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SUMARUL PROIECTULUI 

      Pentru un progres în ceea ce privește satisfacerea nevoilor educative ale elevilor școlii noastre și nu 

numai, cadrele didactice participante în echipa de proiect ERASMUS+ KA 101 LA VREMURI NOI, 

DASCALI NOI (2017-2018) au intrat in contact cu profesori și școli din alte țări europene, ca de exemplu 

Finlanda, Cipru, Spania, UK, Estonia, Macedonia, Slovacia, Turcia, Suedia, Norvegia, Austria, Germania, 

Croatia, Olanda, Franța (insula Martinica) etc. În urma acestei experiențe internaționale, au identificat si 

au produs noi metode de invatare-predare-evaluare în ceea ce privește dezvoltarea competențelor 

secolului XXI în folosul elevilor, curriculum la decizia școlii ( discipline opționale) care să vină în 

întâmpinarea nevoilor de formare pentru viață ale elevilor. 

     Obiectivele proiectului au fost: 

1. învățarea de 32 de cadre didactice din școala noastră cu 10 metode eficiente de predare interactivă în 

perioada septembrie 2017- august 2018; 

2. dezvoltarea în rândul a 32 de cadre didactice din școala noastră a competențelor de motivare a elevilor 

pentru propria educație pe tot parcursul vieții în perioada septembrie 2017- august 2018; 

3. creșterea motivației a 32 cadre didactice din școala noastră pentru a integra în predare dezvoltarea 

abilităților de viață în rândul elevilor în perioada septembrie 2017- august 2018; 

4. creșterea motivației a 32 cadre didactice din școala noastră pentru a realiza internaționalizarea școlii în 

perioada septembrie 2017- august 2018; 

5. creșterea motivației a 32 cadre didactice din școala noastră pentru a intra în contact cu cel puțin 7 cadre 

didactice din Europa în vederea realizării unui parteneriat strategic Erasmus+  în perioada septembrie 

2017- august 2018. 

      Dorim ca toată această valoare adăgată să o împărtășim cu voi, cititorii. 
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CAPITOLUL I 

ACTIVITĂȚI ȘI METODE DE ÎNVĂȚARE DESCOPERITE ÎN 

CADRUL FLUXURILOR 

 

I.1. ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE MULTICULTURALĂ 

 

ICEBERG CULTURAL 

Activitate experimentată la cursul  

How to make your school more international- a practice- based approach, Benalmadena, Spania,  

de prof. Anișoara Aydin 

 

      În din ce în ce mai multe școli există copii care aparțin diverselor grupuri etnice și/sau care, deși 

provin din familii de origine română, s-au născut, au crescut până la o anumită vârstă și și-au început 

educația în alte tări, în alte sisteme educaționale.  

      Pentru a ne ajuta elevii, propunem un joc interesant, care îi va determina să reflecteze asupra unor 

aspecte și să conștientizeze valorile vizibile și valorile imvizibile ale fiecărui coleg. 

Pași: 

1. Se împart elevii în grupe de 3-4, având grijă ca în fiecare grupă să existe cel puțin un copil de o 

altă etnie decât cea generală a clasei; 

2. Elevii sunt solicitați să se gândească la valorile comunității din care provin; 

3. Elevii sunt solicitați să completeze icebergul desenat pe o planșă/ coală astfel: 10% valori/ 

trasături morale vizibile și 90% valori/ trăsături morale invizibile, de care numai ei sunt conștienți. 
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4. Elevii sunt solicitați să schimbe planșele/ colile între ei; 

5. Elevii sunt solicitați să reflecteze asupra valorilor/ trăsătuilor morale vizibile și invizibile notate, 

apoi să discute în grup; 

6. Toate planșele se afișeaza, iar copiii sunt invitați să le observe și să adreseze întrebări; 

7. Profesorul formuleaza concluziile și morala întregii activități. 
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ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE MULTICULTURALĂ 

Activități experimentate la cursul 

Innovative Approaching to Teaching, Londra, UK, iunie 2018, Prof. Călin Iulia-Elena 

 

       Conform Glosary of Education Reform, educația multiculturală se referă la orice formă de educație 

care încorporează istoricul, textele, valorile, convingerile și perspectivele oamenilor din medii culturale 

diferite. La nivelul clasei, de exemplu, profesorii pot modifica sau încorpora lecții pentru a sublinia 

diversitatea culturală a elevilor dintr-o anumită clasă. În multe cazuri, "cultura" este definită în sensul cel 

mai larg, cuprinzând rasa, etnia, naționalitatea, limba, religia, clasa, sexul, orientarea sexuală și 

"excepționalitatea" - un termen aplicat elevilor cu nevoi și cerințe educaționale speciale. 

       Educația multiculturală se impune ca fiind obligatorie în secolul XXI de vreme ce există din ce în ce 

mai multe grupuri multiculturale, migrații internaționale, schimburi interculturale, proiecte internaționale 

și diversitate. 

        Pentru a crea pentru toți elevii și colaboratorii din proiectele educaționale ale școlilor un spațiu sigur 

și de succes pentru învățare, pentru întărirea dialogului intercultural și prevenirea discriminării, propunem 

trei activități de învățare distractive și cu un impact puternic în formarea grupurilor omogene. 

 

1. Roșu-Bunica 

Activitatea este potrivită pentru grupuri de persoane care vorbesc cel putin două limbi diferite. 

Materiale necesare: coală de flipchart, markere, perechi de cartonașe roșii și cartonașe cu un desen ce 

reprezintă o bunicuță pentru fiecare participant. În loc de cartonașe personalizate deja, participanții pot 

primi cartonașe simple sau foi pentru a colora și desena singuri. 
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Mod de desfășurare a activității: 

       Facilitatorul (profesorul) notează titlul activității pe foaia de flipchart, după care realizează un tabel 

care să conțină trei coloane pentru limba reprezentată, roșu și bunică. 

       Apoi invită pe fiecare participant reprezentant al unei limbi să noteze pe foaie traducerea pentru cele 

două cuvinte. De exemplu, pentru limba engleză va nota red și grandma. 

      După ce tabelul este complet și fiecare participant a tradus și notat cele două cuvinte, toți participanții 

sunt rugați să formeze un cerc. Facilitatorul alege pe rând (într-un mod cât mai creativ) câte un reprezentant 

al unei limbi. Fiecare reprezentant va trebui să improvizeze o povestioară în limba respectivă în care să 

includă de cât mai multe ori cele două cuvinte. În momentul în care participanții recunosc unul dintre 

cuvinte, ridică mâna în care au cartonașul potrivit care să reprezinte cuvântul. Activitatea se finalizează în 

momentul în care fiecare reprezentant al fiecărei limbi a spus povestea lui.  

       În urma acestei activități fiecare participant va învăța două cuvinte noi în limbile tuturor celor prezenți 

și, fiind o activitate distractivă, grupul are ocazia să se unească și să devină mai omogen. 

 

2. Buburuza 

     Activitatea este potrivită pentru grupuri de persoane care nu se cunosc prea bine sau care provin din 

medii culturale diferite.  

     Buburuza are scopul de a-i învăța pe participanți să îi respecte pe ceilalți și îi ajută să realizeze faptul că 

suntem unici, dar și că avem multe lucruri în comun cu ceilalți. 

Materiale necesare:  Desene reprezentând o buburuză, pixuri. 

Mod de desfășurare a activității: 

     Grupul de participanți se împarte în câteva grupuri (în funcție de numărul acestora) și li se dă ca sarcină 

să discute pentru 5 minute despre cine sunt și ce le place. 

     După incheierea discuției vor avea de scris în fiecare bulină a buburuzei câte un lucru pe care îl au în 

comun (ideal e să găsească cel puțin 5 lucruri comune). Picioarele buburuzei sunt rezervate pentru lucruri 

care sunt unice în grup. 



10 
 

 

 

3. Eticheta-stereotip 

       Activitatea este potrivită pentru grupuri de persoane diferite între ele și care urmează să desfășoare 

activități împreună.  

      Eticheta-Stereotip are scopul de a-i face pe participanți să ințeleagă felul în care se simt persoanele care 

sunt discriminate sau judecate în funcție de anumite caracteristici sau aparențe personale.  
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     Materiale necesare:  Etichete, carioci. 

     Facilitatorul (profesorul) pregătește etichete pe care sunt trecute afirmații de genul: 

- Fie-ți teamă de mine; 

- Nu mă asculta; 

- Vorbește-mi ca unui copil de doi ani; 

- Zâmbește-mi; 

- Spune-mi că nu știu nimic...; 

- Repetă tot ce spun; 

- Schimbă subiectul tot timpul. 

Mod de desfășurare a activității: 

     Prin metode creative (recomandat prin mișcare browniană), facilitatorul formează la intervale de 3-4 

minute perechi de câte două persoane care să poarte o discuție cu partenerul în funcție de ce scrie pe etichetă. 

După ce fiecare persoană are parte de minim două discuții cu două persoane diferite, participanții fac schimb 

de etichete între ei și repetă experiența. 

     Activitatea se termină printr-un debrief ghidat în care facilitatorul pune participanților întrebări și îi 

provoacă pe toți participanții să răspundă la întrebările: Cum v-ați simțit? Ce dificultăți ați întâmpinat? 

Când ați trăit ceva similar în viața reală? Cu ce lecție plecați de la această activitate? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Lecțiile outdoor 

Activitate experimentată la cursul  

How to make your school more international- a practice- based approach, Benalmadena, Spania,  

de prof. Anișoara Aydin 

 

  Lecțiile outdoor au un impact semnificativ asupra copiilor.  

