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Cuvânt înainte 

Avem nevoie de formare? Nu neapărat ca profesori, 

ci ca oameni, avem nevoie de formare? 

Răspunsul corect:  ÎNTOTDEAUNA DA! 

De ce? Pentru că avem nevoie să ne simțim bine cu 

ceea ce facem, să avem timp pentru noi, să simțim că îi 

pasă cuiva de noi și că cineva ne oferă șansa de a crește, 

de a ne dezvolta profesional și personal.  

Avem nevoie să știm că nu suntem singuri, că suntem 

o echipă, avem nevoie de modele, de colegi care

”au fost acolo”, de mărturiile unor oameni care au învins! 

Pentru că e corect să ni se dea înainte să ni se ceară, avem 

nevoie de formare continuă! 

Noi, autorii acestei cărți, am avut această șansă, de a 

forma o echipă, de a participa la formări, de a ne îmbogăți 

experințele personale și profesionale. Această carte este o 

mărturie scrisă a experiențelor noastre, așa cum au fost ele 

percepute de fiecare dintre noi.  

Am primit această șansă prin intermediul Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
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Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), care 

facilitează participarea la programe de formare prin 

intermediul Programului Erasmus +, KA1, un program al 

Uniunii Europene care are ca obiectiv principal facilitarea 

realizării de proiecte. 

Proiectul nostru se numește „Profesori de acţiune 
pentru o generaţie multimedia europeană” 

În speranța că am reușit să vă stârnim curiozitatea, vă 

dorim lectură plăcută și succes în proiectele pe care le veți 

derula. 

Autorii 
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REZUMATUL PROIECTULUI 

Profesor Oana ȘTEFANACHE 

Proiectul KA1 Erasmus+ “Profesori de acțiune pentru 

o generație multimedia europeană” a rezultat din 

preocuparea Școlii “Ion Ghica” Iași pentru două direcții 

actuale importante în succesul educațional: 

internaționalizarea și exploatarea resurselor digitale. 

Dezvoltarea dimensiunii europene a educației, înscrierea și 

promovarea proiectelor asociate, realizarea unor rețele de 

parteneriat școlar și informarea cadrelor didactice în vederea 

accesării programelor de formare continuă la nivel European 

pentru a răspunde nevoilor actorilor educaționali au fost 

vizate de către acest proiect, derulat în perioada septembrie 

2016 – august 2018. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului nostru au fost: 

• dezvoltarea cunoștințelor și a abilităților de 

utilizare a softurilor specifice disciplinei a unui 

număr de 10 profesori din care 2 învățământ 

primar, 8 gimnazial până la sfârșitul lui iunie 

2018; 
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• dezvoltarea deprinderilor de lucru pentru 

accesarea resurselor online pentru un număr 

de 10 profesori din care 2 învățământ primar, 8 

gimnazial până la sfârșitul lui iunie 2018; 

• dezvoltarea abilităților de management și 

organizare a proiectelor internaționale pentru 

un numar de 4 profesori din care 1 învățământ 

primar, 3 gimnazial până la sfârșitul lui aprilie 

2017; 

• dezvoltarea atitudinilor necesare a unui numar 

de 14 cadre didactice din care 3 învățământ 

primar, 11 gimnazial pentru a comunica și a 

colabora intercultural cu parteneri internaționali 

până la sfârșitul proiectului; 

• creșterea numărului de proiecte europene la 

care școala să participe până în anul 2020 cu 

cel puțin două proiecte aprobate. 

 

Cadrele didactice participante au fost în număr de 14 

din care 3 din învățământ primar, 11 din ciclul gimnazial, din 

arii curriculare diferite: Limbă și comunicare, Om și 

societate, Matematică și științe.  Proiectul a presupus 
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organizarea, în parteneriat cu furnizori de formare europeni, 

a 14 mobilități în cadrul a trei cursuri de formare: 

 

1. “Digital and Social Media Competencies @ 
School“ 

Furnizor: Associazione Euphoria  

Locație: Roma, Italia 

Perioada: 13 – 19 martie 2017 

Număr de participanți: 4  

 

2. “How to Make Your School More International” 

Furnizor: Euneos Corporation  

Locație: Benalmadena, Spania 

Perioada: 2 - 8 aprilie 2017 

Număr de participanți: 4  

 

3. “Creativity in Teaching and Learning using ICT: 
The Digital Classroom”  

Furnizor: Cervantes Training  

Locație: Alcala de Henares, Madrid, Spania 

Perioada: 25 noiembrie – 01 decembrie 2017 

Număr de participanți: 4  
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4. “Creativity in Teaching and Learning using ICT: 
The Digital Classroom”  

Furnizor: Cervantes Training  

Locație: Alcala de Henares, Madrid, Spania 

Perioada: 14 – 20 aprilie 2018 

Număr de participanți: 2  

 

Proiectul a reprezentat a oportunitate reală de 

dezvoltare profesională și personală, atât pentru cadrele 

didactice și elevii acestora, ca beneficiari direcți, dar și 

pentru comunitatea locală, ca beneficiar indirect.  

 

Cursurile de formare alese au contribuit la atingerea 

țintelor strategice instituționale deoarece ele au dezvoltat 

acele competențe cheie care cresc calitatea actului didactic 

prin accentul pe competența digitală, competențe sociale și 

civice, comunicarea în limbi străine și în limba maternă, 

precum și capacitatea de a învăța. Calitatea actului de 

învățare a fost îmbunătățită prin implementarea metodelor 

interactive, inovatoare învățate la cursuri, care să 

completeze cu succes metodele tradiționale.  
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În urma participării la cursurile de formare au fost 

dezvoltate în principal capacitatea de a comunica într-o 

limbă straină, adaptarea la situații noi, munca în echipă, 

socializarea și îmbogățirea cunoștințelor istorice, geografice, 

culturale și sociale. Pe parcursul acestor formări au fost 

acumulate noi cunoștințe teoretice și practice, noi metode de 

predare-învățare, noi tehnici de predare-evaluare centrate 

pe elev, pe învățarea diferențiată în funcție de nevoile 

acestuia. Aceste metode, aplicate în mod direct la clasă  vor 

ajuta elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod 

independent, să își însușească și să aprofundeze 

cunoștințe, să își formeze și să dezvolte priceperi, deprinderi 

intelectuale și practice, aptitudini, atitudini. Contactul direct 

cu alte sisteme educaționale va conduce la găsirea de soluții 

de tip individual pentru elevii noștri prin crearea unui mediu 

de lucru prietenos, prin consecvența tehnicilor abordate și 

prin accesibilizarea cunoștințelor.  
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PARTEA I 
 

OPINII PERSONALE 
Sub forma unor declarații de presă ale autorilor, participanți la 
programe de formare în cadrul proiectului E+ 
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Erasmus+, o experiență-oportunitate 
Profesor Cristina ANTON 

 
Totul a început cu înscrierea mea pentru două cursuri 

de formare propuse de către ANPCDEFP, Agenția Națională 

care se ocupă de formările profesorilor, cursuri care aveau 

drept scop oferirea de informații care să ajute cursanții să 

completeze formularele de aplicație pentru proiecte de tip 

E+, odată ce aceştia reveneau în echipele lor E+, din şcoală. 

Când am aplicat pentru a participa la cursuri, încă nu 

făceam parte din echipa de proiect a şcolii, însă îmi doream 

să fac parte şi îmi doream sincer să ajut. Cum sunt o 

persoană activă şi implicată, mereu mi-am spus că cel mai 

bine e să îmi folosesc energia pentru a face lucruri si pentru 

a ajuta oameni. Aşa că, am fost sinceră în aplicațiile pentru 

cursuri şi cineva mi-a dat o şansă la acțiune, pentru că am 

fost acceptată. 

Au fost câteva zile interesante de curs, în care am 

învățat multe trucuri utile pentru completarea formularului de 

candidatură pentru un proiect E+. Formatorii au abordat 

problema folosind metode noi, creative, care implicau activ 

cursanții şi care le permiteau acestora să se dezvolte şi să 
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vină cu idei noi. Am apreciat în mod deosebit felul de a fi al 

formatorilor. O concluzie care a reieşit după această 

experiență: există şansa să luptăm cu rigiditatea gândirii şi 

cu limbajul de lemn şi există şansa ca cineva chiar să 

aprecieze creativitatea, sinceritatea, profesionalismul, 

frazele simple şi clare, realismul obiectivelor propuse. Şi, 

cea mai importantă învățătură: dacă vrem să avem succes 

va trebui să fi învățat să lucrăm şi să acționăm în echipă. 

Pentru a nu uita ceva care ar fi putut fi important, din 

ceea ce învățam la curs, am ales să trimit către colegii mei, 

printr-un email zilnic, câte un scurt rezumat al ideilor. Deşi 

ne cunoşteam de puțin timp, colegii din echipa de proiect mi-

au oferit șansa să fac parte din echipă şi să particip activ la 

etapele proiectului E+ în şcoala noastră. Am apreciat mult la 

ei deschiderea şi adaptabilitatea. Ca urmare, ne-am 

mobilizat şi am învățat să fim şi să acționam în echipă, am 

învățat să renunțăm la fraze standard şi să avem încredere 

în noi ca profesionişti, când redactăm textele pentru 

formularul de candidatură. 

Am fost bucuroși cu toții când proiectul nostru KA1 a 

fost acceptat. Am găsit repede oportunitățile de formare 

pentru profesori şi am demarat proiectul. În acest punct, i-
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am apreciat pe colegii care au reuşit să depăşeasca 

barierele legate de limbă şi barierele personale, şi care şi-au 

înscris candidatura pentru a participa la formare. De 

asemenea, am apreciat pe colega de Limbă Engleză, care a 

realizat un program personalizat pentru pregătirea 

lingvistică, în aşa fel încât colegii să poată să se simtă bine 

participând la formările din cadrul proiectului. 

La formări am participat tot în echipă. Cuvântul 

acesta, ECHIPĂ e ca un simbol al acestor proiecte E+, care 

îşi propun să aducă oamenii împreună pentru a învăța unii 

de la alții şi pentru a face apoi ceva pentru ceilalți, pentru a 

schimba lucrurile în bine sau în mai bine. 

Am fost fascinată şi deosebit de încântată de 

participarea mea la cursul "How to make your school more 

inetrnational", la Benalmadenam în Spania. Echipa noastră 

a reuşit să spargă bariere legate de vârstă, educație, limbă, 

orgolii personale. Şi am reuşit!!! Am reuşit să fim o echipă, 

să ne susținem reciproc şi să acționăm ca un întreg. Pentru 

mine, a fost o experiență inedită, în care am învățat să îmi 

apreciez şi iubesc şi mai mult colegii. Am primit aprecieri de 

la echipa venită de la Colegiul Național "Sf. Sava" din 

Bucureşti, iar asta ne-a motivat şi mai mult. Iar pe colegii din 
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Bucureşti i-am apreciat pentru fair-play şi am lucrat bine în 

echipă cu ei. 

Ceea ce am învățat la Benalmadena ne-a marcat 

pozitiv pentru ceea ce avea să urmeze. Ideea cursului a fost 

legată de ceea ce poate dezvolta ca activități o şcoală 

pentru a se promova la nivel internațional. Şi, din nou a 

apărut ideea de muncă în echipă, de colaborare, de strategii 

specifice. Ni s-a confirmat că orice inițiativă legată de 

proiecte de desfăşurat la nivelul şcolii merită susținută, că 

orice idee e bună şi îşi poate găsi adepți, cu condiția ca 

lucrurile să fie tratate cu deschidere, cu flexibilitate, cu 

respect față de oameni. Ni s-a vorbit mult despre calitățile pe 

care le presupun diferitele roluri într-o echipă, calități pe care 

ni le putem dezvolta, prin implicare personală în formarea 

noastră proprie, dacă ne dorim cu adevărat. Aceste calități 

sunt esențiale ca să facem parte ca indivizi dintr-o echipă. 

Fară respectivele calități nu ne putem asuma roluri. Şi e 

nevoie să le avem cu adevărat, nu doar să le cunoaştem, ca 

pe o lecție bine învățată. 

Am învățat şi că lucrurile trebuie privite în 

profunzimea lor şi analizate în acelaşi mod, atunci când 

realizăm un proiect. Fiecare mic detaliu e deosebit de 
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important şi poate fi un mic detaliu care să facă diferența 

între eşecul sau succesul unui proiect. Am discutat şi am 

analizat foarte mult pe această temă, prin intermediul multor 

exerciții practice.  

Formatorii noştri au folosit metode moderne şi variate 

în formare şi ne-au implicat mereu în fiecare etapă. Am fost 

deosebit de activi şi chiar am reuşit să ne facem remarcați, 

ca echipă.  

O sesiune interesantă a fost cea în care am discutat 

cu doi formatori din Olanda, prin intermediul Zoom, o 

variantă pentru Skype, care ne-au vorbit despre cum tehnica 

modernă şi diferitele programe pot să ne faciliteze 

colaborarea la nivel internațional, pentru realizarea unor 

proiecte.  

Am fost încurajați să participăm la proiecte eTwinning, 

pentru a ajuta elevii să depăşească barierele de limbă şi 

cele culturale şi să îşi dezvolte abilități de comunicare şi de 

lucru în echipă.  

Am fost foarte impresionată de formatori. Fiecare unic 

şi deosebit, au lucrat împreună exemplar, pentru a ne simți 

noi bine în pielea noastra ca formabili şi pentru a învăța cât 

mai multe.  



                                                                      
 

16 
 

Jan e formator olandez, profesor de Limbă Engleză. 

Mereu ne-a ascultat cu răbdare şi nu ne-a corectat nici 

macar o dată. Am aflat abia la finalul cursului că e profesor 

de Limbă Engleză şi am rămas uimită. I-am spus că am 

apreciat mult că ne-a făcut să ne simțim atât de bine vorbind 

engleză, însă am vrut să ştiu de ce nu a intervenit nici măcar 

o dată. A fost mereu relaxat şi zâmbitor, ne-a ascultat cu 

răbdare. Mi-a răspuns: "Cristina, eu am peste 60 de ani. 

Viața m-a învățat că oamenii, dacă vor şi sunt motivați, 

învață şi se corectează singuri. Nu am considerat necesar 

să intervin. Vă înțelegeam foarte bine. Chiar vorbiți bine 

engleză." Nu prea pot descrie în cuvinte ce am simțit în acel 

moment. Probabil că recunoştință şi multă dragoste. Am 

rămas fără cuvinte, în fața unei asemenea lecții.  

Un alt formator, Frans, formator german, m-a uimit cu 

experiența de viață, care i-a folosit mult pentru a da exemple 

reale, dar şi cu abilitatea de a folosi metodele moderne de 

formare, la cei peste 70 de ani ai săi. I-am spus acest lucru, 

pentru că discutasem în echipă despre asta, iar el a fost 

foarte recunoscător şi deschis cu noi, fiind mereu prezent în 

echipa noastră pe timpul pauzelor. Ne-a povestit o mulțime 

de întâmplări adevărate din experiența lui de viață şi 
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profesională, aşa că am avut şansa să mai învățăm câte 

ceva chiar şi pe parcursul pauzelor.  

Spasija, serioasă şi dedicată, ne-a pus la dispoziție 

tot felul de informații practice, deosebit de utile pentru 

munca în echipă în cadrul proiectelor E+.  

Cei doi formatori din Olanda ne-au impresionat prin 

modul deosebit de relaxat în care abordau lucrurile, însă 

extrem de profesionist. Am avut ocazia să vedem doi 

oameni care se simt confortabil in pielea lor şi care nu simt 

nevoia să se poarte diferit, pentru a se impune.  

Revenind la colegii mei, am avut şansa să mai câştig 

nişte prieteni, am avut şansa să colaborez cu ei şi după 

revenirea de la formare, pentru a transforma în concret tot 

ce am discutat în principiu, la cursul de la Benalmadena. Am 

făcut echipă pentru proiecte şi am speranța că vom mai 

lucra şi la altele.  

Ca o concluzie, Erasmus +, pentru mine, este şi va 

rămâne o oportunitate-experiență pe care o apreciez şi 

pentru care sunt recunoscătoare. A fost o şansă pe care mă 

bucur că nu am ratat-o. Şi îi încurajez pe oricare dintre 

colegi să profite, când vor avea ocazia! 
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O experiență inedită prin intermediul 
programului ERASMUS+ 

Prof. Răduianu Elena Alina 

 

În urma depunerii de către școala noastră a unui 

proiect Erasmus+, în cadrul  AK1, am avut șansa de a 

participa la cursul de formare „How to make your school 

more international”, desfășurat în Benalmadena, Spania.  

