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Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” din Pucioasa 
a fost reprezentată  în Proiectul Erasmus+K1 

                                                                      în Cehia 
 

 

În săptămâna 22-26 august 2016 am avut deosebita plăcere de a mă deplasa în Cehia în 
cadrul Proiectul Erasmus+ acţiunea K1, pentru a participa la cursul „Innovative approaches to 
teaching”.  

Cu cele opt module ale sale derulate pe parcursul a 40 de ore, cursul a avut ca obiective 
cunoaşterea unor metode inovative de învăţare, abordarea diferenţiată a unor subiecte de actualitate în 
învăţământul european, dezbaterea problemelor reale ale lumii şi găsirea unor oportunităţi de rezolvare a 
lor, lucrul în grupuri internaţionale, dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză.  

Am avut deosibita plăcere să constat că la cursul ce urma să se deruleze aveam să fiu parteneră 
cu profesori din Turcia şi Italia. Cu atât mai mult a fost mai interesantă experienţa, cu cât şi formatorii 
erau de naţionalităţi diferite (India, Bulgaria, Cehia).  

 

              Iată care a fost programul activităţilor:  

                  Luni, 22 august 2016: 

      Am întâlnit cu emoţie membrii ITC Prague, formatorii şi cursanţii, am prezentat fiecare obiectivele 
personale în vederea participării la activităţi şi am parcurs primul modul – „Competenţe ale secoului XXI”. 
Experienţa primului modul a însemnat o cunoaştere aprofundată a abordării diferenţiate a metodelor de 
predare-învăţare, cu accent pe anchetă ca bază a învăţării. Creativitatea şi cercetarea au fost termenii-
cheie ale primei zile de lucru la ITC Prague. 

     A doua parte a zilei a însemnat turul oraşului Praga, tur care a impresionat toţi participanţii, capitala 
Cehiei fiind o adevărată oază culturală cu monumente istorice şi instituţii europene. 

     Marţi, 23 august 2016: 

     Conform programului şi obiectivelor,  ziua de marţi a debutat cu modulul 2 – „Proiectul-baza învăţării”, 
o nouă provocare pentru participanţi. Termeni cheie: „indulgenţă” şi „reţinere”, care, la prima vedere nu 
spuneau prea multe despre activitatea noastră. Dar, când am primit sarcinile de lucru şi fiecare cursant a 
prezentat produsul cercetării, am înţeles că s-a urmărit realizarea lucrului în grup multicultural, lucru 
bazat pe metacogniţie. Emoţiile prezentării propriilor produse au fost depăşite de curiozitatea de a afla 
care sunt de exemplu, cele mai indulgente culturi şi care sunt cele caracterizate de reţinere (culturi 
indulgente: America de Nord, America de Sud, Spania, Franţa şi restraint culture: Italia, România, Cehia, 
Turcia). 

        A doua parte a zilei a fost rezervată activităţilor de   realizare a unui proiect educaţional, bazat pe 
înţelegere, aptitudini şi cunoştinţe-cheie. Cursanţii au concluzionat că de cele mai multe ori, învăţarea nu 
are succes din cauza lecţiior plictisitoare, pregătirea slabă a unor profesori, dezinteres pentru învăţare, 
prea multe ore pe săptămână, utilizarea sporadică a limbii engleze. Au fost propuse şi soluţii, ca de 
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exemplu: includerea elevilor în proiecte europene, organizarea unor cursuri extracurriculare, pregătire 
opţională a profesorilor, utilizarea software-lor educaţionale.  

      Miercuri, 24 august 2016: 

      În această a treia zi a cursului  am avut parte de  activitatăţi care au vizat parcurgerea următorului 
modul, care a avut ca subiect principal adaptarea materialelor de învăţare la problemele particulare ale 
claselor de elevi. A doua temă a zilei a fost „Abordări cross-curriculare”. Utilizând metoda intelegenţelor 
multiple şi adaptarea materialelor pe cerinţe diferenţiate, a fost realizată o activitae inedită cu tema 
„APA”. La final, fiecare participant a prezentat colegilor în manieră proprie, viziunea despre importanţa 
apei pe planetă. A fost o activitate solicitantă dar ale cărei rezultate ne-au determinat să înţelegem că 
orice temă este de actualitate şi poate să determine achiziţionarea de noi competenţe şi abilităţi dacă 
este realizată corespunzător vârstei şi cerinţelor elevilor.  

Joi, 25 august 2016: 

        Ziua de joi a fost deosebit de interesantă, deoarece au fost abordate elemente de ITC în educaţie. 
Au fost dezbătute forme ale evaluării – formativă, sumativă – şi utilizarea programelor „Plickers”, „Kahut” 
şi „Quizezz”. După prezentarea de către formator, am utilizat şi noi, cursanţii, aceste programe şi am 
realizat evaluări atractive pentru elevi şi uşor de gestionat de către profesori. Creativitatea a fost încă 
odată, baza lucrului în echipă şi individual. Foarte utile sunt şi materialele de lucru primite de la formatori, 
materiale care vizează înţelegerea aprofundată a tuturor formelor de evaluare.  

      Vineri, 26 august 2016: 

      În dimineaţa zilei de vineri am analizat evaluarea formativă vs. sumativă şi am creat benzi desenate. 
De asemenea, am discutat despre listele de control, autoevaluare şi programe precum „Rubistar”. Am 
participat la un workshop, am lucrat în echipe internaţionale şi am creat materiale pentru evaluare şi 
autoevaluare.  

     Experienţa parcurgerii acestui curs la ITC Prague, a avut multiple rezultate: cunoaşterea altor culturi, 
colaborare internaţională, perfecţionare personală, imbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba 
engleză, însuşirea de noi cunoştinţe, noi metode de cercetare şi învăţare, valorificarea preocupării 
cadrelor didactice pentru inovarea didactică prin valorificarea strategiior şi metodelor de predare activă şi 
participativă precum şi a exemplelor de bune practici didactice.  

    Consider că este o plăcută datorie morală să mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit în organizarea 
participării la acest curs – director prof. Grosu Gabriel Mihai, director adjunct prof. Pincovici Alina Ivona, 
coordonator proiect prof. Zamfir Aurora Claudia, ISJ Dâmboviţa.  

 

Prof. Vintilă Georgiana 

 
 
 
Materialul de faţă reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia Naţională şi Comisia 
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