    Acestea reprezintă o noutate, o nouă cale în dezvoltarea creativității, motivației pentru învățare și a 

curiozității elevilor, oferindu-le posibilitatea de a intra în contact nemijlocit cu natura. Activitatea se 

desfășoară în aer liber si este o modalitate optimă în vederea schimbării atitudinilor si comportamentelor. 

O astfel de activitate răspunde nevoii exprimate de toti elevii școlii noastre de a desfășura mai multe lecții 

outdoor, de a intra în contact cu natura, de a părăsi spațiul formal al sălilor de clasă așa cum se prezintă în 

designul actual. De asemenea, oferă un climat de învățare diferit, benefic mai ales elevilor ce întâmpină 

dificultăți de învățare, cu ritm lent de invățare sau cu CES. Într-un astfel de context, fiecare copil se simte 

mai motivat, mai capabil. Se dezvoltă cu ușurință spiritul de echipă (învățarea prin cooperare), se întărește 

conexiunea între elevi, între elevi și profesor, crește participarea activă. 

        Competenţe fundamentale puse în valoare de o astfel de activitate sunt : a învăța să trăiască 

împreună cu ceilalți, a învăța să cunoască, a învăța să fie, a învăța să facă. Predarea inedită, în acest 

context, le-a îmbunătățit elevilor imaginația, creativitatea, exprimarea literară. 

         

Descrierea literară în ,, Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă, clasa a VI-a 

Competențele fundamentale: 

 a învăța să cunoască (tipuri de figuri de stil) 

 a învăța să facă (să identifice culorile specifice unei descrieri, să realizeze compoziţii 

plastice şi compuneri folosind culori predominante din textul-suport) 

 a învăța să trăiască împreună cu ceilalți (să colaboreze cu ceilalți) 

 a învăța să fie (atent, participativ, creativ) 

          Scopul bateriei de lectii outdoor, bacteria incluzand-o si pe aceasta, a fost cultivarea receptivitatii 

literar- artistice a elevilor, cu referire la universul epic prin raportare la mediul înconjurător. 

 

         Obiectivele operaționale ale acestei lecții au fost: 
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a. obiective cognitive:  

 să identifice figure de stil în text; 

 să poată argumenta apartenenţa textului la genul epic ; 

 să remarce relaţia cu natura a naratorului subiectiv/stări sufleteşti ; 

 să desprindă mesajul textului; 

b. afective : să preţuiască şi să admire tezaurul de sensibilitate artistică a creaţiei epice naționale. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Metode si procedee: lectura expresivă, lucrul cu manualul, conversația, exercitii, rebusul,  

                                  metoda cadranelor, harta subiectivă a lecturii, jurnalul cameleon; 

Mijloace de invatamant: M. Jinga,, Limba română- manual pentru clasa a VI-a”, EDP, 

                                        Bucuresti1999; 

                                        Fișele elevilor cu sarcinile individuale și de grup 

                                        Test formative 

                                        Explorarea mediului înconjurător 

                                        Imagini care ilustrează textul- tabla interactivă 

                                        Creta colorată si material auxiliar pentru realizarea hărții subiective 

                                        a lecturii. 

Resurse: 

a. umane: 30 de elevi; 

b. material: tabla, fișa de lucru, post- it-uri; 

c. spatiale: sala de clasă, curtea şcolii; 

d. timp: 50 de minute. 

 

      Bibliografie: 

a. Programa şcolară in vigoare pentru clasa a VIII-a, Limba si literatura română; 

b. ,, Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă;  

c. I. Negret- Dobridor: Didactica nova, editura Aramis, Bucuresti,2005; 

d. I. Negret- Dobridor: Formarea continua a profesorilor de limba romana, engleza si franceza in 

societatea cunoasterii, formREF, POSDRU/87/1.3/S/62536, Bucuresti, editura Vox 2000, 2011. 

 

Forme de organizare a activității: activitate frontală în alternanță cu activitatea individuală și pe grupe 
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Text-suport: 

          ,, Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, în care se 

oglindește cu mâhnire Cetatea Neamțului de atâtea veacuri! Dragi-mi erau tata și mama, frații și 

surorile, și băieții satului, tovarășii mei din copilărie, cu care, în zile geroase de iarnă, mă desfătam pe 

gheață și la săniuș, iar vara, în zile frumoase de sărbători, cântând și chiuind, cutreieram dumbrăvile și 

luncile umbroase, prundul cu știoalnele, țarinile cu holdele, câmpul cu florile și mândrele dealuri, de 

după care-mi zâmbeau zorile în zburdalnica vârstă a tinereții! 

       Asemenea, dragi-mi erau șezătorile, clăcile, horele și toate petrecerile din sat, la care luam parte cu 

cea mai mare însuflețire! De piatră de-ai fi fost, și nu se putea să nu-ți salte inima de bucurie când 

auzeai, uneori în puterea nopții, pe Mihai scripcarul din Humulești umblând tot satul câte c-o droaie de 

flăcăi după dânsul și cântând.”  

O activitate de învățare reprezentativă de pe parcursul lecției:  

- elevii au identificat un cuvânt cheie în text şi în funcţie de acesta au ales o imagine semnificativă 

dintr-un set de imagini date, au discutat aspectele surprinse în imaginile alese, au făcut asocieri cu 

natura înconjurătoare. 

 

Personificarea, clasa a V-a 

Ne-am asezat în jurul unui tufiș cu trandafiri din curtea școlii și le-am cerut copiilor să închidă ochii. 

După câteva secunde de liniște, i-am solicitat să își imagineze că toți acei trandafiri au suflet, că pot simti, 

că pot vorbi. I-am intrebat:  

- Ce auziți?  

- De unde vin acele sunete?  

- Cine le produce?  

- Dacă acești trandafiri ar putea vorbi, ce ți-ar povesti?   

Etc. 
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Învățarea bazată pe jocuri (GBL) 

Activitate experimentată la cursul  

Create the future leaders& innovators in the classroom, Limassol, Cipru,  

de prof. Chiru Lidia Constanța 

       Învățarea bazată pe jocuri reprezintă o modalitate eficientă de a implica active toți elevii, indiferent 

de stilul lor de învățare sau de tipul de inteligență. 

Pași pentru a integra corect învățarea bazată pe joc în clasă: 

1. Determină scopul învățării bazate pe joc (a. Intervenție personalizată b. Îmbogățire a cunoștințelor 

c. Consolidarea cunoștințelor).  

2. Selectează jocul adecvat clasei și obiectivelor lecției, asigurându-te că ai niveluri de provocare 

multiple, asemena jocuilor online, că ai o ,,poveste care să îi fascineze pe elevi inspirată din 

realitatea lor imediată, că le asiguri o experiență unică, personalizată, că oferi recompense bazate 

pe realizări și feed-back. 

3.  Joacă-l tu însuți înainte de a-l folosi la clasă pentru a te asigura că vei atinge obiectivele lecției. 

4. Asigură-te că îndeplinește așteptările părinților și că îi informezi în prealabil de faptul că vei 

utiliza jocuri în timpul orelor. 

5. Folosește în permanență jocul, nu doar sporadic, în diverse momente ale lecției, nu doar la 

captarea atenției.  

6. Ai grijă ca toți elevii să participe activ la joc. 

7. Evaluează progresul fiecărui copil pe parcursul jocului prin colectare de date, prin autoevaluări 

sau prin discuții la nivelul clasei. În funcție de feed-back-ul astfel primit, ajustează activitatea.  

       Un exemplu de activitate de învățare este jocul pe care l-am propus elevilor mei pe durata unei ore 

didactice de limba engleză: At the County Fair. În ora anterioară am solicitat elevii să se împartă în două: 

proprietarii de standuri și cumpărătorii. Copiii care au ales să fie proprietari s-au organizat în 5 grupuri și 

au decis standul pe care îl vor avea de pregătit pentru lecția următoare. Standurile au fost cu jucării, cu 

haine, cu mâncare, cu cărți și cu oferte de excursii școlare în România. Un elev întreprinzător a avut ideea 

de a-și face o bancă, propunând și o monedă. A venit pregătit cu oferte de finanțare, precum și cu 

bancnote al căror design îi aparține și pe care le-a printat. Prin intermediul acestui joc toți elevii prezenți 

și-au dezvoltat abilitățile de viață, familiarizându-se cu un aspect important din viața de zi cu zi, anume 

mersul la bancă, la cumpărături, punăndu-și în valoare competențele de exprimare orală în limba engleză. 
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Fiecare echipă a stability prețul fiecărui produs, au dialogat exclusive în limba engleză, au exersat 

formulele de adresare politicoasă ( May I …., please? Can I have a..., please? Thank you"), numeralele , 

culorile, diverse substantive aparținând diverselor câmpuri lexicale.       

     

Bancnotele lui Dennis 
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Învățarea bazată pe lucrul în echipă (TBL) 

 

Activitate experimentată la cursul  

Create the future leaders& innovators in the classroom, Limassol, Cipru 

de prof.pentru învățământul primar Geambașu Roxana 

 

 

     Team based learning reprezintă pentru elevii de orice vârstă o formă unică și puternică de învățare în 

grupuri mici. 

     Această metodă permite atingerea potențialului maxim al fiecărui elev în parte lucrând în echipă . De 

asemenea, oferă structuri organizatorice coerente care te ajută să își proiectezi întregul demers didactic. 

S-a demonstrat ca acestă metodă crește randamentul școlar, elevii își dezvoltă mobilitatea intelectuală și 

devin mai adaptabili la modificările din jurul lor, indiferent de natura lor. 