Acest curs s-a dovedit a fi unul cu totul deosebit, 

atât prin tematică, cât și prin metodologia folosită, dar mai 

ales prin prezența celor trei formatori, a colegilor de echipă 

din școala noastră și a celorlalți participanți din cele nouă țări  

europene.  

Am fost surprinsă să aflu că internaționalizarea școlii 

nu înseamnă doar participarea la astfel de programe 

europene ci și alte tipuri de activități, prin care o școală 
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poate fi vizibilă la nivel internațional: realizarea unei etape 

dintr-o lecție în colaborare cu elevi și profesori din alte țări 

europene, adaptarea curriculum-ului școlii astfel încât să 

cuprindă o serie de teme și activități care să integreze 

internaționalizarea. Aceste activități pot fi realizate prin 

intermediul noilor tehnologii care ne permit depășirea 

barierelor temporale și spațiale. De asemenea,  pentru 

succesul internaționalizării unei școli, foarte important este 

realizarea unui plan de internaționalizare adaptat la 

specificul școlii respective.   

Metodologia folosită a permis o bună relaționare 

între toți participanții, o învățare eficientă, realizarea tuturor 

activităților, iar în final atingerea obiectivelor propuse și a 

așteptărilor avute de fiecare dintre noi. Aceasta a cuprins 

exerciții de intercunoaștere, activități individuale și pe grupe, 

cu colegi din aceeași școală sau mixte, prezentarea unor 

exemple de bună practică privind internaționalizarea, 

proiectele eTwinning, videoconferințe, utilizarea unor 

platforme digitale precum padlet sau kahoot. 

Consider că atingerea obiectivelor unui curs depinde 

foarte mult de modul în care formatorii știu să-și atragă 

audiența, să prezinte accesibil, clar și concis tematica și 
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sarcinile de lucru, să fie deschiși și dispuși de a oferi din 

propriile achiziții, în materie de informații și experiență cu 

participanții la curs. Din acest punct de vedere am avut 

șansa de a întâlni niște formatori excepționali, adevărați 

profesioniști, care ne-au îndrumat pe parcursul cursului de 

formare: Jan, Frans și Spasija. Aceștia ne-au prezentat din 

experiența lor privind privind proiectele europene și ne-au 

încurajat permanent să împărtășim cu ceilalți propria 

experiență privind participarea la aceste proiecte, atât prin 

prezentare orală, cât și în cadrul grupurilor de lucru. Am 

discutat despre importanța realizării unui plan de 

internaționalizare al școlii, tipuri de proiecte ce pot fi 

realizate(eTwinning, KA2, alte tipuri de proiecte 

internaționale), și a modalităților de implementare. De 

asemenea, s-au prezentat competențele ce pot fi formate 

prin intermediul acestor proiecte, principalele beneficii ale 

internaționalizării, importanța evaluării unui proiect, în 

vederea optimizării acțiunilor.  

Pe lângă ceea ce am învățat efectiv în cursul 

formării, deosebit de importante pentru mine sunt și alte 

achiziții pe care le-am obținut în contexte non-formale: 
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informații despre cultura locului, arhitectură, floră și faună, 

gastronomie, etc.  

Un lucru prețios este și faptul că am aflat lucruri 

surprinzătoare despre colegii mei de echipă, am descoperit 

în ei noi calități, am funcționat ca un întreg, ne-am susținut 

reciproc, întreaga activitate desfășurându-se sub semnul 

entuziasmului, optimismului și fair play-ului.  

Pentru mine această formare a fost una inedită și pe 

această cale țin să mulțumesc tuturor celor care au făcut 

posibilă această perfecționare: ANPCDEFP, colegilor din 

echipa de proiect și organizației de formare. De asemenea, 

sper ca și alți colegi să aibă parte de astfel de experiențe, 

prin participarea lor la astfel de formări.  
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Perfecționarea necesită un drum lung, în care 
trebuie să ai mintea, sufletul și inima deschise 
către cunoaștere…altfel spus, necesită “open 

mind”! 
Prof. Tulan Elena 

 
Toți profesorii pot fi beneficiarii cunoașterii altor 

sisteme europene de educație, pot realiza schimburi de 

experiență, pot să-și îmbogățească competențele de 

utilizare a limbii engleze, dar mulți nu au dorința de a 

cunoaște astfel de sisteme educaționalem se mulțumesc 

cu ceea ce li se impune de către sistemul nostru 

românesc. Pentru mine ca profesor de limba și literatura 

română a fost o mare realizare să particip în cadrul 

Proiectului Erasmus+m  în perioada 1-9 aprile 2017, la 

cursul de formare ”How to make your school more 

international”, la Benalmadena, unde am avut 3 formatori 

de excepție, de la care am descoperit ce înseamnă să 

cunoști și alte sisteme europene de educație.  

Am rămas uimită de metodele folosite: cea a 

chestionarului, a lucrului în grupuri mici, a lucrului în 
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echipă, în perechi sau individual. Magnifice erau 

exemplele de bună practică în care am aflat cum poți 

organiza o videoconferință sau o conferință internatională 

folosind ”Zoom.us” sau cum poți realiza proiecte virtuale 

folosind e-Twinning. Dar fară ajutorul colegelor care au 

muncit saptămâni întregi pentru a primi finanțarea 

necesară participării la această  perfecționare, nu se 

putea face nimic. 

Mulțumesc pe această cale tuturor celor de la care 

am învățat că lucrul în echipă este cel care contează 

pentru a realiza un vis real, un vis râvnit de multă lume ce 

lucrează în educație. Am avut şansa să–mi deschid  

mintea și inima, cred că pentru secolul XXII.  Am  învățat 

ce mult contează să fii deschis către stiință, tehnică, să te 

simți un cetățean al UE și să poți să participi la 

internaționalizare cu multe idei ce duc către realizarea de 

proiecte internaționale multilaterale și bilaterale.  

M-am mândrit cu portul nostru popular, cel 

traditional strămoșesc, care este unic în lume. Mă  

mândresc cu membrii echipei de la Școala Ion Ghica, 

Iași,  cu care am realizat o echipă de excepție, o echipa 

de profesioniști care s-au remarcat la acest curs de 
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Internaționalizare. Cea mai mare mândrie este aceea de 

a fi român! Mândria de a promova cultura, tradițiile și 

spiritualitatea românească!  
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Mobilitate în Alcalà de Henares, Spania 

Profesor Ana-Maria Zaharia 

 

 Am avut șansa să particip la cursul ,,Creativity in 

Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom”, 

desfășurat în perioada 25 noiembrie-1 decembrie 2017, în 

Alcalà de Henares, Spania. A fost o experiență pozitivă, din 

toate punctele de vedere. În primul rând, a însemnat un 

schimb de experiență cu profesori din Spania, Grecia și 

Cipru. Adaug apoi descoperirea valorilor culturale oferite de 

Alcalà - orașul lui Miguel de Cervantes. Încă din prima zi a 

șederii noastre acolo, Sonia și Maria, ghizii noștri, ne-au 

oferit un tur al orașului vechi ce a inclus Plaza de Cervantes, 

Universitatea din Alcalà cu renumita San Ildefonso Chapel, 

Muzeul dedicat scriitorului Cervantes, Magisterial Cathedral 

și alte obiective istorice și culturale datorită cărora orașul a 

fost inclus în patrimoniul UNESCO. 

 Cea mai importantă a fost oportunitatea de a mă 

familiariza cu diverse resurse Web 2.0, datorită participării la 

cursurile coordonate de formatorii Ana, Marco și Jose. Ei ne-

au explicat tehnicile de lucru cu diverse platforme precum 
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Blogger, Edmodo, Twitter, cum să ne structurăm și 

personalizăm blogul, cum să creăm o clasă virtuală sau să 

realizăm teste de evaluare cu ajutorul Kahoot. La partea 

practică, de evaluare, împreună cu colegele din echipa mea, 

Anca, Elena și Viorica, am realizat un blog al școlii, pe care 

am postat fiecare activități reprezentative cu elevii noștri, în 

funcție de disciplina predată. Adaug cu nostalgie și faptul că 

evaluarea activității noastre a coincis cu 1 Decembrie - Ziua 

Națională a României și, profitând de ocazie, am purtat cu 

drag iile tradiționale și am oferit gazdelor și colegilor noștri 

cozonac proaspăt, pregătit într-o patiserie românească din 

Spania. 

 În urma participării la această mobilitate mi-am 

îmbogățit cultura generală, îmi doresc să-mi dezvolt mai 

bine abilitățile și competențele, am utilizat mai frecvent, în 

timpul lecțiilor, resursele oferite de Internet și Web 2.0 (filme 

și documentare oferite de YouTube, bloguri și Wikipedia 

pentru documentarea mea sau a elevilor, Kahoot pentru 

teste ș.a.). Lecțiile au devenit mai dinamice și prietenoase, 

iar în evaluarea elevilor am inclus și proiectele bazate pe 

resurse digitale. Închei cu vorbele înțelepte ale lui Confucius, 
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pe care ni le-a amintit teacher Marco: ,,Tell me and I will 

forget, show me and I may remember, involve me and I will 

understand.” 
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CURS DE PERFECȚIONARE 
 ÎN CADRUL PROIECTULUI ”ERASMUS +” 
„Profesori de acțiune pentru o generație 

multimedia europeană” 
                                      Prof. Viorica Ciobanu 
În perioada 25.11.2017 – 01.12.2107, patru profesori 

de la Școala Gimnazială ”Ion Ghica” din Iași ( Viorica 

Ciobanu, Elena Radu, Anca Moțoc și Ana – Maria Zaharia), 

au partricipat la un curs de perfecționare în cadrul 

Programului Erasmus+ „Profesori de acțiune pentru o 
generație multimedia europeană”, ce s-a desfășurat în 

orașul Alcala de Henares, Spania. Celor patru profesori 

ieșeni li s-au alăturat și doi profesori din Cypru, precum și 

opt profesori din Grecia. 

 Scopul acestui curs a fost familiarizarea cursanților cu 

metode moderne de predare și evaluare a elevilor, care să 

includă folosirea calculatoarelor ca instrumente ajutătoare și 

care să ușureze și să simplifice munca profesorilor, dar și să 

atragă elevii spre materia predată. Ținând cont de atracția 

mare pe care o exercită calculatoarele, tabletele și 

telefoanele mobile asupra elevilor, aceștia vor învăța cum 
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să-și caute un anumit material pe o anumită temă de pe 

internet, cum să-și selecteze materialele găsite și să-și 

realizeze un portofoliu. Lecțiile predate cu ajutorul 

programelor realizate pe calculator sunt mult mai atractive și 

mai interesante pentru elevi, iar noțiunile predate sunt mai 

ușor înțelese și reținute. Prin mesaje trimise pe calculator, 

elevii pot primi temele pe care trebuie să le rezolve și tot prin 

această metodă profesorul poate lua legătura cu familiile 

elevilor, pe care să îi informeze despre evoluția coplului lor 

la materia respectivă. 

 De aceea, în prima activitate desfășurată în cadrul 

acestui curs de formare, s-a discutat tema ”Education în the 

21st Centure”, unde formatorul Marco ne-a explicat 

conceptele de Web 2.0 și Social media, precum și influența 

acestora asupra educației și a exprimat o apreciere de 

ansamblu asupra modelului educational al secolului XXI. 
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Clasa digitală 
Profesor Moţoc Anca-Magdalena 

 

În cadrul proiectului european iniţiat de şcoala 

noastră am avut ocazia de a participa la mobilitatea din 

Alcala de Henares, Spania, unde am urmat cursul: 

”Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital 

Classroom”. La finalul acestui curs, echipa noastră a realizat 

un blog al şcolii conform informaţiilor şi instrucţiunilor primite 

de la formatori.  

Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit a fost 

răbdarea şi disponibilitatea formatorilor: Sonia, Maria, Jose 

şi Marco. Susţinuţi de aceştia am parcurs fiecare modul al 

cursului şi am reuşit să asimilăm conceptele de web 2.0 şi 

social media, să realizăm clase virtuale folosind Edmodo 

sau Weebly şi bloguri utilizând Blogger.com. 

 Discuţiile cu membrii celorlalte grupe din Cipru şi 

Grecia ne-au oferit informaţii interesante, atât despre 

specificul naţional al ţărilor implicate în proiect, cât şi din 

activitatea profesională a celorlalţi membrii sau a 

formatorilor. Un exemplu în acest sens ar fi faptul că, în 

şcoala colegilor din Cipru, profesorii care predau o anumită 
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materie parcurg o planificare pe unităţi de conţinut unică la 

nivelul unităţii de învăţământ şi finalizarea unei unităţi se 

raportează pe o platformă informatică specială. Acest lucru 

permite directorului unităţii şi responsabilului de comisie 

metodică informarea imediată asupra gradului de parcurgere 

a materiei la clasă.  

Experienţele din cadrul acestei mobilităţi mi-a oferit 

ocazia de a mă dezvolta personal şi profesional deoarece 

am dobândit noi abilităţi şi cunoştinţe digitale cu ajutorul 

cărora îmi pot moderniza strategiile de predare-învăţare-

evaluare la clasă şi mi-am dezvoltat competenţele de 

comunicare într-o limbă străină, competenţele digitale, 

precum și sensibilizarea faţă de diferenţele culturale. 
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Dând curs unei provocãri... 
  Prof. ȋnv. primar Radu Elena 

 

Ȋn perioada, 25 noiembrie - 1 Decembrie 2017, am 

participat ȋn cadrul Proiectului Erasmus+ ,,Profesor de 
acțiune pentru o generație multimedia europeanã”, 
desfãșurat ȋn Alcala de Henares, ȋn Spania, ȋmpreunã cu 

colegele Moțoc  Anca,  Zaharia Ana-Maria și Ciobanu 

Viorica din Școala Gimnazialã ,,Ion Ghica”, Iași, alãturi de 

alți colegi profesori din Cipru și Grecia.  

Personal am considerat acest curs foarte util pentru 

mine, ca profesor, fiindcã am avut ocazia sã mã familiarizez 

cu Web 2.0 și trendurile internetului ȋn secolul XXI, am 

ȋnvãțat cum sã lucrez ȋntr-o clasã digitalã, am exersat 

ȋnvãțarea prin cooperare și colaborare, am ȋnvãțat ce 

ȋnseamnã creativitatea ȋn clasa digitalã, dar și cum sã 

aplicãm metode interactive de predare-ȋnvãțare prin acțiune 

ȋntr-o clasã digitalã. 

De asemenea, am ȋnvãțat despre creșterea motivației 

elevilor pentru a lucra ȋntr-o clasã digitalã, dar și despre 

utilizarea TIC pentru motivarea elevilor ca sã urmeze 

cursurile școlare. 
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M-am familiarizat cu elementele blogului, am aflat 

cum sã creez un blog al clasei și ce materiale pot posta pe 

acel blog, cum sã lucrez pe platforma Edmodo, mi-am mai 

ȋnsușit cunoștințe legate de platformele Kahoot și Twitter. 

Ȋmi propun sã fac un blog al clasei, pe platforma 

Edmodo, ȋn care sã postez teme, teste, PPT-uri, link-uri care 

mã vor ajuta ȋn procesul de predare-ȋnvãțare, dar și fotografii 

de la diverse activitãți pe care le voi realiza cu elevii clasei, 

rezultatele de  la concursurile școlare, rezutatele de la 

evaluãri.  

Ȋmi propun sã ȋnființez un club de carte prin care voi 

putea urmãri ce citesc și cât citesc elevii mei, dacã le-a 

plãcut o anumitã carte, un anume scriitor.  

Tot pe acest blog ȋi voi provoca pe discipolii mei sã-și 

promoveze creativitatea și imaginația  postând povești, 

poezii, ghicitori, eseuri, jurnale de cãlãtorie etc. 

De asemenea, voi realiza un grup al pãrinților ȋn care 

voi posta noutãțile din viața colectivului de elevi, problemele 

ce vor apãrea și care vor trebui remediate cât mai repede. 

