. 
 
 
VINERI-26.08.2016 
 
Tema:  Evaluarea formativă – Evaluarea sumativă: Portofoliul, benzile desenate,liste de control, 
interevaluarea și autoevaluarea; Workshop proiect. 
1. Două lucruri interesante legate de tema cursului: 
- O metodă inovativă de predare este folosirea benzilor desenate, care se pot crea direct pe computer 
folosind programul special destinat (www.makebeliefscomix.com ) 
-Folosind Rubistar se pot crea grile pentru evaluare formativă și interevaluare (peer assessement), 
pentru fiecare competență vizată, pe patru niveluri. 
2. Două aspecte ale activităţii de astăzi, care vor fi utile pe viitor în activitatea la clasă 
 -Metodele moderne de predare –învățare- evaluare răspund nevoilor elevilor de astăzi și fac lecțiile 
mai atractive, reducând distanța intre catedră și bancă. 
-Rubistar și Rubrics pot fi folosite de la cele mai mici vârste, mai ales că elevii sunt familiarizați cu 
folosirea unui computer sau device și pentru ei va fi foarte ușor. 
 
 
 
 
 

http://www.makebeliefscomix.com/


CONCLUZII: 
                Descopăr în fiecare zi adevărul zicalei ”Cu cât înveți mai mult cu atât îți dai seama mai bine 
cât de puține știi”. Am început cursul cu gândul că nimic nu e nou sub soare, trebuie ca și acest curs să 
semene cu altele, dar am constatat că atenția mi-a fost captată încă din primele ore, cu idei noi și 
interesante despre ceea ce îi învățăm noi pe elevi și ceea ce ar trebui să știe ei de fapt. Granița dintre 
acestea nu este una de netrecut, trebuie numai să abordăm învățarea altfel, urmărind să dezvoltăm 
elevilor competențele necesare, bazându-ne pe cunoștințele teroetice, nu făcând un scop din 
însușirea corectă, 100% a acestora, ci punându-i să opereze cu acestea. 
              Activitatea a fost  intensă, bazată pe comunicare colaborativă între cursanți, abordare folosind 
metoda de predare PPP (Present, Practice, Production), aplicată chiar pe cursanți. Problema formulării 
unor întrebări deschise pentru încurajarea învățării investigative nu a fost foarte ușor de abordat de 
către cursanți sau formatorul s-a făcut mai greu înțeles, mai ales că fiecare cursant predă o altă 
materie, ceea ce face destul de dificilă găsirea unor puncte comune referitor la tema formulării de 
întrebări. 
              Pe parcursul săptămânii s-a lucrat pe grupe pentru realizare sarcinilor, temele au fost 
abordate interesant de către formatori, astfel încât timpul s-a scurs pe nesimțite, iar activitatea a fost 
foarte eficientă și cu impact asupra noastră, a cursanților. Atenția ne-a fost captată pe toată durata 
cursului și am reușit să creăm instrumente noi de evaluare folosind programele destinate acestui 
lucru, menționate mai sus.  
             Ultima zi ne-a adus și noutăți de ultimă oră, metode moderne care pot fi folosite cu elevii 
foarte mici. Atmosfera a fost constructivă, prietenoasă, deschisă. Acum sunt mai „bogată” intelectual 
și sufletește şi pot aborda puţin altfel învăţarea cu elevii mei. 
 
                                                                                                                               Director adjunct, 
                                                                                                                   Prof. înv. primar Pincovici Alina-Ivona 
 
 

Materialul de faţă reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia Naţională şi 
Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informaţiilor 
respective. 

 
Proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020 

 