 

      În cadrul unei activități de învățare bazată pe TBL, copiii fac judecăți de valoare și iau decizii 

împreună bazate pe analiza complexă a datelor. Feed-back-ul de la colegi este imediat. Este favorizată cooperarea, 

elevul fiind pus în fața unor puncte de vedere diferite, prin urmare va trebui să își organizeze  argumentele. Este 

vizată dezvoltarea capacitatii de adaptare a elevului într-un cadru de cooperare, dar și de confruntare de idei, 

dezvoltarea responsabilitatii propriei opinii, a empatiei, a spiritului de inițiativă, a cooperării și a negocierii. În 

cadrul fiecărei echipe trebuie să existe un lider, iar fiecare membru va fi informat în legătură cu rolul pe care îl are 

în cadrul grupului și care este scopul activității respective. 
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IBL  

 

Inquisitive Based Learning  

Învățarea bazată pe cunoaștere 

Activitate experimentată la cursul Education in Finland- Original Best Practices Benchmarking,  

Vantaa, Helsinki, Finlanda 

de prof. Anișoara Aydin 

 

    Fiecare copil dovedește curiozitate față de tot ceea ce îl înconjoară și poate fi perceput cu unul dintre 

cele 5 simțuri. Inquisitive based learning (IBL) se bazează pe este curiozitatea și dorința lor de a investiga 

lumea din realitatea apropiată.  

    În timpul activităților educative, elevii se vor implica și vor pune întrebări care vor conduce la o mai 

bună înțelegere, iar noi, ca profesori, trebuie să îi încurajăm să pună cât mai multe întrebări. Dacă se 

participă active la activitățile propuse, copilului Ii se dezvoltă abilitățile de rezolvare a problemelor atât 

de necesară nu numai la școală, cât și în viața reală.  

    Această metodă poate fi folosită atât la ciclul primar, cât și la cel gimnazial și funcționează foarte bine 

într-un mediu colaborativ. Forma de organizare recomandată este în perechi, în cadrul cărora un elev pune 

întrebări, iar celălalt răspunde. 

    Tipurile de întrebări pe care literatura de specialitate le recomandă sunt: întrebări de ipoteză, întrebări 

de deducere a răspunsului, întrebări de interpretare și întrebări de transfer. Întrebările de ipoteză le solicit 

imaginația elevilor si realizarea de conexiuni a cunoștinșelor pe care le poedă, astfel încât să facă predicții 

(ca de exemplu, lectura predictive la limba română). Întrebările care ajută la deducerea răspunsurilor îi 

solicit pe elevi să gândească dincolo de informațiile disponibile.Întrebările de interpretare îi ajută pe elevi 

să gândească mai profund și să înțeleagă consecințele informațiilor. Întrebările de transfer solicită elevii 

să folosească eficient cunoștințele dobândite. 

     Întrebările nu trebuie să viseze un fapt ( ca de exemplu: Unde s-a născut Mihai Eminescu? sau Pe ce 

continent se află România?), ci întrebările care să le solicite imaginația, dorința de a cerceta (de 

exemplu: Cu ce scop credeși voi că autorul a scris această carte?, elevii având posibilitatea să aibă o 

opinie pe care să o argumenteze temeinic sau să fi știut deja răspunsul din diverse referințe critice pe care 

le-au citit). Întrebările trebuie astfel formulate, încât  răspunsurile să fie obiective, rezultatul unei cercetări 

(de exemplu: Ce sugerează dovezile obținute în urma testării apei din fântâna școlii?). 

 IBL’s character building program allows students to develop positive social and emotional behavio 
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Drama in educatie 

Activitate experimentată la cursul Integration and Multiculturality, Split, Croatia 

prof. Anișoara Aydin și prof. Tatiana Badea 

 

     Drama în educație sau Drama educațională înseamnă și cuprinde aplicarea oricărui concept, procedură 

sau metodă care utilizează mediul dramei în scopuri de educație. 

     Metodele de predare- învățare-evaluare specificei dramei pot fi utilizate în mod eficient în predarea 

integrată, intercurriculară, precum și în cazul învățării bazate pe proiect (PBL). 

     Prin punerea participanților în situații fictive, evenimente și relații și atribuindu-li-se diverse roluri, 

metodele dramei educaționale facilitează învățarea experiențială a elevilor. Astfel ei își dezvoltă 

capacitatea de înțelegere a unor situații, abilitățile, atitudinile, valorile. Drama stimulează copiii 

intelectual, le stimulează emoțiile și simțul estetic, le îmbogățește experiența de viață în general, îi ajută 

să-și exprime sentimentele, atitudinile, aptitudinile și afinitățile, le dezvoltă imaginația și creativitatea, 

abilitățile motorii și "limbajul corpului". Poate cele mai importante sunt dobândirea conștientizării sociale 

și a componentelor sale (auto-critică, responsabilitate și toleranță), dezvoltarea de credințe morale umane, 

a încrederii și a respectului de sine, vor înțelege mai bine relațiile și comportamentul uman, vor învăța să 

colaboreze, să se aprecieze pe ei înșiși și pe alții și astfel să obțină recunoașterea altora. 

Predarea dramatică efectuată în mod competent are un impact holistic, în care cunoașterea intelectuală și 

trăirea prin emoții sunt integrate într-o experiență completă de învățare și înțelegere a unui conținut 

educațional. Astfel elevii sunt puși în situații active de învățare experiențială, favorizănd gândirea critică, 

exprimarea propriei opiniei, încurajându-i să-și exprime și să-și susțină opinia în mod public. 
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Scena înghețată 

Activitate experimentată la cursul Integration and Multiculturality, Split, Croatia 

prof. Anișoara Aydin 

 

    Una dintre cele mai commune techinici din arta teatrală este scena înghețată sau imaginea statică. 

Aceasta este realizată individual sau ca grup, actorii având poziții expresive, dar nemișcate, gesturi fixe și 

mimică suggestive. Într-o scenă înghețată se prezintă un subiect, o situație, o scenă, um moment dintr-o 

opera literară. Se poate surprinde un concept abstract (iubirea, succesul, ipocrizia, opresiunea etc.), o 

reproducere a operelor de artă (de ex. Pieta, Mona Lisa, Discobolul ), un eveniment, o situație reală sau 

fictivă. De exemplu: la ora de educție plastică, un elev poate fi solicitat să ofere o imagine înghețată a 

unei opera de artă, iar colegii vor fi solicitași să o identifice.  

    Particularitatea acestei tehnici este că imaginea sau scena înghețată se poate reînvia și transforma într-o 

scenă improvizată și că ar putea fi înghețată din nou. Imaginea statică poate fi pusă în mișcare cu scopul 

de a vedea ce se întâmplă între personajele prezente în scenă; se poate opri la momentul potrivit (de 

exemplu, în punctul de culminare a tensiunii sau în momentul scăderii acesteia); acesta poate fi împins 

"înainte" sau "înapoi", ca un clip video. Regulile de bază în modelarea unei scene înghețate impun 

jucătorilor să știe ce personaj întruchipează, adică cine sunt pe scena descrisă; ei sunt instigați să intre în 

roluri cât pot, adică "să intre în pantofii caracterului", să identifice cu modul său de gândire și 

comportament, să-și empatizeze problemele. 

     După ce a conceput modul de modelare a subiectului atribuit, grupul care prezintă imaginea înghețată 

ajunge la "scenă", adică în fața altor participanți și la semnul profesorului (prin aplecarea mâinilor sau 

prin a spune "Curtain!" Sau "Freeze" !) se îngheață în imagine. Lucrul cu această tehnică se poate 

desfășura în diferite direcții. Scenele înghețate pot fi arătate succesiv unul după altul, pot fi discutate și 

analizate separat sau împreună. Rezultatele mai profunde și valoroase din punct de vedere educațional pot 

fi obținute în urma unor scene particulare, în special a celor care prezintă o situație sau o problemă 

problematică, despre care personajele din scenă pot și ar trebui să ia o anumită atitudine și să-și 

construiască o opinie. Și tocmai aceasta ne ajută să realizăm această tehnică - punând elevii în rolurile în 

care sunt stimulați să se gândească în mod activ la problemele și la problemele pe care se lucrează. 

Fotografia înghețată este prezentată în primul rând "spectatorilor", de obicei de un prezentator care poate 

fi, de asemenea, unul dintre personajele din scena înghețată. Timp de zece secunde, "spectatorii" în tăcere 

urmăresc scena și încearcă să o "citească". Apoi, un profesor intră în scenă și începe conversația cu 
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personaje, punându-și o mână pe umăr, ca semn de atitudine prietenoasă. Profesorul întreabă întrebările 

personale (interviu) despre cine sunt, ce se întâmplă, unde și când are loc evenimentul, care este profesia 

sau relația cu ceilalți etc .; desigur, personajele ar putea fi întrebate cum se simt și se gândesc personal la 

eveniment și la alte personaje. Profesorul poate invita și pe alți elevii ("spectatorii") să se angajeze activ 

în interogarea personajelor și analizarea situației prezentate. Împreună cu intervievarea personajelor, 

scena inițială înghețată poate fi dezvoltată în continuare cu ajutorul altor metode. De exemplu, 

personajele pot fi rugate să-și exprime verbal gândurile lor interioare (monologul interior), sau un 

personaj poate fi invitat să se așeze și să fie interogat de către grup cu privire la opiniile și 

comportamentul său (hot-seat). 