Așadar, participarea, pentru mine, la acest proiect a 

fost o provocare pe care oricând aș repeta-o. 
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Erasmus+, efort pentru inovație în educație 

Profesor Ștefanache Oana – Andreea 

 

Proiectul Erasmus+ a fost o experiență complexă, 

fiecare etapă necesitând planificare, comunicare, lucru în 

echipă, competențe și abilități de care ne folosim și în actul 

didactic, dar care au fost amplificate, șlefuite sau șterse de 

praf, în unele cazuri. În ceea ce mă privește, proiectul 

“Profesori de acțiune pentru o generație multimedia 

europeană” este încărcat și de emoții, amintiri frumoase și 

sentimente trăite intens, care se îmbină cu latura tehnică 

legată de organizare și implementare. Bucuria identificării 

unui obiectiv clar, a dezbaterii pe marginea analizei SWOT, 

conturarea unui titlu reprezentativ, chipuri dragi, zâmbete, 

oameni frumoși. Muncă intensă, dar și rezultate frumoase, 

responsabilitate uriașă, dar satisfacție pe măsură. Una din 

lecțiile valoroase a fost că atunci când este vorba de resursa 

umană, este necesară alocarea unei perioade generoase de 

timp, iar anticiparea posibilelor probleme face diferența în 

proiectarea oricărui demers. 

Participarea la mobilitate in Roma, la cursul intitulat 

Digital and Social Media Competences @School în perioada 
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13 - 19 martie 2017, a reprezentat și ea o nouă experiență 

de învățare menită să ne aduca noi competențe în CV. 

Formatorii italieni au pus accent pe latura practică, ușor de 

reținut a informațiilor. Am aflat cum putem transfera multe 

din aplicațiile și resursele digitale la nivelul clasei în cadrul 

lecțiilor pentru a motiva și capta interesul elevilor. Printre 

acestea se numără social media, blogging și instrumentele 

web, explicate și exemplificate cu scopul de a le încorpora 

eficient în actul didactic, pentru a utiliza astfel metode de 

lucru inovatoare în concordanță cu nevoile elevilor și a 

generației multimedia cu care lucrăm și pentru a deveni, ca 

profesori, literați în ceea ce privește tehnologia și eliberați de 

cadrul îngust al metodicii tradiționale. eTwinning, Edmodo, 

Mind mapping, editare video, creare de imagini și 

instrumente de prezentare, blogul clasei, podcasts, 

Facebook, Twitter, Canvas, Storybird și alte resurse legate 

de povestirea digitală, informații legate de utilizarea în 

siguranță a acestor resurse cu elevii noștri și de capacitatea 

de a fi, la rândul nostru, autori de materiale și resurse 

digitale pentru predare și evaluare. Posibilitățile de 

comunicare și colaborare profesor-elev au devenit astfel 

nelimitate, trimiterea și verificarea temelor mult mai eficientă 
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și mai atractivă și nu în ultimul rând s-a conturat ca realitate 

și conceperea resurselor didactice dinamice, variate. 

Un mare plus pentru școala noastră a fost realizarea 

paginii Facebook a proiectului în urma participării la acest 

curs, folosind Infographics cu scopul de a prezenta 

informațiile în mod clar și ușor de reținut. Formatorii au 

subliniat importanța mesajelor scurte și clare, a celor cu rolul 

de a transmite noutăți, a modalităților de a folosi culori 

pentru a crește atractivitatea mesajului. Școala “Ion Ghica” 

nu avusese pagină de Facebook până atunci pentru a-și 

promova activitățile și pentru a asigura transparența 

demersurilor educative la nivelul comunității locale. 

Interacțiunea cu participanți la curs din alte țări 

europene, deprinderea modurilor de a crea contexte de 

învățare atractive, colaborative, interactive pentru elevi 

folosind TIC, exersarea competențelor lingvistice și 

modernizarea abordărilor didactice reprezintă toate 

competențe valoroase dobândite în urma participării la 

cursul din cadrul proiectului Erasmus+. 
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Impresii personale - mobilitate Erasmus - ROMA 
(martie 2017) 

Prof. Daniela Abageru-Nica 

 

Cursul de formare Erasmus+K1 Digital and social 
media competencies @ school s-a desfășurat la Roma în 

perioada 13-19 martie 2017 și a vizat familiarizarea cu o 

serie de strategii didactice digitale benefice creșterii calității 

actului de predare-învățare-evaluare în școală.  

Întrucât trăim într-o lume profund ancorată în 

dimensiunea virtuală, acest curs a fost un demers firesc al 

profesorilor de a afla maniere eficiente pentru sporirea 

interactivității la ore, pentru stimularea creativității și pentru 

atragerea elevilor către însușirea unor abilități, nu doar a 

unor cunoștințe. O manieră sănătoasă de a veni în 

întâmpinarea unei schimbări în paradigma educației 

presupune deschiderea spre digital, pentru că, așa cum ne 

precizau formatorii de la Associazione Euphoria, elevii noștri 

stau copleșitor de mult în zona virtuală și, pentru a le fi 

parteneri în traseul lor educațional, trebuie să împărțim 

același spațiu. În termeni de tradițional vs. inovator, e greu 
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de ales o singură direcție, pentru că eu cred în crengi 

crescute dintr-o tulpină și o rădăcină, nu putem exclude 

trecutul și nici nu putem ignora prezentul care se orientează 

deja în anumite direcții clare: timpurile actuale cer o 

echilibrare care trebuie să plece de la profesori. 

Deschiderea orizontului și părăsirea conservatorismului sunt 

cărțile câștigătoare în menținerea unui ritm relevant în 

formarea elevilor, iar cursul acesta a insistat pe faptul că 

profesorii și elevii au un potențial extraordinar împreună și 

pot realiza imens de multe dacă se racordează unii la 

ceilalți.   

Am apreciat accentul deosebit pus pe platforme 

online folositoare pentru școli (eTwinning, Edmodo, Moodle, 

Google for Didactic, Mooc, blogging, mind mapping) și pe 

platforme de Social Media de impact (Facebook, Twitter, 

Linkedin, Youtube), deoarece acestea nu sunt doar 

instrumente de socializare extinsă, ci pot deveni un factor 

extrem de stimulant dacă sunt folosite adecvat și se 

adresează nivelului de vârstă și de interes al elevilor. 

Exemplele de bună practică au fost convingător corelate cu 

dimensiunea aplicabilă a cursului: un grup închis pe 

Facebook asigură o conduită lingvistică supravegheată 
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imediat de către un profesor cu tact, un CV pe Linkedin 

asigură prezentarea pe piața muncii într-o manieră actuală, 

un blog al clasei se poate transforma într-o muncă de 

echipă, de dezbateri, de creativitate, iar o clasă virtuală în 

Edmodo suscită interesul elevilor prin interactivitate și 

rapiditatea gestionării informațiilor.  

Sesiunile de practică pe echipe cu mijloace prin care 

puteam crea povești digitale si infographics pentru 

învățământul primar (Storybird, My Story Book, Wordle, 

Imagechef) și gimnazial (Powtoon, Capzles, Canva, 

Tagxedo, Logo Maker, Flickr, Google Images, Go Animate) 

ne-au dat ocazia de a constata din nou că sunetul, culoarea 

și cuvântul pot deveni aliații profesorului în prezentarea 

conținuturilor.  

Cursul a avut valoare adăugată considerabilă, pentru 

că mi-a dat ocazia să îmi extind orizontul și să devin o 

versiune mai bună de profesor, mai eficientă pentru elevii 

mei, mai receptivă la interesele lor și mai creativă în termeni 

de proiectare didactică.  
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O experienţă digitală  

Prof. Lăcrămioara Hergheligiu 

Datorită proiectului Erasmus+ „Profesori de acţiune pentru 

o generaţie multimedia europeană” desfăşurat la nivelul şcolii am 

avut ocazia de a participa în perioada 13-19 martie 2017 la cursul 

de formare „Digital and Social Media Competencies@School” 

desfăşurat la Roma. Programul de activităţi al cursului a fost o 

îmbinare între teorie, practică şi cultură. Am fost plăcut 

impresionată de seriozitatea furnizorilor de curs, de modul de 

desfăşurare al activităţilor care au îmbinat mereu partea teoretică 

cu cea practică, dar si de frumuseţea oraşului Roma. 

  Aici am întâlnit oameni calzi, primitori, am avut ocazia, în 

cadrul activităţilor de formare să interacţionăm cu colegi din alte 

patru  ţări – Franţa, Spania, Italia şi Grecia, să învăţăm lucruri noi 

pe care să le putem integra ulterior în activitatea de predare-

învăţare-evaluare, să vizităm locuri minunate pline de culoare şi 

cultură. 

 Am avut parte de sesiuni de formare inedite şi atractive în 

care ne-au fost prezentate rând pe rând, în cele şapte zile, 

platformele online folositoare instituţiilor de învăţământ precum, 

eTwinning, Edmondo, Moodle, Google for Didactic, Mooc, 
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platformele Social Media de Impact- Facebook, Twitter, Linkedin, 

Youtube, Instagram, mijloacele prin care putem crea poveşti 

digitale şi infographics dar şi secretele realizării unui videoclip. 

Tehnologia şi resursele digitale ar trebui să existe în orice sală de 

curs şi deşi multe dintre aceste resurse necesită timp şi efort 

pentru a fi accesate sau create, rezultatul va creşte cu siguranţă 

motivaţia şi interesul elevului, făcând astfel o lecţie mai interactivă 

şi atractivă. 

  Astfel de proiecte sunt extrem de benefice, avem ocazia 

de a învăţa si de a vedea lucruri noi, de a cunoaşte persoane, 

formatori minunaţi, de a stabili contacte. Consider ca atât personal 

cât şi profesional, am avut de câştigat de pe urma acestei 

experienţe europene. 
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FEEDBACK ASUPRA CURSULUI DE FORMARE: 
CREATIVITY IN TEACHING AND LEARNING 

USING ICT: THE DIGITAL CLASSROOM-
SPANIA, APRILIE 2018 

Prof. MĂDĂRAS CRISTINA 

 

Perspectiva participării la un curs în afara țării  a 
constituit o provocare, dar și o emoție pentru mine. 
Contactul cu oameni și culturi noi a determinat o reflectare 
mai profundă asupra viziunii românești privind educația, și 
nu numai. 

Cursul a avut ca obiectiv, nu doar partea teoretico-
practică, ci și cea social-culturală, de interacționare umană, 
de schimb de idei, totul concretizându-se într-o experiență 
bogată pe plan profesional și emoțional. Organizarea 
cursului a fost impecabilă, permițându-ne un program de 
vizite, pe lângă cel propriu-zis. Formatorii au dovedit 
profesionalism, empatie, atenție, iar locația a fost excelentă. 

Revenind la conținutul cursului, acesta a vizat 
necesitatea sistemului educațional de a se adapta noilor 
tendințe, necesităților elevului, în atingerea obiectivului 
principal. Trebuie să acceptăm că societatea evoluează, 
elevul modern e tot mai conectat la tehnologie, iar școala nu 
poate rămâne în urmă. Pe de altă parte, integrarea, cu 
masură, a  tehnologiei moderne în procesul educațional, nu 
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are decât avantaje: lecția este mai atractivă, mai interactivă, 
elevii mai implicați, deci,  obiectivul, atins. 

Am avut plăcerea de a implementa rapid și cu efecte 
de maxim interes din partea elevilor mei, a platformei 
KAHOOT.IT, cu jocuri sub formă de concurs. Emoția 
reîntâlnirii la oră era depășită doar de   nerăbdarea de a 
începe un nou șir de întrebări și a-și stabili fiecare un loc mai 
bun. Am reușit să atrag elevi la oră, care absentau frecvent, 
sau nu participau la activități. 

De asemenea, platforma  EDMODO, am 
implementat-o cu ajutorul elevilor mei, încă din timpul 
cursului, așa că, la evaluare, am prezentat clasa virtuală 
REALĂ, numită CAMPIONII, cu mesaje transmise în timp 
real, cu sarcini si evaluări. 

Răspunsul lor prompt este încă o dovadă că educația 
necesită ajustare permanentă la nou, întrucât elevii noștri 
trăiesc ACUM, cu ceea ce le oferă omenirea, tehnologia, 
societatea, școala. 
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PROIECT ERASMUS 
Creativity in Teaching and Learning using ICT: 

The Digital Classroom 
ALCALA DE HENARES 

Profesor Stanciu Laura 

 
În perioada 14-20 aprilie am participat la cursul 

„Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital 

Classroom” desfășurat în Alacala de Henares, Madrid, 

Spania, curs de care am beneficiat prin intermediul unui 

proiect Erasmus. 

Experiența acestui proiect a fost una interesantă din 

două perspective: prima, cea a profesorului care descoperă 

noi moduri de comunicare și mijloace de învățare, și a doua, 

cea a turistului care descoperă oameni și locuri noi.De fapt 

Erasmus înseamnă  o „ lecție ” frumoasă și completă din 

care „elevul = eu” nu poate fi decât în „câștig”. 

Alcala de Henares, locul în care s-a născut Miguel 

Cervantes, este un oraș situat la 30 km de Madrid și se 

regăsește în lista de patrimoniu UNESCO cu două 

monumente medievale: Centrul Vechi și Universitatea care a 
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fost fondată de Cardinalul Cisneros și este considerată cea 

mai veche universitate din lume. Cel mai vechi corp al 

universitatii  datează din anul 1498 și este împodobit în stil 

renascentist.  

Tot orașul este înconjurat de ziduri medievale și pe 

cele mai înalte ziduri dar și pe turlele bisericelor sunt cuiburi 

de berze. Barza este simbol pentru oras, apare pe toate 

pliantele de prezentare și din acest motiv Alcala de Henares 

mai este numit și orasul berzelor . 

Experiența Erasmus a început tare frumos din prima 

zi a diminetii de 14 aprilie 2018 când ghidul desemnat de 

Institutul Cervantes ne-a invitat la o interesantă lecție de 

istorie locală într-o piață superbă, numită „Piața Cervantes”. 

Piața, înconjurată de clădiri istorice are în mijlocul ei statuia 

celebrului scriitor Miguel Cervantes. Am pornit într-un tur pe 

o frumoasă stradă care strabate Piața Cervantes, numită 

Calea Mayor. Strada este marginită pe ambele sensuri de 

columne medievale frumos colorate, unele autentice, altele 

înlocuite ulterior cu columne din granit .De-a lungul străzii 

găsim muzeul lui  Cervantes (locul nașterii scriitorului) casă 

tipică din sec 16-17 . Atmosfera din casă te trimite cu gândul 
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la stilul de viață al spaniolilor iar pe obiectele de  mobilier 

regăsești scene din celebra carte Don Quijote. 

Biserici cu arhitectură frumoasă și muzeele cu intrare 

liberă te ademenesc în interiorul lor.Turul s-a încheiat cu 

prezentarea Catedralei Sfintilor Copii declarată monument 

Național. 

Acestei prime zile i s-au alăturat o serie de 6  în care 

am completat lecția de istorie cu o lecție vastă de tehnologie 

a informației. 

Cursul propriu zis s-a bazat pe ce înseamnă educația 

în secolul 21 și care sunt beneficiile utilizării instrumentelor 

de social media (Blog , Twitter , Edmodo, Weebly) în cadrul 

orelor de curs, în relaționarea cu elevii, părinții și colegii 

profesori. 

Apreciez și încurajez formările de acest tip deoarece: 

• ești pus în situația de a comunica și a 

interacționa cu oameni noi 

• ești obligat să comunici într-o altă limbă 

• ai oportunitatea de a descoperi o nouă lume 

• poți vedea diferențele  culturale 

• timpul liber este o ocazie de a descoperi locuri 

și oameni,  
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Într-un cuvânt toată experiența înseamnă „dezvoltare 

personală și profesională”. 
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Despre internaționalizare 
Profesor Robert REBENCIUC 

 

Să fii participant la un curs de formare prin intermediul 

programului Erasmus+ este o experienţă unică. În anul 

școlar 2016-2017 am participat la una din activitățile de 

mobilitate pentru profesori din cadrul proiectului finanţat 

prin programul ERASMUS+, un program care mi-a schimbat 

viaţa în bine. Era 1 aprilie 2017 când am sosit la Malaga. 

Încă din timpul zborului priveam cu extaz şi fascinare 

experienţa care urma sa aibă loc. Benalmadena mi-a luat 

respirația din primele clipe! Un oraș extraordinar, medieval şi 

modern în acelaşi timp, un loc confortabil şi sigur, un oraș în 

care am întâlnit persoane gata să-ți ofere ajutorul său atunci 

când ele nu sunt în stare să ți-l acorde roagă pe cineva de 

alături să o facă. 

Programul a început duminică printr-o călduroasă 

primire din partea gazdelor ce a continuat cu o masă festivă 

în stil spaniol. Săptămâna de cursuri a avut activități dintre 

cele mai variate, toate bazate pe implementarea practică a 

proiectelor internaționale în școala noastră. Cele mai de 

succes activități au fost cele practice în care ni s-au 
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prezentat aplicațiile IT ce pot fi folosite la clasă, precum si 

platforma eTwinning, locul de întâlnire al școlilor europene. 

A fost o săptămână plină de acțiune în care timpul a zburat 

pe lângă noi, cei doritori de achiziție de informație. 

Cei care își aleg Benalmadena ca destinație de 

vacanță estivală, cu siguranță o preferă pentru cei 

aproximativ 10 km deschidere la Marea Mediterană, in 

lungul cărora se întind aproximativ 17 plaje. Fie că sunt 

destinate familiior cu copii mici, tinerilor sau 

cuplurilor, plajele din Benalmadena sunt pentru toate 

gusturile, cu nisip fin, intrare lină în mare și toate facilitatile 

de care ai avea nevoie. Printre cele mai importante atracții 

turistice ale Benalmadenei se numără faleza, Puerto Marina, 

Mariposario de Benalmadena (casa fluturilor), Stupa de la 

Iluminacion, Castillo de Colomares, Castillo Bil Bil, Parque 

de la Paloma, telefericul, Jardin de Las Aquilas. Lista ar 

putea continua, dar mi-e tare teamă că am spus deja prea 

multe până acum, iar când veți ajunge la fața locului, veți 

avea probabil un sentiment de deja vu! 

Ce am reușit noi sa facem într-o săptămână cred că 

nu a reprezentat nici 10% din potențialul stațiunii dar, din 

păcate, restul a rămas de văzut pentru altadată cănd îi voi 
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acorda Benalmadenei șansa care i se cuvine și o voi vizita 

pe îndelete. Benalmadena merită toată atenția în calitate de 

vizitator și poate fi o destinație ideală de vacanță pe Costa 

del Sol. 
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PARTEA a II-a 
 

MAĂ RTURII DE LA FORMARE 
Sub forma unor prezentări ale autorilor, participanți la programe de 
formare în cadrul proiectului E+, legate de aspecte ce au considerat că 
merită menționate, ca exemple de bună-practică 
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De ce internaționalizare? 
Profesor Cristina ANTON 

 

Fiind tema centrală a cursului de formare ”How to 

make your school more international”, desfășurat în aprilie 

2017, la Benalmadena, în Spania, ea a fost mereu prezentă 

în toate discuțiile noastre, pe parcursul formării, în toate 

activitățile individuale și de grup. 

Internaționalizarea, concept destul de dificil de definit, 

permite totuși, cu generozitate, definiții multiple, 

personalizate, conform percepțiilor personale și de grup. 

Tema primelor sesiuni de formare a fost legată chiar de 

acest concept, internaționalizare, creatorii cursului 

considerând esențial ca mai întâi să reușim să ne definim 

conceptul, pentru ca mai apoi să fim capabili să lucrăm cu 

el, în cadrul cursului și, ulterior, în cadrul proiectelor pe care 

le vom dezvolta, proiecte ce urmează să facă parte din 

strategia instituțională legată de dimensiunea internațională 

a școlii noastre. 

Internaționalizarea este un proces complex, care 

implică comunitatea, școala, elevii și părinții acestora, 

profesorii și, nu în ultimul rând, echipa de management al 
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școlii. Internaționalizarea înseamnă oameni implicați 

împreună în acțiuni care promovează colaborarea, o 

colaborare ce trece dincolo de bariere reale sau imaginare, 

așa cum sunt granițele geografice, lingvistice, culturale, 

mentale, etc. 

Un rol esențial, primordial, în internaționalizare îl 

joacă liderul, adică acea persoană desemnată de către 

echipa de management să se ocupe de latura 

„internațioanlă” a școlii, care să confere, prin acțiunile 

dezvoltate, această dimensiune unei instituții care are 

capacitatea de a deveni internațională, prin activități țintite. 

Calitățile unui lider care se ocupă de acest aspect, nu sunt 

negociabile și ele trebuie să existe la modul real, precum și 

să fie dovedite prin diverse tipuri de teste. Cam care ar fi 

acestea? Capacitatea de a scrie un plan detaliat de acțiune; 

capacitatea de a implementa acel plan punct cu punct și de 

a realiza evaluări de etapă, cu scopul de a îmbunătăți 

activitățile, prin creșterea calității acestora; capacitatea de a 

comunica simplu, clar și eficient, atât la nivel intern cât și 

extern; capacitatea de a acționa independent și în echipă, în 

funcție de necesități; capacitatea de a motiva oamenii pentru 

a acționa; să ofere în permanență oportunități de formare, să 
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susțină membrii echipei să participe la formare și să 

participe el însuși la diverse formări care pot fi relevante 

pentru rolul său. 

Atunci când oamenii colaborează cu bunăvoință, cu 

scopul de a se ajuta reciproc și de a crește învățând 

împreună, fiecare poate contribui implicându-se în activități 

care să vizeze internaționalizarea. Faptul că un profesor de 

limbi străine alege să își implice elevii într-o activitate, cu 

ocazia Zilei Europene a Limbilor, este o modalitate de a face 

parte dintre miile de școli la nivel european care serbează 

această zi și, deci, de a da acea dimensiune internațională 

școlii. Acesta este doar un exemplu de activitate care 

vizează internaționalizarea.  

De ce e important acest aspect? Pentru că, ne place 

sau nu, trăim realmente într-o dimensiune internațională a 

societății noastre. Elevii noștri nu se mai pregătesc doar 

pentru locuri de muncă sau pentru continuarea studiilor în 

țara lor de origine. Elevii vor experimenta această latură 

internațională încă de mici, dacă vor fi implicați în proiecte 

itnernaționale, prin intermediul școlii, sau ceva mai târziu, 

când fie vor pleca la studii în străinătate fie vor pleca să se 

formeze și/sau să muncească peste graniță.  
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Cum școala este în slujba comunității pe care o 

deservește, are o datorie morală să își pregătească elevii 

pentru acest tip de experiență. Încă de mici, aceștia pot fi 

implicați în proiecte internaționale. Există proiecte și pentru 

vârstele de 3-4 ani chiar. Totul e să fii interesat, să îți pese și 

să te implici activ, trecând de la a-ți dori la a face, de la a 

constata și a discuta la a acționa în mod direct. E bine 

cunoscut speciei umane faptul că, stând pe margini și 

comentând inițiativele altora nu ai cum să greșești, însă 

tocmai asta e greșeala! Temându-te atât de mult de a fi 

judecat și evaluat, pierzi toată acțiunea și, deci, toată 

distracția.  

Sistemele educaționale sunt diverse, însă mereu 

putem găsi puncte comune, care să ne ajute să colaborăm 

cu colegi de-ai noștri din alte țări, pentru realizarea unor 

proiecte. Sistemele sunt diferite, însă sunt perfectibile, așa 

că suntem încurajați să participăm activ la rescrierea 

curriculumului, pentru că acest lucru este posibil, așa cum 

prevede programa, în acel procent de 25% rezervat viziunii 

personale a profesorului.  

Școala este o posibilă poartă spre lume, spre viață, 

pentru tinerii care îi calcă pragul. Stă în puterea și în datoria 
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profesorilor care lucrează ca angajați în această instituție să 

facă acest lucru posibil și să deschidă o poartă spre lume 

elevilor lor, prin tot ceea ce fac, zi de zi, oră de oră, la 

activitățile de la clasă sau la cele din afara clasei. 

Ca o concluzie, internaționalizarea este o oportunitate 

de a simți că facem parte din lumea asta mare, că avem un 

rol, un loc, o șansă, oriunde ne-ar duce pașii, șansă pe care 

școala a fost prima care ne-a oferit-o! 
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eTwinning pentru fiecare 
Profesor Robert REBENCIUC 

 

 
 

În una dintre zilele alocate formării noastre la 

Benalmadena, în Spania, în cadrul proiectului Erasmus +, 

KA1, am discutat pe larg despre platforma eTwinning, 

despre oportunitățile oferite de a participa la diverse 

proiecte, prin intermediul acestei platforme, precum și 

despre tipurile de proiecte ce pot fi dezvoltate în mediul 

online, în colaborare cu orice școală din lume, care e 

înscrisă pe această platformă. Acest tip de strategie face și 

ea parte din procesul de internaționalizare a unei școli, fiind 

o strategie ce implică colaborarea la nivel internațional între 

mai multe școli, între profesori și elevi din țări diferite, 

folosind o limbă comună, de circulație internațională. 
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eTwinning este comunitatea şcolilor din Europa, se 

adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar, 

tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată. 

eTwinning oferă personalului didactic (profesori, 

directori, bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din ţările 

europene participante o platformă de comunicare, 

colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii, pe 

scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai 

palpitantă comunitate educaţională din Europa. 

 

https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm este un 

spaţiu virtual care oferă: 

• un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi 

pentru profesori; 

• instrumente pedagogice care integrează noile 

tehnologii în procesul de învăţare; 

• participarea profesorilor la o reţea europeană 

şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, 

prin colaborarea în proiecte internaţionale şi 

prin participarea la seminarii internaţionale de 

formare 

https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
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Cei care sunt interesați în a dezvolta astfel de 

proiecte, pot accesa oricând un ghid eTwinning, pentru a se 

informa. 

http://etwinning.ro/wp-

content/uploads/2012/07/Ghid_utilizare_portal_eTwinning.pd

f 

 

Câteva dintre beneficiile participării într-un astfel de 

proiect, ar fi: 

• exersarea sau chiar învățarera unei limbi 

străine; 

• dezvoltarea abilităților de comunicare; 

• dezvoltarea abilităților de lucru în echipă; 

http://etwinning.ro/wp-content/uploads/2012/07/Ghid_utilizare_portal_eTwinning.pdf
http://etwinning.ro/wp-content/uploads/2012/07/Ghid_utilizare_portal_eTwinning.pdf
http://etwinning.ro/wp-content/uploads/2012/07/Ghid_utilizare_portal_eTwinning.pdf
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• dezvoltarea competenței organizatorice, o 

competență necesară atât în viașa 

profesională cât și în viața particulată; 

• dezvoltarea abilităților tehnice, dat fiind că 

toate aceste proiecte se realizează în mediul 

online, folosind diverse programe, atât pentru 

comunicare, cât și pentru realizarea și 

prezentarea materialelor 

 

În cele ce urmează veți putea observa că participarea 

la un proiect sau înscrierea unui nou proiect în spațiul virtual 

necesită niște abilități din partea cadrelor didactice, dintre 

care unele au fost punctate mai sus. Punctez și faptul că 

niciun proiect eTwinning nu este ușor de realizat, dat fiind 

faptul că resursa umană care e implicată este destul de 

numeroasă și variată din punct de vedere al limbii și culturii. 

Profesorii se înscriu şi îşi creează un cont, comunică 

domeniile de interes şi ideile de proiecte, iar când ajung la 

etapa legată de şcoală, selectează opţiunea “şcoala mea 

este deja înregistrată”. 

Puteţi oricând intra pe site-ul www.etwinning.net , 

utilizând numele de utilizator şi parola dumneavoastră. Aici 

http://www.etwinning.net/
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aveţi un spaţiu de lucru dedicat dumneavoastră: desktop 

(panoul de control). Aici puteţi căuta o şcoală parteneră care 

are deja o idee de proiect/proiect deja înregistrat, prin 

căutare membri etwinning (după nişte criterii) sau accesând 

etwinning forums (pe grupe de vârste). 

Puteţi și începe un proiect, ca inițiator, atunci când 

aveţi o idee clară de parteneriat. Îl înscrieţi pe site şi căutaţi 

parteneri. 

După ce aveți cel puţin un partener dintr-o altă ţară, 

puteți crea un nou proiect: 

Desktop – proiecte – creaţi un nou proiect 

Partenerul/ii trebuie să facă parte din lista de contacte 

a celui care înregistrează proiectul: 

Desktop – profile – my contacts – add a contact 

Proiectul va fi analizat/aprobat de cele două agenţii 

naţionale. 

Proiectului i se alocă un spaţiu comun de lucru pentru 

partenerii în proiect (twinspace). 
Spaţiul virtual are o structură iniţială fixă: 

• Pagina de start (Home), 

• Activităţile proiectului (Project Activities), 

• Cancelaria (Staff Room), 
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• Colţul elevilor (Pupils Corner) 

• Chat. 

Cum putem folosi spaţiul virtual eTwinning? 

• Ca o sală de clasă: un loc unde elevii pot 

partaja fişiere şi pot discuta (chat şi forum) 

• Ca un spaţiu unde profesorii pot să planifice şi 

să discute activităţile proiectului. 

• Ca un portofoliu: un spaţiu de stocare pentru 

toată documentaţia proiectului (permite un 

număr nelimitat de fişiere, fiecare până la 20 

MB). 

• Ca mod de diseminare: pentru a publica 

rezultatele şi a le face vizibile colegilor, 

părinţilor şi comunităţii locale.  

În final, câteva ponturi de la formatorii noștri de la 
Benalmadena: 
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SUCCES TUTUROR! 
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Metoda Aisbergului 

Prof. Răduianu Elena Alina 

 

 Înainte de a scrie acest articol am stat mult și-am 

pitrocit lucrurile, pentru că nu mă hotărâsem asupra a ceea 

ce avea să scriu. Au fost multe momente frumoase și lucruri 

interesante, care ar merita să fie amintite la cursul de 

formare la care am participat. În cele din urmă m-am decis 

să scriu despre metoda aisbergului, pe care noi am folosit-

o sub forma aisbergului cultural.  
 Ideea nu este neapărat una nouă, dar dacă stai să te 

gândești în profunzime asupra ei, îți dai seama că de multe 

ori suntem foarte superficiali atunci când emitem judecăți de 

valoare. De mute ori trebuie să-mi reamintesc că ceea ce se 

vede reprezintă doar 10% din ansamblu. Și acest lucru se 

aplică cam peste tot: persoane, instituții, acțiuni, conflicte, 

etc. Oare exagerez? Nu știu... Însă, atunci când hotărăști să 

sapi în adânc,ceea ce descoperi poate fi deseori extrem de 

surprinzător! Atunci când vedem doar o mică parte dintr-un 

întreg, realitatea este deformată. 
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 Dar să revenim la ceea ce am lucrat cu cu colega 

mea de echipă din Bulgaria. În realizarea/implementarea 

unui proiect, la care participă diferite țări, un factor important 

de care trebuie să se țină cont este cultura unui popor. Am 

primit un model al aisbergului cultural(Fig. 1), pe care a 

trebuit să-l reproducem pe o coală de flipchart. Am 

completat apoi aisbergul cu ceea ce este vizibil și ceea ce 

nu se vede în cultura unui popor. Am fost împreună de acord 

asupra a ceea ce este vizibil, observabil: mâncare, 

îmbrăcăminte, muzică, dansuri, arhitectură, tradiții, limba 

vorbită. În partea invizibilă am trecut: rolul familiei, valori și 

credințe, tradiții familiale, interacțiuni, norme de grup, 

limbajul trupului, așteptări, reguli, interacțiunile sociale, 

modul de gândire, religie, etc.(Fig. 2). 
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                                  Fig. 1        

 

 Modelul aisbergului poate fi aplicat în diferite 

domenii, inclusiv în cel curricular, la diferite discipline. 

Personal, l-am aplicat la clasă în special la orele de 

dirigenție, atunci când am discutat cu elevii despre 

managementul conflictelor și învățarea eficientă. Am să 

detaliez mai jos, activitatea „Aisbergul succesului școlar”, 

așa cum am  realizat-o la clasă: 

 

1. Am desenat un aisberg plutind în mare și am întrebat 

elevii ce știu despre aisberguri. Din răspunsurile 

elevilor am concluzionat faptul că o mică parte a 
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aisbergului este vizibilă, însă cea mai mare parte este 

ascunsă sub apă. 

2. Se cere elevilor să deseneze un aisberg în caietele 

lor,, asigurându-se că există un vârf, o linie de apă și 

o zonă mai mare sub suprafață.  

3. Pe partea vizibilă a aisbergului se scrie „Succesul 

școlar”. Dar ce se află dedesubt? Ce nu se poate 

vedea la prima vedere? Elevii trebuie să reflecteze 

asupra aspectelor ascunse ale succesului școlar și să 

le scrie. (O altă variantă ar fi lipirea unei imagini cu o 

persoană de succes pe care elevii o cunosc). 

4. După ce elevii au completat în caiete elementele 

invizibile din spatele succesului școlar, acestea se 

trec pe desenul comun al clasei.   

5. Dintre exemplele enumerate în partea de jos a 

aisbergului, care dintre ele credeți că sunt cele mai 

semnificative? De ce? Ce ar trebui să 

adăugați/schimbați pentru a avea success la școală și 

pentru a vă dezvolta la maxim calitățile de care 

dispuneți? Ce ați putea face pentru a preveni eșecul 

școlar? Cum vă ajută informațiile din acest aisberg să 
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înțelegeți mai bine care sunt pârghiile care vă conduc 

spre success în viitor? 