      Mai mult, punând în mișcare o scenă înghețată, o putem transforma într-o scenă improvizată în care 

acțiunea dramatică, personajele și relațiile lor pot fi dezvoltate în continuare. Într-o scenă improvizată, 

jucătorii ar trebui să fie instruiți să se comporte în mod natural și să încerce să se identifice cu caracterul 

cât mai mult posibil, pentru a câștiga experiența și înțelegerea cum va fi "în cizmele altcuiva". În timpul 

improvizării, profesorul poate să aducă noile personaje în acțiune dramatică sau să înlocuiască jucătorii 

din scena improvizată cu membrii publicului sau să invite jucători să schimbe reciproc rolurile. 

Ca instrument multifuncțional și flexibil, tehnica de scenă înghețată poate fi un punct de pornire pentru 

utilizarea multor alte exerciții și tehnici de teatru, precum și pentru crearea unei producții de teatru. Odată 

cu interviul, monologul interior sau scena improvizată, tehnica imaginii statice poate fi dezvoltată și 

combinată cu proceduri cum ar fi improvizația ghidată sau așezarea la cald, poate fi folosită eficient ca o 

introducere în drama de proces sau ca parte a acesteia; acesta poate fi punctul de plecare pentru elaborarea 

povestirii unui program de teatru forum sau poate fi unul din componentele sale, etc. 
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Hipnoza columbiană 

Activitate experimentată la cursul Integration and Multiculturality, Split, Croatia 

prof. Anișoara Aydin 

 

      Exercițiul este specific metodologiei ,,teatrului oprimatului" al lui Augusto Boal. 

      Există are mai multe versiuni, cea de bază desfășurându-se astfel: clasa de elevi este împărțită în 

perechi, jucătorul A și jucătorul B. A este un hipnotizator (lider) și B este un hipnotizat (cel condus), 

controlat de A. Jucătorul A plasează palma la aproximativ 20 de cm. în fața chipului jucătorului B și-l 

conduce astfel pe o suprafață cât mai mare, sau îi schimbă înălțimea, obligându-l să stea pe vărfuri, de 

exemplu, ssau să se aplece. Este necesar ca ambii jucători să păstreze distanța și unghiul între palma 

hipnotizatorului și fața hipnotizatului. După 2 minute, jucătorii își schimbă rolurile, deoarece este 

important ca ambii să experimenteze situația ( atât poziția liderului, precum și a conducătorului). 

      După efectuarea exercițiului în forma sa de bază, puteți să încercați alte versiuni: 

1. Jucătorul A și jucătorul B se ghidează reciproc, ținându-și palmele în fața celuilalt. 

2. Jucătorii lucrează în trio, adică formează grupuri de trei jucători (A, B și C). A este un hipnotizator 

care, simultan cu palma stângă, ghidează B și cu palma dreaptă îl ghidează pe C. 

2.1. Când toți trei își schimbă rolurile, toți pot încerca să se conducă reciproc. 

3) Hipnotizatorul poate avea un grup de persoane hipnotizate pe fiecare parte. De asemenea, în această 

versiune, în timp ce hipnotizatul trebuie să urmeze palma conducătorului superior, în același timp el / ea 

ar putea fi și în rolul hipnotizatorului, cu unul sau mai mulți parteneri hipnotizați pe care îi călăuzește și îi 

controlează. 

d) Elevii sunt organizați în cerc, toți având în același timp rolul ghidului și al ghidatului. Toți își ridică 

mâna stângă și o pun în fața partenerului lăsat de ei, în timp ce capetele lor sunt îndreptate spre dreapta 

spre palma partenerului. Un astfel de grup ar trebui să îndeplinească o sarcină comună, de exemplu. să 

treacă de la un capăt al camerei la altul sau de la o cameră la alta, fără a încălca regulile jocului. 

      Există o serie întreagă de variante ale relației dintre lider și cel condus, toate acestea reprezentând 

modele de relații sociale interpersonale. Ân cadrul acestui exercițiu, participanții pot explora modul în 

care se simt în ambele roluri. Extrapolând, elevii pot trage concluzii privind relațiile și structurile 

interpersonale bazate pe puterea și controlul social.  
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     Prin urmare, este util să realizăm o analiză a sentimentelor și a experiențelor ,,actorilor  în timpul 

exercițiului și să identificăm posibile asemănări cu situațiile din viața reală.  

     Pe de altă parte, exercițiul, în toate variantele sale, poate fi, de asemenea, un model de cooperare și 

responsabilitate reciprocă, copiii sprijinându-se reciproc în executarea sarcinilor comune. Definit și 

exemplificat de cadrul didactic, apoi executat corect de către elevi, exercițiul dezvoltă cooperarea, 

comunicarea, ănvățarea prin joc  și responsabilitatea. 
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Figura-on-the-poster 

Activitate experimentată la cursul Integration and Multiculturality, Split, Croatia 

de prof. Tatiana Badea 

 

Există două variante de abordare a acestei metode. 

1. Pe o coala A3 se lipește figura unei persoane reale sau fictive ( ca de exemplu, artiști, personaje 

din literatură sau opere de artă, eroi, figuri istorice sau mitice, oameni de știință, răufăcători etc.) a 

căror muncă, viață, destin sau semnificație pot fi subiectul unei activități educative. Elevii pot fi 

rugați să scrie pe coală informații pe care le au în legătură cu acel personaj, colectându-se cât mai 

multe informații. 

2. În procesul de elaborare a unei povestiri se poate un crea un personaj atfel: pe o coală A3 se 

desenează silueta unui om, apoi elevii vor fi invitați să scrie trăsături morale ale personajului, ale 

competențelor profesionale și ale valorilor morale. Prin acest proces, elevii vor învăța și vor 

conștientiza importanța valorilor, a competențelor și abilităților personale, profesionale și sociale 

pe care trebuie să le posede fiecare. 
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Monologul interior 

Activitate experimentată la cursul Integration and Multiculturality, Split, Croatia 

de prof. Tatiana Badea 

 

          Această metodă poate fi folosită ca atare sau în combinație cu o altă metodă, de exemplu, ca parte a 

unei scene improvizate sau ca parte a improvizării ghidate.  

          Cadrul didactic stabilește un semnal oral în urma căruia copilul verbalizează în timpul rolului 

găndurile personajului pe care îl interpretează, încă fiind in poziție înghețată. De exemplu, la ciclul primar 

copiii pot interpreta o scenă înghețată din Rățușca cea urâtă, anume momentul în care personajul 

principal pleacă din cuib. Copilul care are rolul verbalizează ce crede el/ea că simte personajul. 

          Această metodă solicit concentrarea elevilor, le dezvoltă imaginația și creativitatea. Dacă este prea 

dificil pentru un copil să înțeleagă sarcina de lucru, cadrul didactic poate intra în rol dându-le copiilor un 

exemplu.  

 

TU 

Activitate experimentată la cursul Integration and Multiculturality, Split, Croatia 

de prof. Tatiana Badea 

 

     Tipul jocului: Coeziunea grupului de elevi 

     Clasele V-VIII;  Numărul de participanți: 6-12 

     Elevii își dezvoltă abilitățile de comunicare prin trecerea cuvântului ,,tu" de la unul la altul. 

     Copiii stau într-un cerc. Un copil începe a gesticula spre colegul din dreapta spunând:,,Tu". Copilul 

care primește cuvântul îl dă mai departe, dar, pe măsură ce trece de la un copil la altul, energia gestului și 

volumul vocii cresc, până când un elev atinge energia maximă. Dacă nu poate poate mai mult,va trebui să 

scadă energia gestului și volumul vocii și tot așa de la un elev la altul pâmă când gestul dispare și 

cuvântul ,,tu" nu se mai aude, ci doar se deschide gura, fără a se scoate niciun sunet. Mai departe copiii își 

vor folosi doar ochii spre a trece ,,tu de la unul la altul. Copiii vor simți o legătură specială între ei se vor 

simți ca și cum ar fi avut o legătură psihică între ei. 
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OAMENII- IMAGINE  

Activitate experimentată la cursul Integration and Multiculturality, Split, Croatia 

de prof. Tatiana Badea 

 

Tipul jocului: Improvizație 

Clasele IV-VIII  

Numărul de participanți: 2- 30 

Materiale: Imagini cu oameni  

     Elevii vor folosi imaginile ca sursă de inspirație pentru crearea de personaje și vor interacționa apoi cu 

ceilalți ca și cum ar fi acele personaje. Ei vor încerca să determine ce imagine au folosit ceilalți 

participanți pentru inspirația lor după ce au interacționat cu ei. 

     Cum se joacă: elevii sunt distribuiți în sala de clasă, astfel încât fiecare să aibă suficient spațiu. Cadrul 

didactic distribuie fiecărui elev câte o imagine a unei persoane. Solicită elevii să nu permită nimănui să se 

uite la acea poză. Le precizează că au 3 minute să privească și să înțeleagă ce emoție anume vrea acea 

persoană din poză să transmită, apoi să devină acea persoană. Copiii trebuie sa decidă personalitatea 

persoanei din fotografie, vârsta acesteia, stilul de viață, hobby-uri etc. în funcție de vestimentație, locul 

unde a fost făcută poza, mimica și alte detalii posibile. Fiecare va trebui să imagineze o ,,poveste " pentru 

persoana din imagine, o voce, o atitudine, după care copiii vor intra în pielea personajelor și vor participa 

la o petrecere fără a vorbi unul cu celălalt înainte de expirarea celor trei minute.  

     La sfârșitul celor trei minute, imaginile sunt predate profesorului, iar fiecare devine personajul pe care 

l-a avut în imagine.Abia acum ,,personajele au voie să vorbească între ele timp de 5-6 minute, ca și cum 

ar fi la petrecere. După expirarea timpului, profesorul le cere să redevină ei înșiși și va arăta tuturor 

pozele cu personajele, după care le va cere să identifice personajul și copilul care l-a interpretat. Imediat 

ce se face identificarea corectă, elevul va argumenta modul în care și-a gandit personajul pe care l-a avut 

de interpretat. 

      Recomandare: A nu se folosi imagini ale unor staruri sau persoane publice. Imaginile ar trebui să 

reprezinte oameni de toate varstele, de diverse condiții sociale.  
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CAP.II 

ACTIVITĂȚI ȘI INSTRUMENTE DE LITERAȚIE TEHNOLOGICĂ 

 

     Utilizarea social media - de la blogging și rețele sociale on-line la crearea de materiale digitale diverse 

este în prezent esențială pentru majoritatea adolescenților și poate fi adusă cu succes în sala de clasă. 

     Inițiativele de învățare din secolul XXI, informate prin cercetarea cu privire la modul în care oamenii 

învață cel mai bine, folosesc tehnologii emergente (de exemplu computere, telefoane inteligente și 

instrumente Web 2.0) și cuprind învățarea colaborativă și participativă. 

     Tehnologia Web 2.0 permite utilizatorilor să producă și să împărtășească conținut în moduri noi și în 

timp real: crearea de conținut generată de utilizatori și "remixarea" devin practici foarte apreciate de tineri, 

iar la școală ajută ca relațiile tradiționale dintre profesori și elevi să devină mai strânse și mai prielnice 

învățării. 
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Codurile QR  

material realizat de prof. Iulia- Elena Călin 

     Codurile QR sunt instrumente moderne și la îndemână care permit codarea și informatizarea conținutului 

academic clasic și pot fi folosite în diverse activități de învățare. Codul QR este o gamă de standarde 

de codare cu formă de bare bidimensionale (cod matrice) și sunt citite de diverse aplicații instalate pe 

telefonul mobil. 

 

 

      Cod QR realizat pe www.free-barcode-generator.org care codifică informația text din paragraful de 

mai sus. Vă invităm să testați pentru decodificare una dintre aplicațiile propuse mai jos. 

 

      Dintre platformele gratuite cu ajutorul cărora puteți genera coduri de bare, propunem: 

- https://www.free-barcode-generator.org/ 

- https://www.barcoding.com/resources/barcode-generator/ 

- http://online-barcode-generator.net/ 

- http://www.barcode-generator.org/ 

- https://ro.qr-code-generator.com/ 

 

      Unele dintre cele mai folosite aplicații pentru decodificarea codurilor QR sunt: 

 Barcode Scanner by Zxing 

 i-nigma 

http://www.free-barcode-generator.org/
https://www.free-barcode-generator.org/
https://www.barcoding.com/resources/barcode-generator/
http://online-barcode-generator.net/
http://www.barcode-generator.org/
https://ro.qr-code-generator.com/
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 QR Code Scanner 

 Scan 

 Zapper 

 Quick Scan 

     Încurajăm includerea codurilor QR în activitățile de învățare din clasă și din afara ei și promitem mult 

entuziasm și implicare din partea elevilor! 

 

 

PADLET ( www.padlet.com) 

Activitate experimentată la cursul How to make your school more international, Split, Croatia 

prof. Anișoara Aydin 

      

     Padlet este un tablou digital folosit în scopul de a crea într-o manieră ușoară și plăcută prin colaborare 

proiecte deosebite. 

      Inițial, aplicatia gratuita oferă un spațiu gol, ca și cum ar fi o bucată de hârtie numită padlet. Pe acest 

padlet persoanele care lucrează în colaborare pot adăuga simultan sau când doresc orice legat de proiectul 

la care se lucrează. Fiecare utilizator poate adăuga unul sau mai multe post-it-uri conținând text si/sau 

imagini. De asemenea, pot adăuga un videoclip, pot înregistra un interviu, pot încărca un selfie, pot 

încărca documente și multe altele. Pentru ca forma padletului să fie cât mai atractivă, se recomandă 

alegerea unei imagini de fundal și a unei teme personalizate. 

      Această aplicație poate fi folosită la orice disciplină, de către orice fel de copil, începând cu vârsta de 

6 ani. 

     Iată două astfel de exemple la care au colaborat doamnele prof. Anișoara Aydin și Mariana Stancu în 

cadrul fluxului din Spania la cursul oferit de Euneos Oy., Finlanda,  How to make your school more 

international 

https://padlet.com/jcmg_hormann/5h7zmyou4v5d 

https://padlet.com/jcmg_hormann/y4znkpxx12c7 

 

http://www.padlet.com/
https://padlet.com/jcmg_hormann/5h7zmyou4v5d
https://padlet.com/jcmg_hormann/y4znkpxx12c7
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Utilizarea aplicației Kahoot.it în cadrul activităților educative 

Activitate experimentată la cursul How to make your school more international, Split, Croatia 

prof. Mariana Stancu 

 

Utilizarea Internetului, a resurselor on-line, a comunicării on-line, stimulează şi dezvoltă potenţialul 

cognitiv al elevilor, dezvoltă abilităţile necesare acestui secol, orientează instruirea către interesele elevilor, 

contribuie la dezvoltarea gândirii critice.  

Jocurile și testele create în aplicația Kahoot.it pot fi folosite în predarea de noi informații, fixarea 

lor, recapitularea și evaluarea cunoștințelor. Prin utilizarea acestei aplicații se pot îmbunătății competențele 

digitale dar și compețențele specifice fiecărei discipline. Folosirea aplicației determină crearea unui climat 

plăcut pentru elevi, reduce monotonia unei testări tradiționale, captează atenția elevului, acesta fiind activ 

și implicat în procesul instructiv-educativ. 

Pentru utilizarea acestei aplicații în cadrul orelor de curs avem nevoie de un laptop, videoproiector, 

dispozitive mobile, conexiune la Internet,  materiale realizate în prealabil de către cadrul didactic. Pentru a 

putea accesa materiale sau pentru a realiza materiale în cadrul aplicației este necesar crearea unui cont după 

accesarea paginii www.getkahoot.com. Ai posibilitatea de a alege testele existente în aplicație sau de a crea 

propriul test.  Poți crea un test prin alegerea comenzii Quiz. Pentru a scrie întrebările se apasă de fiecare 

dată opțiunea Ok, go! Se introduc variantele de răspuns după care se bifează răspunsul corect și opțiunea 

Add question. Poți atașa imagini, filmulețe și linkuri la fiecare întrebare. 

Elevii au nevoie de un smartphone și acces la internet. Vor intra în aplicația www.kahoo.it, vor 

introduce codul generat de încărcarea testului, cod format din 6-7 cifre, vor apăsa Enter și își vor scrie 

numele. Apăsând opțiunea Ok, go!, fiecare elev își vede numele la videoproiector. După înscrierea tuturor 

elevilor din clasă, cadrul didactic va da Start testului. Se afișează întrebarea și variantele de răspuns. 

Fiecărei variante de răspuns îi este aribuită o formă geometrica diferit colorată. De pe mobile, elevii vor 

răspunde prin apăsarea acestor  forme geometrice, răspunsul corect va determina apriția culorii verzi, 

răspunsul greșit va determina apariția culorii rosii pe smartphone. După terminarea timpului, pe ecranul 

videoproiectorului va apărea situația cu răspunsurile tuturor. Pentru a trece la următoarea întrebare se apasă 

opțiunea Next. La sfârșitul testului apare un podium cu elevii participanți iar prin opțiunea Get results sunt 

afișate punctajele acestora. Rezultatele pot fi salvate prin folosirea opțiunii Save results. 

 

http://www.getkahoot.com/
http://www.kahoo.it/
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Cum poți folosi aplicația la clasă.  

Creează un test ce conține itemi cu alegere simplă, multiplă sau de tip adevărat/fals,  inseră imagini, 

videoclipuri care să capteze atenția elevului și să-l determine să  găsească răspunsul corect. Poate fi un test 

de evaluare sau un joc distractiv pentru aflarea de noi informații.  

Folosește testul la clasă. Intră în aplicație, folosește videoproiectorul pentru ca fiecare elev să se 

vadă în aplicație. Fiecare test generează un cod, cere elevilor să intre în aplicație folosind telefonul mobil, 

să introducă obligatoriu codul și să-și scrie numele. Dă start jocului, afișează întrebarea și variantele de 

răspuns. Fiecare elev află imediat dacă a răspuns corect și este afișat clasamentul clasei. 

Exemplu: Ce proprietăți are neuronul? Se inseră un videoclip despre proprietățile neuronului. 

Introdu variantele de răspuns. Elevii urmărind filmulețul află proprietățile acestuia și bifează răspunsurile 

corecte. 

Acest tip de învățare bazat pe acțiune permite facilitarea transferului de cunoștințe în contexte noi.   

 

Aplicația Zoom.us https://zoom.us/ 

Activitate experimentată la cursul How to make your school more international, Benalmadena, Spania 

prof. Anișoara Aydin 

 

     Zoom.us este o aplicație sigură și fiabilă, ușor de utilizat atât pe calculator, cât și pe smartphone.  

     Versiunea 2.5 permite videoconferință între 100 de persoane gratis timp de 60 de minute pe zi. 

Inițiatorul conferinței trebuie să transmită participanților un link. Prin accesarea acestuia, fiecare 

participant poate aștepta într-o cameră de așteptare până la începerea sesiunii. Software-ul permite 

înregistrarea sesiunii de către orice participant.  