6. Se indică faptul că există o legătură între elementele 

de deasupra și dedesubtul liniei de plutire și că 

aspectele invizibile  influențează sau cauzează 

aspectele vizibile. 

7. Aisbergul este expus în sala de clasă, urmând a fi 

completat și cu noi elemente, pe măsură ce acestea 

vor fi descoperite.(fig. 3). 

 

 
Fig. 3 
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 Modelul aisbergului ne oferă și o altă viziune, în 

sensul că ceea ce se vede la suprafață, de exemplu o 

anumită problemă, un eveniment,este rezultatul interacțiunii 

unui complex de factori care fac parte dintr-un întreg. De 

obicei noi reacționăm la ceea ce vedem și încercăm să 

găsim o soluție rapidă pe baza experienței anterioare, 

gândindu-ne la faptul că am mai adoptat această abordare 

în trecut și a funcționat. În unele cazuri, s-ar putea ca 

această abordare să funcționeze, dar de cele mai multe ori 

va eșua dacă vom trata doar simptomele, nu și cauza 

problemei. Metafora aisbergului sugerează că dacă vom 

încerca să rezolvăm problema doar la suprafață, fără a 

merge la cauză flotabilitatea gheții de dedesubt ar împinge 

doar pentru a recrea vârful din nou.Dacă însă vom analiza 

baza aisbergului, vom avea mai multe șanse să schimbăm 

lucrurile în direcția dorită de noi. 

 O altă situație în care am folosit această metodă, a 

fost atunci când am prezentat stundenților veniți la practica 

pedagogică „profesia de dascăl”. Le-am precizat faptul că 

ceea ce se vede, și anume profesorul competent este 

rezultatul însușirii unui sistem complex de cunoștințe 
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teoretice, de formare a unor deprinderi, abilități, competențe,  

precum și asumarea unor roluri, alături de un cumul de 

calități personale ale acestuia. 

Privind aisbergul, secțiunea superioară care este vizibilă 

corespunde cu ceea ce știe profesorul despre subiect și 

comportamentul profesional pe care îl are. Acest lucru nu va 

fi determinat doar de către profesorul însuși, ci și de cultura 

înconjurătoare a școlii și, în special, de caracteristicile clasei 

în care predă. Zona aflată sub nivelul apei poate fi, de 

asemenea, împărțită în secțiuni diferite. În general, această 

zonă este cea care se va schimba în funcție de cultură și de 

societatea în care trăiește profesorul. Ceea ce este imediat 

sub suprafață sunt procesele prin care trece profesorul 

înainte de a intra în sala de clasă, cum ar fi planificarea 

lecțiilor sau deciziile cu privire la elevii săi și tema ce 

urmează a fi predată. Cu un pas mai profund, putem găsi 

sentimentele, credințele și atitudinile profesorului, care, fără 

îndoială, vor avea un impact asupra deciziilor sale cu privire 

la modul în care conduce clasele sale.Trebuie menționat 

faptul că diferitele părți ale aisbergului sunt conectate între 

ele, exact ca elementele unui sistem, în care orice 
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schimbare poate afecta orice altceva, precum și 

predispoziția continuă spre schimbare. 

 

 Un aisberg ne indică faptul că profesia de profesor 

nu este alcătuită doar din clasele la care acesta predă 

elevilor, ci reprezintă un sistem mult mai complex, care 

necesită o evaluare constantă a propriilor percepții și teorii. 

Scopul acestei evaluări constante este de a evidenția 

domeniile de îmbunătățire a predării și de a veni cu posibile 

amendamente pentru ele. 

 

               Deoarece profesia de dascăl ne va pune mereu în 

față noi provocări, aceia dintre noi care vor încerca să vadă 

fiecare elev din perspectiva aisbergului, descoperind în ei și 

ceea ce nu se vede,valorificând  aceste calități, vom avea 

conștiința că am realizat tot cea ce a depins de noi pentru un 

viitor mai bun.  

 
 
 
 

 



                                                                      
 

73 
 

Cum reușim să ne facem cunoscuți  în UE? 

                          Prof. Elena Tulan   

 
Prin intermediul Proiectului Erasmus+ am reușit să 

particip la cursurile de formare de la Benalmadena- Spania 

iar timp de 7zile am aflat ce pași trebuiesc urmați pentru a 

face ca școala ta să fie cunoscută în UE.  Iată care au fost 

formatorii ce ne-au îndrumat la cursul de internaționalizare : 

1. Primul dintre formatori, Jan, a prezentat centrul de 

formare EUNEOS și cursurile pe care acestea le poate oferi 

celor interesați. 

2. Cel de-al doilea a fost minunatul Frans, formator în 

cadrul cursului, a vorbit despre experiența sa profesională și 

despre experiența școlii pe care o conduce (3000 elevi și 

300 profesori) legată de internaționalizare. De la el am aflat 

multe  lucruri interesante despre  sistemul educațional 

olandez.Un sistem bine pus la punct chiar foarte  bun de 

urmat pentru a avea siguranță și calitate în învățămantul 

nostru românesc. 

3. Cel de-al treilea formator  a fost  doamna Spasija, a 

fost cea care ne-a introdus în terminologia legată de 
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internaționalizare, provocându-ne să definim acest termen, 

care a avut la sfârșitul cursului următoarea concluzie: 

,,internaționalizarea” poate fi un mijloc prin care să devii 

vizibil și activ în rândul comunității, atractiv ca și instituție, 

atât la nivel local cât și la nivel internațional. Frans ne-a 

oferit un exemplu de bună practică legat de un posibil de 

plan de internaționalizare, în legătură cu care a trebuit să 

facem o întreagă discuție, să îl analizăm punct cu punct și 

să îl personalizăm, explicând fiecare alegere, în funcție de 

specificul fiecărei școli. 

 S-a insistat mult pe următoarele aspecte: 

a) Pentru scrierea unui astfel de plan, e nevoie de o 

echipă: coordonator, lideri pe ani de studii și lideri pe 

activități desfășurate; fiecare dintre noi a primit o foaie pe 

care să bifeze, dintre un număr de calități necesare unui bun 

coordonator, pe acelea pe care consideră că le are. Dar cea 

mai interesantă a fost cea prin care se cerea 

,,PERSONALIZAȚI, NU COPIAȚI !” 

b) Planul de internaționalizare trebuie să prevadă, în 

mod explicit: tipuri de activități ce se vor desfășura, 

responsabilitățile fiecărui lider, responsabilitățile fiecărui 

participant, beneficii pentru toți cei implicați, modalități de 
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finanțare, modalități de promovare a activităților (intern, 

extern, internațional), modalități de evaluare pe parcurs cât 

și cea finală. 

O altă activitate prezentată a fost cea legată de 

proiectele E-TWINNING. S-a precizat care este structura 

generală pentru un proiect e-Twinning, temele ce pot fi 

abordate, categorii de elevi cărora ne putem adresa prin 

aceste proiecte. Au fost prezentate câteva modele de bună 

practică, (de pe platforma e-Twinning), de proiecte care se 

desfășoară încă sau care s-au desfășurat deja. S-a discutat 

despre posibile modalități de realizare a proiectelor, cu sau 

fără finanțare. Apoi am discutat despre schimburile de elevi 

și despre optimizarea costurilor, precum și despre 

necesitatea de a avea un program riguros, în acest context. 

Mi s-a părut interesantă ideea următoare: WHY USE E-

TWINNING? Idee care presupune cooperare, viitor, 

motivație, creativitate, prietenie, competențe, inspirație, 

interactivitate, iar  în încheiere libertate.  Și astfel am pornit 

la lucru cu elevii clasei și cu părinții acestora cu care am 

realizat activități minunate legate despre  ”Tradițiile și 

obiceiurile culinare Moldovenești”. Ne-am făcut cunoscuți în 

UE prin prezentarea pe platforma E-Twinning și cu asta ne 
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mândrim nespus de mult că suntem Moldoveni și suntem 

unici în lume prin portul nostru popular și prin bucatele 

noastre tradiționale.  

Dar cea mai interesantă și provocatoare temă 

prezentată a fost cea în care folosești programul Zoom.us. 

Iată ce am descoperit despre Zoom Video Communications- 

este o companie cu sediul în San Jose, California, care 

oferă servicii de conferințe la distanță folosind cloud 

computing . Zoom oferă software de comunicații care 

combină videoconferințe , întâlniri online, chat și colaborare 

mobile. Zoom a fost fondată în 2011 de către un inginer 

principal de la Cisco Systems. Fondatorul, Eric S. Yuan, a 

absolvit programul executiv al Universității Stanford și a fost 

anterior vicepreședinte de inginerie la Cisco pentru 

dezvoltarea de software de colaborare.  Inițial, funcția Zoom 

a oferit posibilitatea de a găzdui conferințe cu până la 15 

participanți la video.  Pe 25 ianuarie 2013, produsul a fost 

îmbunătățit pentru a permite până la 25 de participanți la 

video pentru toate întâlnirile. Versiunea 2.5 a software-ului a 

extins oferta, permițând până la 100 de participanți la o 

conferință. De atunci, compania și-a extins oferta de a 

include întâlniri cu până la 500 de participanți la video. La 24 
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aprilie 2017, furnizorul de comunicații video a anunțat 

lansarea primului produs scalabil telehealth, permițând 

medicilor să-și viziteze pacienții prin video pentru consultare. 

Soluția, numită Zoom for Telehealth, se integrează cu alte 

aplicații de asistență medicală din cadrul infrastructurilor 

spitalicești și oferă o "cameră virtuală de așteptare" pentru 

pacienți. Referitor la folosirea acestui program am avut 

deosebita placere  de a participa la o Videoconferință –în 

cadrul căreia Annemie Mateusen – de Wolf a prezentat 

programul ZOOM. US, pe care ni l-am instalat cu toții pe 

diverse device-uri afland astfel avantajele utilizării Zoom. Us 

în comparație cu WhatsApp sau Skype, despre aparatura 

necesară utilizării acestuia în cadrul unui proiect, după care 

am făcut un exercițiu practic, ca să învățăm să folosim acest 

program. Apoi, am avut o videoconferiță cu Ludo Mateusen, 

în Olanda, pe tema KA2. Astfel am concluzionat că o 

Videoconferință are un mare rol în folosirea noilor tehnologii 

in internaționalizare dar mai ales către : 

•Comunicare/Eficientizare/Acces rapid la informații 

/Invățare/ Formare/Facilitare și găsire de noi parteneri; 

•Păstrarea partenerilor prin inițiere de noi proiecte 

comune presupune: 
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•Video-conferințe/Vizite.  

Sper să folosesc programul Zoom.us împreună cu 

elevii clasei într-un proiect KA2 pentru a valorifica 

participarea la cursul de formare ce a avut loc la 

Benalmadena-SPANIA. 

La final de curs, am concluzionat cu toții faptul că 

”internaționalizarea” poate fi un mijloc prin care să devii 

vizibil și activ în rândul comunității, atractiv ca și instituție, 

atât la nivel local cât și la nivel international.  
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Kahoot, un program util în activitatea 
profesorului  

Prof. Ana-Maria Zaharia 

 

 Într-o societate în continuă schimbare, suntem nevoiți să 

răspundem din ce în ce mai des provocărilor și să ne adaptăm 

activitatea personală și profesională, în concordanță cu timpurile 

pe care le trăim.  Recunosc în elevii cu care lucrez tiparul noii 

generații, caracterizată drept ,, nativ digitală”1 sau ,,multitasking”2. 

Copiii crescuți într-o lume digitală necesită un mediu de învățare 

bogat în resurse, racordat la tehnologie și internet.  

Activitatea profesorului de istorie devine o provocare 

permanentă. Predarea, învățarea și evaluarea cunoștințelor 

referitoare la timpurile de mult apuse necesită pasiune dar și un 

fel de chemare, o stârnire a curiozității, pentru a nu deveni doar o 

obligație a elevilor. Am încercat să integrez în activitatea didactică 

din ce în ce mai mult tehnologia și internetul, iar calculatorul a 

                                                            
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native . Generație care cunoaște nativ 
limbajul digital al calculatoarelor, videoclipurilor, jocurilor video, mass-media 
și utilizarea site-urilor de pe internet. 
2 https://www.thefreedictionary.com/multitaskers . Angajarea în mai multe 
activități simultan sau în serie, schimbarea atenției de la o activitate la alta. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native
https://www.thefreedictionary.com/multitaskers
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devenit permanent în pregătirea lecțiilor, dar și în activitatea 

elevilor, fie la școală, fie acasă.  

Un plus în activitatea mea profesională a fost participarea 

la cursul ,,Creativity in Teaching and Learning using ICT: The 

Digital Classroom”, desfășurat în perioada 25 noiembrie-1 

decembrie 2017, în Alcalà de Henares, Spania, unde am învățat 

cum se utilizează diverse platforme interactive. O platformă ușor 

de utilizat în activitatea didactică, la orice disciplină, este 

Kahoot.com. Se bazează pe joc și tehnologie educațională și se 

poate accesa folosind dispozitive diverse: calculator, laptop, 

tabletă, telefon, cu acces la internet. Pentru crearea unui joc se 

folosește platforma https://kahoot.com. În clasă, se proiectează 

jocul pe tabla interactivă. Pentru a juca, elevii accesează 

https://kahoot.it., introduc PIN-ul care apare pe tablă și se 

conectează cu un nume. Răspund la întrebări, în limita timpului, 

câștigător fiind cel care răspunde cel mai repede, în mod corect.  

La avantajele utilizării Kahoot, menționez următoarele:  

- dinamism;  

- jocul poate fi creat de către profesor sau chiar de către 

elevi; 

- elevii își pot folosi în mod constructiv tabletele sau 

telefoanele; 

https://kahoot.com/
https://kahoot.it/
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- se joacă foarte ușor, elevii participând individual, în 

pereche sau în grup, în funcție de modul de organizare a 

activității; 

- jocul poate fi integrat la sfârșitul lecțiilor de predare, pentru 

a verifica/evalua învățarea și atenția elevilor pe parcursul 

orei, dar și în lecții de recapitulare sau de evaluare; 

- elevii pot crea propriile jocuri în Kahoot, ca temă pentru 

acasă; 

- întrebările au variante multiple de răspuns (itemi obiectivi 

cu alegere multiplă), fiind relativ ușor de construit; 

- răspunsul trebuie dat într-un timp limitat; 

- la sfârșit este afișat numele câștigătorului și clasamentul, 

lucru atractiv pentru jucători. 

Dezavantajele sunt puține, din punctul meu de vedere. 

Accesarea jocului depinde de conexiunea la internet și de 

tehnologia de care dispunem în sala de clasă. Adaug timpul 

necesar pentru crearea jocurilor, eventual pentru selectarea unor 

ilustrații reprezentrative. 
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Adaug câteva fotografii demonstrative. Am ales un test de 

evaluare sumativă din unitatea de învățare Roma Antică, la clasa 

a V-a. Fotografia F1 cuprinde exemple de întrebări. În F2 avem 

variantele de răspuns ale întrebării nr.3 din test,  observându-se 

varianta corectă și timpul alocat răspunsului. Menționez că cele 

două sunt imagini accesibile doar celui care realizează jocul, nu și 

jucătorilor. 

 

 

F1. 
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F2.  

 Fotografia F3, de mai jos, demonstrează modul în care 

apar întrebările în timpul jocului. Elevii au variante multiple de 

răspuns. În stânga este cronometrat timpul, iar în dreapta este 

afișat numărul celor care au răspuns la întrebare. 
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F3.  

 

       Așa arată un clasament (F4.), fiind afișate numele jucătorilor 

și punctajul obținut. 
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F4. 

  

       Adaptându-ne inovațiilor și tehnologiei, putem transforma 

activitatea didactică, făcând-o mai atractivă elevilor, mai ușor de 

înțeles și cu rezultate care să reziste în timp. 

Referințe digitale: 

https://kahoot.com 

https://kahoot.it. 

https://www.thefreedictionary.com/multitaskers 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native 

 

https://kahoot.com/
https://kahoot.it/
https://www.thefreedictionary.com/multitaskers
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native
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Informaţii despre platforma Blogger 
Profesor Moţoc Anca-Magdalena 

 

 Platforma Blogger permite realizarea şi publicarea 

gratuită sau contra cost de bloguri de tip single user sau 

multi-users (cu un singur sau mai mulţi autori). Acest lucru 

înseamnă că un grup de persoane poate realiza un blog şi 

fiecare autor are posibilitatea de a creea, publica şi modifica 

pagini şi articole pe un blog în ordine cronologică inversă. 