     Aplicația poate fi folosită pentru înregistrări personale video și/sau audio (împreună sau separat). Are 

caracteristici care permit realizarea unui webinar. Funcționează fără probleme, indiferent de versiunea pe 

care o execută fiecare membru al întâlnirii, fară a conta dacă sistemul de operare este Windows, Linux. 

Zoom poate fi deschis atât în browswer, cât și ca aplicație. Este, de asemenea, o soluție foarte bună atunci 

când este nevoie să vizualizezi ecranul unei alte persoane, deoarece uneori este imposibil să se explice 

https://zoom.us/
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modul în care un anumit software sau un fișier funcționează, iar, prin intermediul videoconferinței și 

partajării ecranului, această problemă este rezolvată. 

Zoom.us tutoriale și suport 

Zoom support center 

https://support.zoom.us/hc/en-us 

Zoom video tutorials 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials 

Zoom.us on YouTube 

https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings 

 

Aplicatia lino http://en.linoit.com/ 

Material realizat de prof. pentru învățământul primar, Geambașu Roxana 

      

    Lino este a aplicație gratuită, accesibilă pe laptop, pe telefon cu Android beta sau iphone/iPad.  

     Aplicația poate fi descărcată de pe Google Play, App Store și sau o poți accesa logându-te gratuit 

folosindu-ți contul Google, facebook sau Twitter. 

     Cadrul didactic poate crea grupuri de lucru, iar pe ,,suprafața de lucru elevii pot atașa post-it-uri 

virtuale, imagini, fișe de lucru etc. prin intermediul cărora pot fi împărtășite idei pe o temă dată. Pe post-

it-urile lino pot fi atașate materiale în format .doc, .docx, .xls. etc. Acestea sunt mobile, putând fi 

reorganizate oricând în vederea unei prezentări. 

     Pe un singur post-it pot fi atașate materiale de maximum 10 MB. Pe durata unei luni, este permisă 

stocarea pe post-it-uri a 100 MB.  Pe acceași suprafață pot fi încărcate atât poze, precum și materiale 

video. Fiecărui utilizator îi este permis să decarce maximum 10 materiale/ stickere de la alți utilizatori pe 

lună. 

     Linkul de mai jos reprezintă prima încercare a acestei aplicații de către mine și copiii din școala 

noastră. http://linoit.com/users/erasmusscoala1branesti/canvases/Materiale%20reciclabile%20E%2B 

https://support.zoom.us/hc/en-us
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings
http://en.linoit.com/
http://linoit.com/users/erasmusscoala1branesti/canvases/Materiale%20reciclabile%20E%2B
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http://linoit.com/users/erasmusscoala1branesti/canvases/Reciclare%20E%2Bworkshops 

 

 

 

 

http://linoit.com/users/erasmusscoala1branesti/canvases/Reciclare%20E%2Bworkshops
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APLICAȚIA FAKEBOOK https://www.classtools.net/FB/home-page 

 

Activitate experimentată la cursul Integration and Multiculturality, Split, Croatia 

de prof. Tatiana Badea 

     Acest aplicație funcționează asemenea renumitei rețele de socializare, cu diferența că elevii realizează 

pagina unui personaj literar, istoric, imaginar etc. 

    "Fakebook" permite profesorilor și elevilor să creeze pagini de profil imaginar numai în scopuri 

educaționale. 

    Un exemplu elocvent este fakebook-ul lui Alexandru Lăpușneanu realizat de un elev al clasei a VII-a: 

https://www.classtools.net/FB/1042-XGQ38A 

     Fiecare profile de fakebook are un link, acesta putând fi distribuit prin e-mail, facebook,twitter, 

Google+ sau Pinterest. 

 

 

 

 

 

 

https://www.classtools.net/FB/home-page
javascript:doit()
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TRICIDER https://www.tricider.com/ 

Material realizat de prof. Nicoleta Tone 

 

       Tricider este o aplicație web tool 2.0 utilă în cazul în procesul de votare online din cadrul unor lecții. 

       În cadrul orelor de curs sau al activităților educative școlare și extrașcolare, pot fi supuse la vot 

diverse probleme. Pot fi votate idei, texte, imagini sau chiar link-uri. 

       Cum poate fi folosit la clasă: 

- Se dă click pe +Create a new tricision Profesorul scrie în spațiul Ask a question and invite friends 

or colleagues sau în spațiul Enter a new question here – GO ideea pe care o are sau o întrebare. 

Setează termenul- limită. 

- În noua ferestră care se deschide există în partea dreaptă- sus un buton albastru Share and invite 

prin intermediul căruia poate invita la această votare prieteni din lista sa de facebook,e-mail, 

Twitter, Google + și LinkedIn. Copiii pot vota, aducând argumente pro sau contra. 

- Un exemplu de activitate: Votarea subiectelor de discutat la ora de dirigenție de către elevi.  

- Bineănțeles, este nevoie de obuna conexiune la internet, iar fiecare elev trebuie să aibă la 

îndemână un smartphone, o tabletă sau un laptop conectate la internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tricider.com/
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STRAW POLL  https://www.strawpoll.me/ 

Material realizat de prof. Nicoleta Tone 

       

     Acestă aplicație oferă posibilitatea de a vota in format text. 

      Utilizatorul îsi poate crea gratuity un cont. Logarea se poate face și cu ajutorul contului de facebook 

sau de Twitter. Se dă click pe Create poll. Inițiatorul scrie întrebarea în spațiul Type your question here, 

oferind 3 variante de votat. Inițiatorul poate decide dacă votanții pot bifa una sau mai multe variante 

selectând opțiunea Allow multiple poll answers . Pasul următor constă în trimiterea linkului persoanelor 

implicate în procesul de votare. La final, pot fi vizualizate atăt numarul persoanelor participante, cât și 

procentajul aferent fiecărei variante de votat.  

      Cum poate fi folosit la clasă acest web tool 2.0 

- Un exemplu concludent ar fi evaluarea înțelegerii de către elevi a unui text- suport la prima vedere 

la limba româna, limba franceză, limba engleză, limba latină. Chiar și matematica poate fi 

abordată astfel. Iată câteva idei: 

a. Pentru răspuns unic: Formula de calcul prescurtat pentru (a+b) 2 este …. 

Varianta.1:  a2+ 2ab+ b2 

Varinta.2:  a2+b2 

Varianta.3: 2a+2b 

b. Pentru alegere multiplă: Află x din expresia | x |= 14 

Varianta.1: X=14 

Varianta.2: X= - 14 

Varianta. 3: X= 1, 4 

 

 

 

 

 

https://www.strawpoll.me/
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Conceptul Passion-Driven Classroom 

 Material realizat de prof. Chiru Lidia Constanța 

în urma participării la cursul Innovative Approaches to Teaching, London, UK 

 

      În ziua de astăzi, cadrele didactice au o misiune uneori dificilă în a stârni entuziasmul elevilor, dar, 

mai ales, să le susțină acest entuziasm, energie si dorință de a învăța pe durata celor 50 de minute a 

fiecărei ore de curs. Fiecare elev este unic și mereu am avut ca scop al meseriei mele de dascăl să-l ajut pe 

fiecare să-și formeze un sentiment al propriei valori prin dezvoltarea încrederii în sine, a exprimării de 

sine și a capacității de a se relaționa atât cu colegii, cât și cu ceilalți copii cu care intră în contact. 

     Un răspuns l-am gasit în metoda The Resident Expert pentru a crea experiențe de învățare în care elevii 

să fie mănați de pasiune, așa-numita ‘passion driven’ classroom. În acest caz, învățarea se face pe baza de 

proiect (PBL): Proiectul Resident Expert. Acesta a fost gândit ca activitate integrată extracurriculară 

săptămânală, oferindu-le elevilor libertatea de a-și pune întrebări și de a investiga un subiect pe care ei l-

au considerat interesant. Astfel, proiectul le-a crescut motivația intrinsecă, abilitățile în ceea ce privește 

cercetarea, organizarea, de manageriere a timpului, le-a dezvoltat abilitatea de a vorbi în public prin 

participarea la TEDex-uri organizate de școala noastră în cadrul festivalului din iunie 2018. 

      Pașii urmați de elevii care au dorit să participe la un astfel de proiect au fost: 

1. Și-au ales un subiect care îi pasionează (unii elevi au ales Cosmosul, alții Vulcanii, alții Aplicații 

ale matematicii în viața de zi cu zi, lecție de istorie Bătălia de la Vaslui 1475 folosind piesele de 

șah , prezentarea nuvelei Alexandru Lăpușneanul folosind piesele de șah, etc). 

2. Au completat formularul Resident Expert, pe care mi l-au înmânat, apoi pe loc l-am discutat 

punctual, făcând și un plan de abordare a subiectului. 

3. Timp de 2 săptămâni, copiii au lucrat zilnic câte 20-30 de minute acasă la propriul proiect, 

prezentând-mi în fiecare vineri, în cadrul cercului de limba engleză, stadiul la care au ajuns. 

Împreună am discutat aspectele suprinse de fiecare copil, oferindu-I fiecăruia, împreună cu 

ceilalți, feed-back. 

4. În cea de-a treia săptămână au avut de prezentat rezultatul proiectului untilizând diverse aplicații 

sau forme de prezentare: PPT, padlet, story-telling, fakebook, leaflets, postere etc. 

5. Fiecare copil a primit o insignă și un certificat Resident Expert și au fost invitați să își prezinte 

proiectele în cadrul diverselor ore (matematica, istorie, limba engleză, limba română, geografie). 
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Formularul Resident Expert 

Pentru a marca importanța muncii pe care o vor depune, am folosit acest formular Resident Expert: 

       Formularul de candidatură Resident Expert 

 

Numele și prenumele elevului: ………………… 

Clasa ………………………. 

Data:…………………. 

Titlul: ………………….. 

 

Vreau să știu mai multe despre …….. 

Vreau să învăț astfel despre ceea ce mă interesează: …. 

* 

* 

* 

Le voi împărtăși celorlalți ce am aflat eu și produsul meu final astfel:  

* 

* 

Semnătura mea ………………..  Semnătura profesorului ………………………. Semnătura părintelui 

meu ………………… 
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Contract pentru studiu individual independent  

 

Împreună cu doamna profesoară, am convenit: 

CONTRACT   

1. JURNAL Voi completa în jurnal de 

fiecare data când voi lucra 

asupra Proiectului, notând 

reușitele si cee ace a fost 

dificil de realizat sau nu 

am putut realiza de unul 

singur 

Vom discuta săptamânal 

dificultățile întâmpinate, 

te voi consilia. 

   

 

 

  

 

Acesta este doar un exemplu, putând fi adaptat de la caz la caz. 

 

Semnătura mea ………………..  Semnătura profesorului ………………………. 

 

Planul de acțiune Resident Expert 

Materiale/ consumabilele de care am 

nevoie 

De unde le pot achiziționa 

- Lut pentru vulcanul noroios - Din grădină, cu ajutorul bunicii 
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Formatul/ aplicația care mă va ajuta sa îmi prezint cel mai bine proiectul este 

………………………………… 

Ce voi realiza la școală Ce voi realiza acasă 

- planul general al Proiectului - modelul 3D al Vulcanului 

  

  

 

Probleme care ar putea apărea Cum le-aș putea rezolva 

1. În timpul prezentării cade 

conexiunea la internet 

1. Îmi fac o prezentare pdf de 

rezervă. 

  

  

 

Semnătura mea ………………..  Semnătura profesorului ………………………. 

 

Contract de studiu și de lucru 

Citește cu voce tare alături de profesorul tău fiecare alineat din acest contract. Pune întrebări, dacă nu ai 

înțeles. Dacă ești de accord, semnează-te la finalul fiecărui alineat. 

a. Voi lucra individual la Proiectul meu atâta timp cât am stabilit cu doamna profesoară. ________ 

b. Voi completa toate formularele corect și complet și le voi îndosaria împreună cu doamna 

profesoară în dosarul RESIDENT EXPERTS.  ___________________ 

c. Voi scrie in Jurnalul Proiectului meu de fiecare data cand lucrez la el. ____________________ 

d. Îmi voi prezenta Proiectul în fața celorlalți experți Resident săptămânal și vom discuta despre 

progresul făcut, precum și despre pașii de urmat în vederea finalizării acestuia. ______________ 

e. Dacă vreau ca Proiectul să fie evaluat cu notă, o voi informa în scris pe doamna profesoară   

_______ 
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f. Sunt de acord ca, dacă Proiectul meu este excelent, să fie notat de doamna profesoară cu 10 (zece) 

și să fie dat ca exemplu și altor copii și profesori. ____________ 

 

Semnătura mea ………………..  Semnătura mea ………………………. 

 

Jurnalul de progress al Proiectului 

 

Titlu Proiectului meu: …………………………………. 

Data  

prezentării 

Sarcină de lucru 

îndeplinită 

Semnătura mea Semnătura prof. 

VERIFICAT 

    

    

    

 

 

Capitolele Proiectului meu și întrebări pe care le am de pus doamnei profesoare 

 

Am reprodus mai jos un model tabelar, precum și câteva întrebări pe care un elev le-a notat în Planul său. 

CAPITOLUL INTREBĂRI INTREBĂRI PROFESORI  

CARE MĂ POT 

SFĂTUI 

I  

 

1.  2. 3.  

II  

ERUPȚIA 

VULCANULUI 

-Ce materiale, soluții 

etc. pot folosi? 

-Care este cantitatea 

acestora? 

-Este important cât spațiu se 

află în interiorul vulcanului 

meu?  

-doamna de Chimie? 

-doamna de Biologie? 

-doamna de 

Matematică? 
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 - Dacă DA, care este formula 

matematică pentru a afla 

volumul trunchiului de con pe 

care îl are vulcanul meu, 

astfel încât erupția să fie de 

succes? 

-doamna de 

Ed.plastică? 

-doamna de Ed. 

Tehnologică? 

III 

 

   

 

Resursele Proiectului Meu- Inventar 

Am reprodus mai jos un model tabelar, precum și câteva sugestii pe care un elev le-a notat în Planul său. 

internet software enciclopedii oameni locuri librării Ziare  altele 

wikipedia CD Vulcanii 

Ed. Arc 

2002 

Mama 

Tata 

Bunicul 

Doamna 

de 

geografie 

Domnul 

de 

geografie 

Vulcanii 

noroiosi 

 

Vezuviu 

Pompei 

Cartea 

mea 

preferata 

despre 

VULCANI 

de S. 

Adams 

Ziare.com Emisiuni 

TV 

wikispace Aplicații 

 

   Planeta 

Terra. 

Relieful, 

vulcanii, 

apa, 

clima 

Larousse 

  

 DVD 

Enciclopedia 

Junior 26 
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TERMENI STIINȚIFICI DE FOLOSIT 

Elevii mei au numit acest tip de cuvinte cuvinte- premium. 

Fiecare a avut de notat acele cuvinte care le-au ridicat probleme în a le folosi, apoi au avut de completat 

aceasta fișă numită REȚEA pentru fiecare cuvânt în parte, astfel încât nu numai să se familiarizeze cu el, 

ci să îl și folosească în mod adecvat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvântul-PREMIUM 

DEFINIȚIE: 

ENUNȚ 

 

 

 

IMAGINE 

FAMILIA DE CUVINTE 

 

 

DIN CE LIMBĂ 

PROVINE 
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METODE DE PREZENTARE A PRODUSULUI FINAL 

Elevul poate alege dintr-o listă ce rămâne deschisă, conform stilului său de învățare, metoda/ mijlocul de 

prezentare a Proiectului său. 

AUDITIVE 

 

VIZUALE 

 

AUDITIV
E

înregistrăr
i 

audio
comentari

i

eseu

interviuri

jurnal

galerie de 
artă

VIZUALE

poster

hart
ă

benzi 
desen

ate
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altele 

 

 

ÎNREGISTRAREA RESURSELOR FOLOSITE 

SURSA DE 

INFORMARE 

Titlul/ 

link 

DATE SPECIFICE 

(autor, data 

publicării 

etc.) 

Unde am găsit 

resursa 

cărți    

ziare/reviste    

resurse online    

alte resurse 

(emisiuni radio, tv, 

oameni etc.) 

   

 

 

 

 

TACTIL-
KINESTEZIC

dans

dramatizare

joc
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Insigna RESIDENT EXPERT 

Răsplătește efortul copiilor cu insigne! Ei le pot purta cand realizează prezentarea Proiectului sau când își 

ajută colegii pe aceeași temă. 

Iată câteva idei de insigne realizate de copiii din școala noastră: 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulcani
Lupta de la 
Călugăreni

,,Amintiri din 
copilărie"

Piramide

EXPERT
RESIDENT EXPERT 

,, Două loturi” 
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BROOKFIELD’ S FOUR LENSES 

Material conceput de prof. Anișoara Aydin 

 

 Brookfield s four lenses urmărește evoluția cadrului didactic într-unul critic reflector (Critically 

Reflective Teacher) printr-un proces de reflecție critică în scopul conștientizării  propriei și adevăratei sale 

valori, a valorii cunoștințelor pe care le posedă, a competențelor pe care le are.  

 Un astfel de cadru didactic, conștient de valoarea sa, devine inspirațional pentru elevii săi, motivându-

i în învățare. Un astfel de profesor este capabil să predea din mai multe puncte de vedere. Brookfield 

propune 4 ,, lentile prin care profesorul să își realizeze procesul de reflecție critică: lentila autobiografică ( 

procesul de auto-reflecție), lentila reprezentată de ochii elevilor săi ( feed-backul acestora), lentila pe care 

o reprezintă experiențele colegilor (evaluarea colegială) și ultima lentilă, cărțile de specialitate. Aceste 

lentile pot fi folosite și la clasa, solicitându-i pe elevi să abordeze aceeși problemă din mai multe puncte 

de vedere. 

În lucrul la clasă, pentru a activa prima lentilă (procesul de auto-reflecție), putem solicita elevii să 

realizeze jurnale de auto-reflecție sau jurnale referitoare la modul cum au gândit să rezolve o temă. Putem 

solicita elevii să își facă o autoevaluare, motivând și aducând argumente în sprijinul lor sau îi putem 

solicita să realizeze o grila de autoevaluare criterială pe care să o aplice lunar la diverse discipline sau la 

disciplina la care își urmăresc progresul sau în scopul conștientizării cauzelor  rezultatelor mai puțin 

satisfăcătoare. De asemenea, pot compara obiectivele pe care și le-au propus cu rezultatele obținute la 

termenul propus. În caz de neatingere a propriilor obiective, le pot reformula/ ajusta sau pot concepe un 

plan remedial, de acțiuni după propriile puteri, în vederea îndeplinirii acestora la un anumit termen. 