De ce este importantă această opţiune? Facilitează 

întreţinerea şi publicarea periodică a conţinutului articolelor 

şi paginilor în vederea menţinerii interesului cititorilor într-o 

zonă deosebit de competitivă. Conform unui articol publicat 

pe siteul www.searchenginejournal.com, pe 14 iunie 

2018, mai mult de trei milioane de articole sunt publicate 

zilnic pe bloguri ceea ce intensifică competiţia între autorii de 

bloguri. 

 Blogger oferă tot ce este nevoie pentru a crea, 

dezvolta şi menţine uşor un blog. Nu este nevoie să 

achiziţionezi, instalezi sau menţii separat diferite 

componente ale siteului. Platforma se ocupă de 

funcţionalitatea si designul siteului ceea ce permite autorilor 
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de bloguri să folosească funcţia drag and drop când 

acţionează asupra conţinutului, aspectului şi configuraţiei 

blogului.  

 

Totul porneşte de la crearea unui cont Google 

deoarece platforma aparţine acestei companii şi din anul 

2016 siteul este disponibil în 60 de limbi, inclusiv în limba 

română. 
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Blogul se poate construi rapid în câţiva paşi:  

1. Accesaţi pagina de start de pe www.blogger.com 

2. Dacă aveți deja un cont Google, introduceți pur și simplu 

dvs. numele de utilizator și parola pentru a vă conecta. În 

caz contrar creaţi un cont Google. 

 

 
3. După ce v-ați conectat, introduceți titlul, adresa și șablonul 

blogului. 
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6. Apăsaţi pe  şi blogul s-a creat. 

 În continuare se pot realiza articole şi pagini ce pot 

conţine text, imagini, videoclipuri, linkuri către siteuri externe. 

Se poate optimiza blogul prin: permiterea comentariilor din 

partea cititorilor, introducerea de etichete şi configurarea 

gadgeturilor precum Feed sau Blog search pentru 
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creşterea vizibilităţii postării în cazul unei căutări pe internet, 

localizarea geografică, introducerea de adrese individuale 

pentru pagini şi articole. Un exemplu de blog realizat pe 

această platformă este cel creat de echipa noastră în cadrul 

cursului ”Creativity in Teaching and Learning using ICT: The 

Digital Classroom”.  

 
 Blogger este o platformă care oferă hosting gratuit 

deoarece găzduirea siteului este inclusă în pachetul de 

servicii accesat atunci când se autorul construieşte blogul. În 

plus, Google rezolvă problemele legate de securitatea, 

viteza de încărcare a siteului şi găzduirea lui ceea ce 

permite administratorului blogului să se concentreze asupra 

conţinutului şi aspectului siteului.  
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 Am ales să evidenţiez în acest articol avantajele 

utilizării platformei Blogger şi, cum în mediul online există 

numeroase siteuri cu tutoriale gratuite, inclusiv video, care 

facilitează lucrul pe această platformă, închei prin a 

menţiona câteva dintre ele: 

• http://fa-ti-un-blog.blogspot.com/ 

• https://videotutorial.ro/cum-sa-devii-blogger-pe-

platforma-blogger-partea-1-crearea-blogului-tutorial-

video/ 

• https://www.wikihow.tech/Start-a-Blog-on-Blogger 

• http://www.allaboutblogger.com/ 

• https://www.lifewire.com/what-is-google-blogger-

1616420 
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Platforma Edmodo 

   Prof. ȋnv. primar Elena Radu 

Ȋn cadrul Proiectului Erasmus+ ,,Profesor de 
acțiune pentru o generație multimedia europeanã”, 
desfãșurat ȋn Alcala de Henares, ȋn Spania, ȋn perioada 25 

noiembrie – 1 Decembrie 2017, am fost ȋncântatã de faptul 

cã am ȋnvãțat sã lucrez pe platforma Edmodo.  

Aceasta este o paltformã gratuitã, prietenoasã, este 

cu mult mai securizatã decât paltforma facebook și poate fi 

accesatã și de pe telefon. Am ȋnvãțat sa creez o clasã 

virtualã pentru elevii mei, un grup al pãrinților, dar și un grup 

al profesorilor clasei. Așadar, platforma Edmodo este o 

platformã utilã pentru elevi, profesori și pãrinți. 

Condiția, pentru ca aceste grupuri sã poatã fi 

ȋnființate, este ca fiecare membru sã aibã adresã de gmail. 

Pentru elevi, platforma este utilã, deoarece, ȋn grupul 

clasei, profesorii pot posta link-uri, fotografii, teste, teme, 

PPT-uri, modele de evaluãri, anunțuri, sondaje, quizzes. 

Lucrând pe platforma Edmodo, avem avantajul cã scãpãm 

de hârtie, pix, dosare.  
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Postãrile elevilor sunt vizibile, iar atunci când existã 

ceva supãrãtor, neconform, profesorul poate șterge 

postarea. Se poate spune cã profesorul este cel care 

controleazã ȋntreaga activitate. 

O astfel de platformã faciliteazã ȋnvãțarea activã 

implicând elevii ȋn sã participe, sã gãndeascã, sã colabozere 

la proiecte ȋn grupuri mai mari sau mai mici, ȋn funcție de 

nevoile acestora. De asemenea faciliteazã ȋnvãțarea mixtã. 

Ajutã elevii sã exerseze abilitãțile digitale, abilitãțile 

lingvistice, precum ortografia și gramatica prin conversațiile 

ȋn Edmodo, dar și abilitãți civice, adoptând norme de 

comportament adecvat, atunci când desfãșoarã activitãți on-

line.  

Se poate face evaluarea elevilor pe aceastã 

platformã. Aceștia ȋși pot posta munca lor pentru a putea fi 

verificatã, dar și pentru a primi un feedback.  

De asemenea, pentru a-i ȋncuraja pe elevi sã citeascã 

și sã ȋmpãrtãșeascã impresii despre cãrțile citite, se poate 

realiza un club de carte pe platforma Edmodo. Elevii au 

posibilitatea sã ȋmpãrtãșeascã proiecte reciproce, facilitând 

mereu ȋnvãțare pe Edmodo grup. 
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Pentru profesori, lucrul pe o astfel de platformã este 

util pentru cã pot posta modele de teste, de teme, cerințe, 

link-uri pentru elevi, ȋi pot ajuta sã înțeleagã evenimente 

cheie istorice și de alfabetizare prin reeducarea lor prin 

activitãțile de rol în Edmodo. Pot oferi elevilor posibilitatea 

de a învăța despre alte lumi sau culturi prin conectarea sãlii 

de clasã cu sãlile de clasã din întreaga lume prin intermediul 

unui Edmodo grup. Profesorii pot sã facã schimb de idei, se 

pot sfãtui, pot ȋmpãrtãși din experiența lor altora. 

Ȋn excursiile realizate de profesori cu elevii și pãrinții 

clasei se pot posta pe platformã fotografii, jurnale de 

cãlãtorie, evenimente etc.  

Pot fi postate rezultatele obținute de elevi ȋn urma 

participãrii la concursurile sportive sau la concursurile și 

olimpiadele școlare. 

Pentru pãrinti, deasemeni, grupul alcãtuit pe Edmodo 

este foarte util. Dacã elevii ȋnregistreazã absențe la cursuri, 

profesorul poate ȋnștiința pãrinții imediat pe platformã. Pot fi 

postate notele elevilor de la evaluãri sau noutãțile apãrute ȋn 

cadrul colectivului de elevi. 

Pãrinții pot fi implicați ȋn activitãți comune cu elevii și 

profesorul/profesorii clasei. 
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Personal consider cã nu existã limite ȋn modalitãțile 

de utilizare a platformei Edmodo, totul depinde de 

creativitatea și imaginația celui care o utilizeazã.  
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KAHOOT - JOC EDUCATIV,SPRIJIN IMPORTANT 
ÎN ACTIVITATEA PROFESORULUI 

Prof. MĂDĂRAS CRISTINA 

 

Este firesc să evoluăm, să creștem, să cunoaștem 

mai mult, sau să ne dorim acest lucru. Progresul omenirii s-a 

clădit pe încercări, eșecuri și reușite. Este bine să învățăm 

din trecut, dar să fim deschiși și spre ceea ce ne oferă 

modernismul. ”Adultul în miniatură”, elevul nostru, simte 

aceleași nevoi, de conectare  și apartenență la grup, 

respectiv, societate. El se formează și crește in școală, sub 

directa îndrumare a profesorului și influența mediului 

colegial. Aici se corectează sau se consolidează baza 

conturată in familie. Pentru a-l atrage și a-i dovedi 

importanța școlii, trebuie să vorbim aceeași “limbă”. 

Astfel, școala “învață” permanent o nouă limbă, cea a 

tehnologiei, a modernismului, a mediului în care acești copii 

evoluează și cresc. Un ajutor în procesul didactic este 

internetul, cu măsură, desigur. Gadgeturile moderne, aceste 

găselnițe ale omului, nu vin decât în ajutorul său, folosite cu 

înțelepciune. 
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Așadar, și eu, ca profesor de limbă engleză, am 

introdus în activitatea mea, site-uri educaționale, am folosit 

gadgeturi și am explicat copiilor, în aceeași măsură, 

avantajele și dezavantajele utilizării lor. 

Categoric, un mare câștig este, pentru mine și pentru 

copii, folosirea platformei KAHOOT-concurs cu intrebări și 

variante de răspuns, cu un interval de timp și un clasament. 

Un mare “plus” îl reprezintă posibilitatea de a-ți construi 

propriile întrebări, în funcție de domeniu, nivel școlar, 

interese ale copiilor (filme, entertainment, cultura, muzica). 

De asemenea, ei își pot alege un avatar, un nume de 

concurs, ceea ce dă o notă de mister și entuziasm jocului. 

Pe lângă jocul în sine, copiii învață să fie competitivi, rapizi, 

să se concentreze și eventual, să accepte un eșec în mod 

onorabil, care să îi motiveze pentru revanșă. 
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-imagini surprinse în timpul desfășurării concursului în clasa 
a patra A. 
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Acest joc se poate adapta oricărui nivel și aduce un 

moment de relaxare,bucurie și entuziasm printre copii. Pot 

mărturisi, că la o clasă mai puțin implicată și motivată să 

participe la oră, sau cu elevi care absentează, am reușit să îi 

țin în clasă și chiar să lucreze, ceea ce reprezintă un mare 

câștig de ambele părți. 

În concluzie, participarea mea la cursul ERASMUS+ 

s-a concretizat în cunoștințe necesare și practice în 

activitatea didactică, care apropie și implică mai mult elevii și 

astfel, fac școala mai atractivă și mai modernă. 
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PLATFORMA EDMODO 
Profesor STANCIU LAURA 

 

Edmodo este o platformă educațională care poate fi  

utilizată de profesori ca suport în activitatea cu elevii și cu 

părinții. Profesorii pot publica pe platformă în secțiuni 

speciale : fișe, video-uri, link-uri dar și teme, teste și 

rezultate ale testelor ca feed- back imediat pentru elevi și 

părinți. Edmodo este o platformă sigură care poate fi utilizată 

doar în scop educativ. Utilizatorii pot desfășura activități în 

contul propriu, nefiind posibilă accesarea datelor de 

persoane necunoscute; elevii nu pot comunica unul cu 

celălalt decât dacă se adresează tuturor celor care fac parte 

din grupul lor sau dacă vor să contacteze profesorul în mod 

special. 

Înregistrarea pe platformă se face în mod automat , 

nu sunt necesare confirmări prin email, procedeul fiind 

extrem de simplu, gratuit și nu necesită programe 

preinstalate pe device-ul pe care se lucrează. 

Edmodo asigură o comunicare eficientă între 

profesor-elev-părinte. Voi prezenta avantajele pentru fiecare 

categorie în parte. 
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PROFESORI  

• profesorul poate informa elevul în legătură cu 

subiectele predate sau tema cerută în orice 

moment (după logare, elevul primește 

notificare pe telefon la orice intervenție pe 

platformă a profesorului); 

• profesorul poate vedea fiecare mesaj, fișier 

sau conținut distribuit de către membrii clasei 

lui; 

• se poate conecta cu alți profesori din școală 

sau din lume; 

• data creat contul,  profesorul are următoarele 

opțiuni :  

1.PROFILE, completarea profilului cu datele 

personale și cu rezultatele profesionale 

2.ALL MY CLASSES, crearea claselor (la crearea 

fiecărei clase se generează automat un cod care va fi 

comunicat elevilor pentru a se putea înscrie în clasa de care 

aparțin) 

3.MY ITEMS (librarie, google drive, teme, quiz-uri): 

profesorul poate încărca documente, filme, teste,culegeri etc 
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4.QUIZ: informațiile predate pot fi consolidate printr-

un QUIZ, test cu patru tipuri de întrebări (itemi cu răspuns 

deschis, itemi cu alegere duală, itemi cu alegere multiplă, 

itemi de completare) pe care profesorul  îl poate refolosi de 

câte ori dorește El poate stabili și un termen-limită pentru 

completarea acestuia. Întrebările pot fi însoțite de imagini, 

clipuri video sau link-uri externe  

5.GRADES, secțiune în care profesorul ține evidența 

situației fiecărui elev în parte, sunt marcate activitățile la 

care au participat și poate avea și o statistică globală a 

activității acestora. Elevii pot primi rezultatele la teste/teme 

fie imediat după încheierea activității, fie ulterior, în funcție 

de opțiunea aleasă de profesor în momentul în care crează 

testul. Rezultatele pot fi folosite sau nu ca note în catalog 

dar important este că elevii pot vedea ce greșeli au făcut și 

care ar fi fost variantele corecte de răspuns 

6.ASSIGNMENT, secțiune pentru teme în care 

pofesorul poate anexa fișiere etc. 

Profesorul poate stabili și un sistem de notare pentru 

temă sau o poate  corecta în multiple feluri – profesorul 

poate sublinia sau tăia porțiuni de text, poate lăsa diverse 

notițe pe margine, poate face desene și poate adăuga 
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documente suplimentare. Astfel, elevul poate vedea unde 

anume a greșit și de ce, care îi sunt punctele tari și cele 

slabe și unde trebuie să mai lucreze 

7.MESSAGES, secțiune în care profesorul regăsește 

mesajele primite 

8.NOTIFICATIONS. 

 

ELEVI 
• fiecare elev care vrea să se alăture clasei 

virtuale de pe platforma de e-learning 

Edmodo trebuie să își creeze, de asemenea, 

un cont care se va activa după ce se introduce 

codul generat de profesor pentru o anumita 

clasă; 

• elevul  poate cere informații și lămuriri în orice 

moment prin contactarea profesorului; 

• elevii pot comunica intre ei, pot impartasi idei , 

sugestii de activitati; 

• elevii vor putea utiliza același cont în fiecare 

an, chiar dacă își schimbă clasa, nivelul, 

profesorul sau adresele de email. 
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PĂRINȚI 

• părinții pot observa activitatea copiilor lor, 

accesul se face tot în baza unui cod ce poate fi 

generat de către profesor; 

• activitățile pe care le pot iniția părinții sunt 

limitate și constau în mesaje pe care aceștia le 

pot da atât profesorului, cât și copilului, 

activitatea celorlalți membri ai grupului fiindu-le 

inaccesibilă; 

• singurele date vizibile pentru părinți sunt 

acelea distribuite de către profesor sau de 

proprii lor copii, incluzând temele care le-au 

fost date, felul în care au tratat subiectele 

alocate și notele pe care au reușit să le obțină.  

 

În concluzie, platforma Edmodo se remarcă prin 

uşurinţa cu care poate fi folosită datorită asemănării ei cu 

structura rețelelor de socializare și corespunde educației 

elevului din secolul 21 care-și doreste un mediu plăcut de 

învățare, prietenos și prin mijloace moderne.   
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Aspect preferat - mobilitate Erasmus - ROMA 
(martie 2017) 

Prof. Daniela Abageru-Nica 

 

Cursul de formare Erasmus+K1 Digital and social media 

competencies @ school s-a desfășurat la Roma în perioada 13-19 

martie 2017 și aspectul care m-a impresionat cel mai mult a fost 

cel legat de perspectiva oferită asupra rețelelor de socializare, în 

special asupra Facebook-ului. Ni s-a spus că acesta este utilizat de 

1.7 miliarde de oameni, la fiecare 60 de secunde apar 510 

comentarii, 293.000 de status-uri și 136.000 de fotografii 

uploadate, așa că interesul pentru el poate fi direcționat spre 

educație dacă profesorii devin receptivi la ideile elevilor ce 

gândesc în termeni digitali și populează prioritar zonele virtuale.  