 Poate cea mai importantă lentilă pentru un profesor este cea reprezentată de feed-backul elevilor. În 

funcție de aceasta, un profesor competent trebuie să își ajusteze modul de predare- învățare- evaluare, 

astfel încât impactul pe care îl are la clasă în acest proces să fie cât mai mare. 

O altă lentilă esențială în devenirea noastră este evaluarea colegială. Colegii ne pot oferi îndrumare, 

consiliere și feedback, pot critica în mod constructiv erorile idetificate în procesul instructive- educative, 

pot oferi soluții inovatoare. Printr-o bună comunicare, prin împărtășirea problemelor cu care se confruntă 

în procesul didactic în vederea identificării celei mai bune soluții, se pot construi relații de încredere 

durabile. Conversațiile informale cu colegii, experiențele de predare în echipă, participare la seminarii și 

workshopuri, revizuirea oferită de colegi și / sau depunerea unor candidaturi în vederea obținerii unor 

granturi sau premii pot contribui la îmbunătățirea motivației cadrelor didactice.  
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Același lucru se întâmplă și în cazul elevilor. Părerea colegilor lor este foarte importantă pentru ei, 

precum și recunoașterea competențelor lor de către ceilalți. Este demonstrat faptul că elevii lucrează 

foarte bine în echipă și reacționează mai bine la feed-backul oferit de colegii de clasă/ prieteni. 

Recompensa oferită de colegi prin aprecieri verbale sau prin limbajul corpului îi ajută și îi motivează 

pentru învățare. 

Cea de-a patra lentilă este descrisă în literatura științifică, așa cum concepe sistemul finlandez ipostaza 

pe care trebuie să o aibă un cadru didactic de success: orice cadru didactic trebuie să fie asemenea unui 

cercetător, trebuie să studieze continuu literatura de specialitate, să publice continuu articole de 

specialitate.  

Fiind asigurate condițiile de mai sus, cadrul didactic trebuie să depășească etapa colectării feed-back-

ului și să pună în aplicare modificarea propriilor metode de predare, precum și a obiectivelor, să cerceteze 

în mod constant modalități de a aduce plus valoare în practica sa de zi cu zi. 
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Propunere de Proiect privind Internaționalizarea școlii 

 

Material realizat de prof. Stancu Mariana 

 

Argument 

Globalizarea lărgește orizonturile noastre, de aceea distanța geografică nu mai reprezintă un factor 

limitant. Globalizarea nu se manifestă numai la nivel economic și politic, ci și la nivel cultural și social.  

Elevii care vin în contact cu comunitatea internațională și interculturală prin activități de internaționalizare 

la școală, au șanse reale de a studia, de a lucra sau trăi în diferite locuri ale lumii, de a se adapta cu ușurință 

într-un mediu internațional, spărgând barierele culturale și lingvistice, având oportunități în găsirea unor 

locuri de muncă mai bune pe piața internațională.  

Internetul oferă posibilitatea de a comunica cu elevi și profesori din diferite părți ale lumii, făcând 

cooperarea internațională mai facilă. De aceea, integrarea noilor tehnologii în instruire este necesară, dar și 

atractivă pentru elevi. 

Școala Gimnazială Nr.1 Brănești a primit titlul de  Școala Europeană în anul 2017. Școala se bucură 

de spații și dotări moderne, cadre didactice calificate și titulare, de un manager implicat și competent. În 

ultimii ani au existat parteneriate ale școlii cu instituții școlare din Grecia, Turcia, Polonia, Irlanda, Anglia, 

Croația în cadrul proiectelor Erasmus+. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare la nivel 

național și internațional. Pentru a veni în întâmpinarea globalizării, migrației, școala inițiază acest proiect 

pentru a pregăti copilul, viitorul adult pentru un mediu internațional. 

Acest proiect a fost conceput pe baza informațiilor primite în cadrul cursului Erasmus+ KA1-  How to 

make your school more international – a practice-based approach, curs furnizat de către EUNEOS, trainer 

Jan Hormann.,   

  Scopul proiectului :  Proiectul își propune să educe elevii ca cetățeni europeni și globali, capabili să 

adopte atitudini pozitive față de diferențele culturale, să manifeste adaptabilitate și flexibilitate în contextul 

globalizării și să dobândească competențe lingvistice și digitale, astfel încât să poată trăi, studia și lucra în 

diferite țări ale lumii.  

 Obiective: 

1.Cunoștințe: 

1.1. Îmbunătățirea cunoștințelor despre alte țări și cultura acestora; 

1.2. Utilizarea limbii engleze în contexte diferite; 

2. Aptitudini: 

http://www.euneoscourses.eu/?page_id=178
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2.1. Formarea competențelor digitale; 

2.2. Utilizarea platformei eTwinning și a unor aplicații utile în instruirea la clasă ( Kahoot, Padlet, 

etc), dar și în comunicarea online ( Skype, Zoom.us, etc); 

2.3. Dezvoltarea competențelor sociale; 

3. Atitudini: 

3.1. Crearea unor atitudini pozitive față de diferențele culturale; 

3.2. Promovarea obiceiurilor locale; 

3.3. Identificarea ca cetățean european si global; 

Grup țintă:  42  cadre didactice și 540 de elevi ai claselor 0- VIII.  

Durata:  august  2018- august 2020 

 

Activități: 

Nr.

crt 

Obiective Activități Termen Responsabili 

1. 1.2 Cursuri de limba engleză pentru 

cadrele didactice din școală- 2 ore pe 

săptămână 

Septembrie 

2018- 

august 2019 

Prof. Lb. engleză 

2. 1.2 

1.1 

Cinci minute de limba engleză la 

clasă- fiecare cadru didactic 

utilizează cele 5 minute în diferite 

momente ale lecției. 

Septembrie 

2018- 

august 2020 

Cadrele didactice din 

școală 

3. 1.2 

1.1 

2.2 

2.3 

Realizarea de videoconferințe cu 

profesori și elevi din alte - profesorii  

vor fi cooptați prin derularea unor 

proiecte de parteneriat strategic 

Erasmus+,  Shadowing,  proiecte 

eTwinning  

Martie 

2019-  

aprilie 2020 

Prof.Lb. enegleză, 

Responsabil comisie 

proiecte europene și 

parteneriate, Consilier 

educativ 

4. 2.1 Utilizarea instrumentelor digitale la 

clasă ( laptop, videoproiector, smart-

phone, calculator, tablete, etc) în 

cadrul orelor de curs 

Septembrie 

2018- 

august 2020 

Toate cadrele didactice, 

elevii 
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5. 1.2 

2.2 

2.3 

3.1 

Derularea unor proiecte eTwinning 

cu implicarea elevilor. Vor fi 

derulate cel puțin trei proiecte în 

decurs de doi ani. 

Sept.2018- 

august 2020 

Prof.Lb. enegleză, 

Responsabil comisie 

proiecte europene și 

parteneriate, Consilier 

educativ 

6. 2.2 

1.1 

Utilizarea aplicațiilor Padlet, 

Kahoot în procesul instructiv-

educativ- evaluarea cunoștințelor 

elevilor prin aplicația Kahoot,  

dezbaterea și aprofundarea unor 

teme prin utilizarea aplicație Padlet 

Septembrie 

2018- 

august 2020 

Toate cadrele didactice 

7. 1.1 

1.2 

3.1 

3.3 

Schimburi interculturale în cadrul 

proiectelor de parteneriat strategic 

desfășurate în școală- Erasmus+ 

Conform 

graficului de 

activități  

Cadrele didactice din 

echipa de proiect 

8. 1.1 

3.1 

3.2 

3.3 

Sunt un cetățean european informat- 

informații despre țări, istoria și 

cultura acestora, drepturile omului- 

dezbateri, prezentări power-point, 

etc 

Septembrie 

2018- 

august 2020 

Prof. Istorie, geografie, 

Civică 

9. 1.1 

2.2 

3.3 

3.2 

Activități extrașcolare: Ziua 

Cucilor, Ziua Mondială a Mediului,  

Comemorara Holocaustului,  

Ziua Europei, Ziua Copilului,   

Conform 

calendarului 

de activități 

extrașcolare 

Consilier educativ 

 

Rezultate preconizate: 

- Îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba enegleză,  nivel minim B1 pentru fiecare 

participant; 

- Utilizarea noilor tehnologii IT la orele de curs, în 25% din orele de curs vor fi folosite tehnologiile 

moderne; 

- Îmbunătăţirea şi modernizarea orelor de curs prin integrarea resurselor TIC şi comunicarea in limba 

engleza ( 5 minute/curs);  
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- Dezvoltarea competențelor profesionale și personale prin colaborarea cu alte instituții prin 

intermediul platformei eTwinning, proiecte Erasmus+; 

- Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de diferențele culturale, respectul față de diversitatea 

culturală și promovarea obiceiurilor locale; 

- Creșterea prestigiului instituției. 

 

Monitorizare și evaluare : Monitorizarea şi evaluarea activităţilor va fi efectuată de coordonatorul 

proiectului. Tematica e concepută astfel încât să nu îngrădească prin concepţie sau mod de redactare 

gândirea independentă a participanţilor grupului  ţintă .Evaluarea se va realiza prin chestionare, realizarea 

și prezentarea de rapoarte intermediare, discuții în cadrul Consiliilor profesorale pentru rezolvarea 

problemelor apărute. 

Diseminare: articole în revista școlii, articole în reviste de specialitate, pe site-ul școlii, pe pagina de 

Facebook a școlii, în cadrul lectoratelor cu părinții, comunicări științifice la nivelul ISJ și CCD Ilfov, cercuri 

pedagogice. 

 

 

 

 

 

 

 