Suntem parte dintr-un sistem educațional retrograd din 

anumite puncte de vedere, ne chinuim să ținem pasul cu noile 

direcții și conservatorismul ne este mai la îndemână decât inovația. 

Încă ne descoperim capacitățile și privim direcțiile noi cu o 

curiozitate care nu trece de foarte multe ori în fapte pe termen 

lung. Indiferent de opțiunile noastre imediate, tendințele și evoluția 

lumii ne pun în fața nevoii de adaptare împreună cu elevii pe care 
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încercăm să îi pregătim pentru niște aspecte din viața lor viitoare. 

Rețelele de socializare nu mai sunt un fapt divers, ci au devenit o 

arenă de formare, volatilă, alunecoasă, în expansiune continuă, pe 

care o putem utiliza pentru a le arăta elevilor noștri alternative 

sănătoase, demne de folosit în educația lor. Un grup închis, 

organizarea unui eveniment, accesul la informații legate de 

activități diverse, conectarea cu oameni de la care se poate învăța 

ceva, pretexte de comunicare într-o limbă corectă, jocul inteligent, 

editarea pozelor edificatoare pentru anumite teme, plus lecții 

indirecte de bine vs. rău, principii de viață, toate sunt maniere utile 

de educare, de învățare într-un univers în care elevii se duc din ce 

în ce mai mult.  

Viitorul educației arată ca un parteneriat și ar trebui să fim 

pregătiți pentru abordarea lui corectă și inspirată, astfel încât să se 

activeze întregul potential, atât al educatorilor, cât și al educaților. 
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Platforma Edmodo 
Prof. Lăcrămioara Hergheligiu 

 

Edmodo este o platformă educaţională care facilitează 

comunicarea între profesori, elevi şi părinţi. Poate fi utilizată cu 

succes în actul de predare-învatare-evaluare permiţând 

profesorului să transmită diferite conţinuturi, să distribuie 

chestionare, teme pentru acasă, sondaje şi să gestioneze 

întreaga comunicare. Este un mediu controlat în care profesorul 

poate vedea fiecare mesaj, fișier sau conținut distribuit de către 

membrii clasei lui.  

Principalele avantaje ale platformei: 

• Este gratuită; 

• Este accesibilă online sau folosind orice dispozitiv 

mobil; 

• Pentru utilizarea platformei Edmodo nu este 

necesară decât o conexiune la internet, nefiind 

nevoie ca utilizatorii să instaleze vreun program; 

• Oferă gratuit oportunităţi de comunicare pentru 

profesori, studenţi, părinți şi administratori prin 

intermediul unei reţele sociale sigure; 
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• Opţiunea de a contacta profesorul în cazul în care 

apar neclarităţi în rezolvarea sarcinilor; 

• Este un mediu controlat;  

• Toate  datele sunt vizibile și pentru părinți; 

• Se pot posta materiale şi cursuri destinate clasei, 

link-uri şi clipuri video; 

• Se pot transmite teme cu termen de finalizare 

personalizat.Tema poate fi alocată unui grup/clasă 

sau mai multor clase; 

• Se pot realiza sondaje de opinie printre grupurile 

administrate; 

 

Paşii ce trebuie urmaţi pentru a accesa platforma Edmodo: 

1. Profesorul trebuie să acceseze www.edmodo.com 

și să creeze un cont, alegând secţiunea I’am a 

Teacher.   
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2. Profesorul își creează un grup/o clasă în care 

poate sa își includă ulterior elevii, pe baza unui cod 

generat automat. El poate lucra cu întreaga clasa 

sau poate crea „small group” pentru a încuraja 

lucrul în echipă. 
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3. Fiecare elev care vrea să se alăture clasei virtuale 

de pe platforma trebuie să își creeze, de 

asemenea, un cont, în secţiunea I’am a student pe 

baza codului primit de la profesor. 

4. Accesul părinţilor se face în baza unui cod generat 

de profesor, accesând secţiunea de pe prima 

pagina I’m a Parent. Aceştia pot urmări activităţile 

desfăşurate la ora, temele, evaluările şi rezultatele 

obţinute.  

5. Opțiunea Library permite profesorului sa încarce 

diverse materiale care sunt stocate automat.  

6. Opțiunea Assignement este destinată temelor. 

După predarea unei anumite teme, aceasta poate fi 

corectată, profesorul poate sublinia sau tăia 



                                                                      
 

111 
 

porțiuni de text, poate lăsa diverse notițe pe 

margine. Astfel, elevul poate vedea exact greselile 

pe care le-a facut. 

7. Opţiunea Quizz este destinată evaluării. Testele 

pot fi create prin itemi de alegere multiplă, 

adevărat/fals, răspuns scurt sau completare de 

spaţii punctate. Se poate selecta termenul/data 

până la care trebuie rezolvat testul, dar şi timpul de 

rezolvare.  

8. Grades permite evidența situației fiecărui elev. Se 

pot observa activitățile la care aceștia au participat, 

rezultatele obținute. 

9. Opțiunea Poll permite exercitarea dreptului de vot 

al elevilor pe aceasta platforma. Prin postarea 

uneia sau mai multor întrebări cu multiple variante 

de vot, se generează votul propriu-zis. În urma 

acestei activități, se afișează automat procentele 

rezultate în urma voturilor. 

10.  Opţiunea Spotlight permite accesul la noi resurse 

de învăţare, planuri de lecţii postate de alţi 

profesori. 
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Competențe digitale și de literație: platforma 
online Storybird 

Profesor Ștefanache Oana – Andreea 

 

În calitate de membri ai Societății Informaționale și a 

Cunoașterii, profesorii trebuie să își asume un rol activ 

pentru a se asigura că lumea digitală devine un partener în 

demersul didactic și că literația în ceea ce privește 

tehnologia, familiarizarea cu utilizarea și exploatarea TIC, 

este unul din stâlpii abordărilor didactice. Astfel, rolul 

cadrelor didactice se modifică în contextul eLearning, 

acestea trebuie să schimbe paradigma predării de la 

producție în serie bazată pe conținut și abordare uniformă, la 

personalizare în serie, ce necesită diferențierea actului de 

perdare – învățare, adaptarea lui la nevoi și preferințe 

individuale. Deși totul în jur a evoluat într-un ritm alert 

datorită tehnologiei, “la momentul actual avem școli din 

secolul al XIX-lea, profesori din secolul XX și elevi din 

secolul XXI”3. 

                                                            
3 Prats i Fernández, M. A. (2010), „From Analog to Digital: New Ways of 
Teaching and Learning. A Quick View if ICT in Spanish Schools”, în 
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TIC-ul a fost implementat cu succes în diferite medii 

educaționale în ultimii ani, dar cu toate acestea, unii 

profesori sunt încă reticenți să folosească asemenea 

resurse la clasă din diferite motive: uneori este dificil să 

atingi obiectivele curriculare și mai rămâne foarte puțin timp 

pentru activități de alt gen, în alte cazuri există o lipsă de 

formare și competențe în această direcție sau unii profesori 

nu consideră că aceasta ar fi o metodă care să asigure 

progresul elevilor. 

Proiectul Erasmus+ “Profesori de acțiune pentru o 

generație multimedia europeană” și-a propus să ofere 

cadrelor didactice șansa formării în ceea ce privește TIC-ul 

și avantajele lui pentru a asigura experiențe unice, 

personalizate de învățare pentru elevii Școlii Gimnaziale “Ion 

Ghica” Iași, în ton cu tendințele moderne în tehnologie. 

Cursul “Digital and Social Media Competences @School” 

organizat în Roma în perioada 13-19 martie 2017, ne-a 

echipat cu abilități și competențe digitale valoroase, cum ar 

fi: abilitatea de a controla conținutul lectiilor și de a combina 

elemente audio cu video, imaginile cu textul pentru a crește 

                                                                                                                                     
eLearning Papers [Online], No. 18, 
Disponibil:  www.elearningpapers.eu [Accesat la 15 Ianuarie 2016] 

http://www.elearningpapers.eu/
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atractivitatea informațiilor prezentate, posibilitatea de a oferi 

feedback instant la sarcinile elevilor, atât corectare a 

greșelilor, cât și sugestii de îmbunătățire, abilitatea de a 

organiza mai bine lecțiile și de a avea în acest mod 

productivitate crescută folosind aplicații ce includ un 

management al conținuturilor foarte clar, ușor de utilizat și 

resurse nelimitate, abilitatea de a avea un management mai 

bun al clasei - o resursă precum Edomodo ajută profesorul 

să trimită fișe de lucru instant elevilor și mai multor clase 

simultan, să monitorizeze progresul și să ofere indicații 

personalizate. 

Aplicațiile și instrumentele digitale abordate la curs au 

fost Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, GoAnimate, 

Capzles, Canvas, Storybird, Edmodo, eTwinning, Moodle, 

Google for Didactic, Logomaker, Powtoon, Wordle, Adobe 

Premiere. Toate acestea au fost testate practic de către 

cadrele didactice participante. 

Storybird este un instrument digital complex care 

combină arta și cuvântul pentru a crea povestiri frumos 

ilustrate de care se pot bucura cititori de orice vârstă. 

Competențele de înțelegere a unui mesaj scris și de 

redactare a unui mesaj scris sunt exploatate cu succes prin 
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intermediul acestei resurse. Primul pas este crearea unui 

cont gratuit pe https://storybird.com/. În funcție de tipul 

utilizatorului, elev sau profesor, sunt disponibile o serie de 

opțiuni. Elevii pot alege să parcurgă mai întâi o poveste 

ilustrată, selectând ceea ce doresc dintr-o gamă largă de 

opțiuni (aventură, pe tema familiei, stil umoristic, științifico-

fantastic, etc) pot explora povești apreciate de publicul larg 

în funcție de stil și de tematică, pot alege să citească poezii 

și își pot urmări scriitorii preferați într-un cadru asemănător 

unei rețele sociale, doar cu avantajul protecției oferite de 

interacțiunile la nivel de clasă.  

 

Figura 1. Storybird – panou principal 

https://storybird.com/
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În ceea ce privește redactarea poveștilor, elevii pot 

începe prin a se lăsa stimulați din punct de vedere creativ de 

imaginile artistice, pot apoi posta poveștile și primi feedback 

de la comunitate, sau pot alege să își tipărească poveștile 

pentru a le publica. Există provocări de redactare a 

poveștilor în fiecare lună în cadrul cluburilor scriitorilor: elevii 

pot fi provocați să scrie povești în stilul detectivistic sau 

romantic, iar temele pot fi generate de evenimente 

importante ca Ziua Mamei. Atunci când sunt provocați să 

scrie pe o temă anume, elevii sunt și învățați cum să 

structureze un text, cum să descrie personajele și cum să 

folosească tehnici precum cea a suspansului. O opțiune 

foarte importantă este participarea la cursuri online gratuite 

legate de arta scrierii. Elevii sunt puternic motivați de cititorii 

de nivel internațional și de dimensiunea interactivă a 

activităților, jocurilor și competițiilor. 

Această resursă digitală poate fi folosită în siguranță 

de elevii de ciclu primar și gimnazial, cu opțiunea de a citi 

povești corespunzătoare vârstei și clasei. Mai mult decât 

atât, toate poveștile sunt aprobate de un moderator înainte 

de a fi publicate, generând un mediu sigur în cadrul căruia 
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elevii pot învăța despre literația media și cetățenia digitală 

pozitivă. 

Beneficiile conferite de Storybird cadrelor didactice 

sunt legate de alocarea facilă a sarcilor de parcurgere și 

redactare a textelor, de oferirea unui feedback rapid și 

posibilitatea de a monitoriza activitatea și comentariile 

elevilor din panoul special al educatorului. 

 

 
Figura 2. Storybird – mostră de poveste 

Folosind Storybird, cadrele didactice realizează lecții 

interactive, elevii fiind implicați în toate activitățile, conținutul 

este simulant, atractiv vizual și dinamic, împlinește nevoile 

tuturor tipurilor de elevi și oferă acestora posibilitatea de a 
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se autoevalua și a face pași personalizați pentru a progresa. 

Prin intermediul acestei resurse online, predarea este 

centrată pe elev care poate să decidă și să gestioneze 

procesul de învățare. 

TIC-ul apare la toate nivelurile existenței noastre, 

oferind cadrul atât profesorilor cât și elevilor de a dobândi 

noi competențe de literație: tehnice, critice, lingvistice și 

culturale. Cooperarea și comunicarea sunt în centrul 

metodelor care folosesc TIC la nivelul clasei, având avantaje 

pentru actorii educaționali care împreună pot explora 

abundența de posibilități generate de noile aplicații, 

programe și resurse online. 

 

Referințe digitale 
 

Prats i Fernández, Miguel Àngel. “From Analog to 

Digital: New Ways of Teaching and Learning. A Quick View 

of ICT in Spanish Schools”. eLearning Papers 18 (2010): n. 

pag. www.elearningpapers.eu . 15 Jan. 2016. 

https://storybird.com/  
 

 

http://www.elearningpapers.eu/
https://storybird.com/
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Cunoştință cu platforma eLearning 

 Prof. Papaghiuc Vasile 

 

Roma, martie 2017, Proiect Erasmus+, oportunități, 

provocări. Şi…posibilitatea de a-mi alege câştigul. Având în 

spate un cochetaj mai vechi cu platformele eLearning 

utilizate în cadrul unor  cursuri de formare, de astă data 

făceam cunoştință cu ceva nou dar totodată familiar. 

Platforma Edmodo, concepută pentru eficiență în educația 

asistată de calculator, pe tinerii învățăcei îi atrage prin 

asemănarea cu rețeaua de socializare Facebook iar pe mine 

prin complexitatea modalităților de lucru, recunosc, încă 

nedeplin valorificate mă trimite spre acel program național 

educational AeL, o primă inițiativă în învățământul românesc 

privind educația asistată de calculator. 

Utilizatorii? Profesori, elevi, părinți. Interacționează în 

mediu virtual conceput şi controlat de profesor. Pe baza 

unor conturi de înregistrare profesorul creează clase sau 

grupuri în care introduce elevi, dă sarcini de lucru, încarcă 

teme, concepe teste (opțiunea Quiz), stabileşte termene 

limită, face trimiteri ( link-uri), încarcă surse de lucru şi 
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bibliografie. Elevii înscrişi pot rezolva teme on-line sau prin 

încărcare. Notarea este contabilizată (în Grades) urmărindu-

se progresul fiecăruia. Sistemul de notare este adaptabil ca 

şi cel de corectare. 

Părinții se pot înregistra optional. Concepută în scop 

educational, intervenția pe platformă a celor înscrişi poate fi 

controlată. Profesorul introduce dar poate şterge persoane 

din grup. 

De reținut  că această modalitate de lucru cu elevii nu 

înlocuieşte activitatea la clasă în timpul orelor de curs. Este 

o formă complementară de lucru atractivă în felul ei. 

Personal, o aplic la nivel de grup selectat pentru lucru 

diferențiat în vederea pregătirii pentru anumite concursuri. 

Încă învăț şi descopăr alături de elevi modalitățile de 

relaționare prin intermediul platformei Edmodo. Intuiesc însă 

potențialul ridicat. 

Iar marele avantaj îl reprezintă utilizarea gratuită a 

acestei platforme (încă !). Concepută în 2008, în prezent are 

conform statisticilor peste 77 milioane utilizatori. 
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CURS DE PERFECȚIONARE 
 ÎN CADRUL PROIECTULUI ”ERASMUS +” 
„Profesori de acțiune pentru o generație 

multimedia europeană” 
                                      Prof. Viorica Ciobanu 

 

 În perioada 25.11.2017 – 01.12.2107, alături de alte 

trei colege de la Școala Gimnazială ”Ion Ghica” din Iași, am 

partricipat la un curs de perfecționare în cadrul Programului 

Erasmus+ „Profesori de acțiune pentru o generație 
multimedia europeană”, ce s-a desfășurat în orașul Alcala 

de Henares, Spania. Din grupul de profesori ce au participat 

la acest curs, au mai făcut parte doi profesori din Cypru, dar 

și opt profesori din Grecia. 

 Acest curs a reprezentat o oportunitate reală de 

dezvoltare profesională, care a dus la completarea 

cunoștințelor și abilităților de utilizare a softurilor specifice 

disciplinelor pe care le predau (fizică și chimie). Noțiunile 

învățate la acest curs pot duce la creșterea calității actului 

didactic, prin implementarea metodelor interacrtive, 

inovatoare învățate și care vor completa metodele 
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tradiționale. Cred că aceste noi metode de predare vor fi 

foarte agreate de elevii nostri și vor duce la o îmbunătățire a 

rezultatelor obținute la clasă. 

 În timpul cursurilor, atmosfera a fost una de lucru, dar 

plăcută, relaxantă și am avut parte de formatori care, ne-au 

arătat și învățat, cu multă răbdare și pricepere noțiunile noi 

prevăzute în programa cursului. 

 
 Ne-au fost prezentate mai multe teme, dintre care, 

mie mi-a plăcut cel mai mult  tema legată de crearea unui 

blog. Poate fi un blog personal, unul al clasei la care suntem 

diriginte sau un blog al școlii la care predăm. Formatorii ne-

au învățat cum să lucrăm cu platforma Blogger, cum se 

poate realiza un blog, cum să putem insera în acesta texte, 

imagini sau linkuri. 

 De fapt,  testul de evaluare a cursului a constat în 

realizarea unui blog. Noi, cele patru profesoare de la Școala 
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Gimnazială ”Ion Ghica” Iași, am realizat un blog al școlii, pe 

care, fiecare dintre noi am postat activități desfășurate cu 

elevii nostri. Formatorii au apreciat diversitatea activităților 

desfășurate cu elevii , dar si faptul că am inclus în acest blog 

toate aplicațiile învățate în timpul cursului. Blogul realizat în 

timpul cursului de formare va rămâne în atenția noastră și a 

colegilor noștri din școală și pe el vom posta în continuare 

alte activități desfășurate cu elevii. 

 Și pentru că evaluarea s-a desfășurat exact în ziua de 

1 Decembrie, Ziua națională a României, noi, echipa din 

Iași, ne-am îmbrăcat cu iile noastre tradiționale și am servit 

pe toți cei prezenți cu cozonac realizat la o patiserie cu 

specific românesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
 

124 
 

 

   
 

 

 

 

 

ANEXE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
 

125 
 

CERVANTES TRAINING 

REFERENCE DOCUMENTS ON POLICY 
PRIORITIES     

DIGITAL AGENDA FOR EUROPE 

 

A Europe 2020 Iniciative: Promoting digital literacy, skills 
and inclusion 

Although the Internet is part of daily life for many of us, some 
parts of the population are still excluded from media literacy 
in the digital environment. And we are facing a crisis of a 
shortage of employees with digital skills across the EU. 
Read more. 

In order to promote employment in the ICT field, and in jobs 
which require digital skills, the Commission created the 
Grand Coalition for Digital Jobs and Skills in 2013. This is a 
multi stakeholder partnership that endeavours to facilitate 
collaboration among business and education providers, 
public and private actors to take action attracting young 
people into ICT education, and to retrain unemployed 
people. 

In order to overcome unequal access to digital literacy by 
European citizens, Member States should promote e-
accessibility in particular when applying the Audiovisual 
Media Services Directive. 
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Information and Communications Technology (ICT) and 
Open Education Resources (OER): 

 

The Future of Learning: New Ways to Learn New Skills for 
Future Jobs:  
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/ForCiel.html 

 

Open Educational Resources and practices in Europe:   

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/OEREU.html 

 

Up-scaling Creative Classrooms in Europe 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/SCALECCR.html 

 

Digital Competence: Identification and European-wide 
validation of its key components for all levels of learners: 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html 

 

 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/ForCiel.html
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/OEREU.html
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/SCALECCR.html
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html
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REFERENCE DOCUMENTS ON POLICY 
PRIORITIES 

 

EARLY SCHOOL LEAVING: 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-

school-leavers_en.htm 

 

Transversal policy priorities for education, 
training and youth 

 

 

Overall policy priorities 
- Europe 2020:  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

- Europe 2020 targets:  

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/ 

- Education and Training 2020 (ET2020):   

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework/index_en.htm 

- Rethinking Education: Investing in skills for 

better socio-economic outcomes: 
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http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=COM:2012:0669:FIN:EN:PDF 

- Council Resolution on a renewed framework 

for European cooperation in the youth field (2010-2018) - EU 

Youth Strategy. 

http://new.eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid

=1390996863108&uri=CELE X:32009G1219%2801%29 

- The EU Youth report:   

http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report

_en.htm 

 

Recognition and transparency 
- Europass:     

http://europass.cedefop.europa.eu/en/home 

- European Qualifications Framework:  

http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm 

- Youthpass:     

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/ 
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Entrepreneurship education: 

- "Entrepreneurship 2020 Action Plan" –   

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/entreprene

urship-2020/index_en.htm 

- "Entrepreneurship education: A Guide for 

Educators": 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting

entrepreneurship/education- training-

entrepreneurship/index_en.htm 

- "Towards Greater Cooperation and Coherence 

in Entrepreneurship Education" – Report of the High Level 

Reflection Panels on Entrepreneurship 

  

REFERENCE DOCUMENTS ON POLICY 
PRIORITIES 

 

Education initiated by Directorate General Enterprise 

and Industry and Directorate General Education and Culture: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting

entrepreneurship/education- training-

entrepreneurship/reflectionpanels/files/entr_education_panel

_en.pdf 
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Information and Communications Technology 
(ICT) and Open Education Resources (OER): 

 

- The Future of Learning: New Ways to Learn 

New Skills for Future Jobs:   

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/ForCiel.html 

- Opening up Education:   

http://ec.europa.eu/education/policy/strategicframewo

rk/education-technology.htm 

- Open Educational Resources and practices in 

Europe:   

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/OEREU.html 

- Up-scaling Creative Classrooms in Europe   

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/SCALECCR.html 

- Digital Competence: Identification and 

European-wide validation of its key components for all levels 

of learners: 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html 
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Multilingualism: 

- Commission Staff Working Document: 

"Language Competences for employability, mobility and 

growth": 

http://new.eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF

/?uri=CELEX:52012SC0372& from=EN 

- Report from the Thematic Working Group 

“Languages for Jobs – providing multilingual communication 

skills for the labour market”: 

http://ec.europa.eu/languages/policy/strategicframewo

rk/documents/languages- for-jobs-report_en.pdf 

  

REFERENCE DOCUMENTS ON POLICY 
PRIORITIES 

Policy priorities for school education 

 

Improving the attainment of young people, 
particularly those at risk of early school leaving: 

- Council recommendation on policies to reduce 

early school leaving: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2011:191:0001:0006EN:PDF 
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- Commission communication "Tackling early 

school leaving: A key contribution to the Europe 2020 

Agenda": 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=COM:2011:0018:FIN:EN:PDF 

- Final Report of the Thematic Working Group 

on Early School Leaving 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework/doc/esl-groupreport_ en.pdf 

- Further background reading on early school 

leaving can be found at:   

http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-

school-leavers_en.htm 

 

Improving the attainment of young people with 
low basic skills: 

- The European Framework for Key 

Competences: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_trai

ning_youth/lifelong_l earning/c11090_en.htm 
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- "Council conclusions of 26 November 2012 on 

literacy": 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2012:393:0001:0004:EN:PDF 

- Final Report of the EU High Level Group of 

experts on Literacy:   

http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/literac

y-report_en.pdf 

- Commission staff working document: 

"Assessment of Key Competences in initial education and 

training: Policy Guidance": 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=SWD:2012:0371:FIN:EN:PDF 

- "Council conclusions on increasing the level of 

basic skills in the context of European cooperation on 

schools for the 21st century": 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2010:323:0011:0014EN:PDF 

- Further background reading on basic skills can 

be found at: 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/math_en.h

tm 
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REFERENCE DOCUMENTS ON POLICY 
PRIORITIES 

 
Developing high quality and accessible Early 

Childhood Education and Care Services 
- Commission communication: "Early Childhood 

Education and Care: Providing all our children with the best 

start for the world of tomorrow": 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=COM:2011:0066:FIN:EN:PDF 

- "Council conclusions on early childhood 

education and care: providing all our children with the best 

start for the world of tomorrow": 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2011:175:0008:0010:EN:PDF 

- Further background reading can be found on 

the Early childhood education and care (ECEC) website on 

Europa: 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-

childhood_en.htm 
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Revising and strengthening the professional 
profile of the teaching professions 

- Commission staff working document: 

"Supporting the Teaching Professions for Better Learning 

Outcomes": 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=SWD:2012:0374:FIN:EN:PDF 

- "Council conclusions of 26 November 2009 on 

the professional development of teachers and school 

leaders": 

 

Reference documents on policy priorities 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2009:302:0006:0009: EN:PDF 

- "Council conclusions on effective leadership in 

education": 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/doc

s/pressdata/en/educ/139715.pdf 

- Further background reading on the teaching 

professions can be found at:   

http://ec.europa.eu/education/policy/school/teacher-

training_en.htm 
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REFERENCE DOCUMENTS ON POLICY 
PRIORITIES 

Policy priorities for vocational education and training 

(VET) 

- The Bruges Communiqué on enhanced 

European cooperation in vocational education and training, 

2011-2020 

http://ec.europa.eu/education/library/publications/201

1/bruges_en.pdf 

- "Vocational education and training for better 

skills growth and jobs" 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=SWD:2012:0375:FIN:EN:PDF 

- "Work-based Learning in Europe. Practices 

and policy pointers" 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-

policy/doc/alliance/workbased- learning-in-europe_en.pdf 

 

More information can be found at:   

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

policy/vet_en.htm 
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REFERENCE DOCUMENTS ON POLICY 
PRIORITIES 
 

Policy priorities for higher education 
- Higher Education Modernisation Agenda: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF 

More information can be found at:   

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-

education/index_en.htm 

 

REFERENCE DOCUMENTS ON POLICY 
PRIORITIES 

Policy priorities for adult education 

- European agenda for adult learning   

http://ec.europa.eu/education/policy/adult-

learning/adult_en.htm 

- The Survey of Adults Skills (PIAAC) 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework/indicatorsbenchmarks_ en.htm 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-

922_en.htm 

- Education and Training Monitor 2013  

http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor13_

en.pdf 

 

See Agenda for more information: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2011:372:0001:0006: EN:PDF 

 

Policy priorities for the field of youth 
- Council Resolution on a renewed framework 

for European cooperation in the youth field (2010-2018) - EU 

Youth Strategy. 

http://new.eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid

=1390996863108&uri=CELE X:32009G1219%2801%29 

- Declaration of the 1st European youth work 

Convention. 

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Doc

uments/2010_Declaration_E 

uropean_youth_work_convention_en.pdf 
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- Pathways 2.0 towards recognition of non-

formal learning/education and of youth work in Europe. 

http://youth-partnership- 

eu.coe.int/youthpartnership/documents/EKCYP/Youth_Polic

y/docs/Youth_Work/Poli 

cy/Pathways_II_towards_recognition_of_non-

formal_learning_Jan_2011.pdf 

 

More information can be found at:   
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

  

REFERENCE DOCUMENTS ON POLICY 
PRIORITIES 
 

Objectives and priorities of StrategicPartnerships 
 

This annex presents the objectives and priorities of 

Strategic Partnerships specified in theErasmus+ Programme 

Guide. 

What are the aims of a Strategic Partnership? 

Strategic Partnerships aim to support the 

development, transfer and/or implementation of innovative 
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practices at organisational, local, regional, national or 

European levels with the aim of: 

 

 e nha ncing the  qua lity a nd re le va nce  of the  

learning offer in education, training and youth work by 

developing new and innovative approaches and supporting 

the dissemination of best practices; 

 

 fos te ring the  provision and the assessment of key-

competences, including basic skills and transversal skills 

particularly entrepreneurship, languages and digital skills; 

 

 incre a s ing la bour ma rke t re le va nce  of le a rning 

provision and qualifications and reinforcing links between 

education, training or the youth fields with the world of work; 

 

promoting ta ke-up of innovative practices in 

education, training and youth by supporting personalised 

learning approaches, collaborative learning and critical 

thinking, strategic use of Information and Communication 

Technologies (ICT), open educational resources (OER), 
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open and flexible learning, virtual mobility and other 

innovative learning methods; 

 

 promoting s tructure d inte r-regional and cross-

border cooperation: enhancing the commitment of local and 

regional public authorities in the qualitative development of 

the education, training and youth fields; 

 

 e nha ncing the  profe s s iona l de ve lopme nt of thos e  

working or active in the education, training and youth fields 

by innovating and increasing the quality and range of initial 

and continuing training, including new pedagogies, ICT-

based methodologies and use of OER; 

 improving the  ca pa citie s  of orga nis a tions  a ctive  in 

the fields of education, training and youth, notably in the 

areas of strategic development, organisational 

management,leadership, quality of learning provision, 

internationalisation, equity and inclusion,qualitative and 

targeted activities for specific groups; 

 

 fos te ring e quity a nd inclus ion in e duca tion, tra ining 

and youth, to enable quality learning for all as well as to 
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prevent drop-out and promote participation of disadvantaged 

groups in society; 

 

 promote  e ntre pre ne urs hip e duca tion to de ve lop 

active citizenship, employability and new business creation 

(including social entrepreneurship), supporting future 

learning and career paths for individuals in line with their 

personal and professional development; 

 

 incre a s ing pa rticipa tion in le a rning a nd 

employability by developing quality career guidance, 

counselling and support services; 

 

 fa cilita ting the  tra ns ition of le a rne rs  through 

different levels and types of formal/non- formal education 

and training through the use of European reference tools for 

the recognition, validation and transparency of competences 

and qualifications. 

These objectives will be achieved through projects 

that: 
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a ddre s s  policy obje ctive s , cha lle nge s  a nd ne e ds  

of a specific field (i.e. higher education, vocational education 

and training (VET), school education, adult education, 

youth); or 

  

REFERENCE DOCUMENTS ON POLICY 
PRIORITIES 

 

 a ddre s s  policy obje ctive s , challenges and needs 

relevant to several fields of education, training and youth. 

 

In addition, in line with the annual Work Programme 

adopted by the Commission, priority will begiven to Strategic 

Partnerships that aim to: 

 

 fos te r the  a s s e s s me nt of tra ns ve rsal skills and 

promote the take-up of practical entrepreneurial experiences 

in education, training and youth work; 

 

 promote  the  profe s s iona l de ve lopme nt of s ta ff a nd 

youth workers in ICT methodologies and support the 
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production and adoption of OER in diverse European 

languages; 

 

 fa cilita te  the  va lida tion of non-formal and informal 

learning and its permeability with formal education 

pathways. 

 

Furthermore, the following field-specific priorities 

apply: 

 

 a s  re ga rds  s chool e duca tion: priority will be  given 

to projects contributing to improving the attainment of young 

people, particularly those at risk of early school leaving and 

with low basic skills, including through high quality and 

accessible Early Childhood Education and Care (ECEC) 

services. In addition, priority will be given to projects aimed 

at revising and strengthening the professional profile of the 

teaching professions; 

 

 a s  re ga rds  voca tiona l e duca tion a nd tra ining: 

priority will be given to projects 
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developing partnerships between education and 

employment (in particular companies and social partners), 

the development of short-cycle post-secondary or tertiary 

qualifications in accordance with the European Qualifications 

Framework (EQF) and focused on potential growth areas or 

areas with skills shortages, and by aligning VET policies with 

local, regional and national economic development 

strategies; 

 

 a s  re ga rds  highe r e duca tion: priority will be  give n 

to projects contributing to the modernisation of Europe’s 

higher education systems as outlined in the 2011 EU 

Modernisation Agenda; 

 

 a s  re ga rds  a dult e duca tion: priority will be  give n to 

projects contributing to a reduction in the number of low-

skilled adults (re-skilling and up-skilling of adults), including 

by increasing incentives for adult training, by providing 

information on access to lifelong learning services, such as 

information on the validation of non-formal and informal 

learning and career guidance, and by offering tailored 

learning opportunities to individual learners. 
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 a s  re gards youth: 

 

 promoting young pe ople 's  s ocia l inclus ion a nd 

well-being, notably through projects tackling the issue of 

youth unemployment (as well as projects aimed at 

stimulating unemployed young people's participation in the 

Programme); 

 

 promoting he a lthy behaviours, in particular 

through the promotion of the practice of outdoor activities 

and grassroots sports, as means to promote healthy 

lifestyles as well as to foster social inclusion and the active 

participation of young people in society; 

 

 ra is ing awareness about EU Citizenship and the 

rights that go with it or stimulating the active participation of 

young people in EU policy-making; a particular focus will be 

put on projects aimed at encouraging participation in the 

2014 European elections, thus enabling young people to 

behave as active, informed citizens. 
 


