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Obiectivul general al proiectului este creşterea performanţelor şcolare pentru toţi elevii 

Școlii Gimnaziale ,,Marin Preda” din Pitești până în anul 2018. 

Obiectivele specifice sunt: 

-dezvoltarea la 20 % dintre elevi a performanţelor şcolare pentru olimpiade şi concursuri; 

-perfecţionarea activităţii celor 8 cercuri de educaţie non-formală, de învăţare de la egal 

la egal; 

-perfecţionarea profesională pentru cadre didactice în anii 2016-2018; 

-creşterea rezultatelor şcolare pentru 45% dintre elevi, în anii şcolar 2016/2017; 

2017/2018; 

-dobândirea  competenţelor cheie, transversale pentru toţi elevii şcolii la finalul clasei a 

VIII-a; 

-descoperirea abilităţilor şi deprinderilor fiecărui copil al şcolii, pentru alegerea corectă a 

liceului sau şcolii pe care o va urma. 

 

Activităţile prin care  obiectivele au fost atinse sunt: participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare europeană, pe teme adecvate scopului proiectului; activităţile de diseminare, 

desfăşurate după  întoarcerea de la stagiul de formare, îmbunătăţirea activităţii atelierelor non-

formale din şcoală, aplicarea metodelor, strategiilor nou învăţate în activitatea obişnuită cu 

elevii, monitorizarea şi evaluarea permanentă a activităţilor desfăşurate de participanţi. 

 

Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat la nivel instituţional, local, judeţean, 

naţional şi internaţional. Aceasta cuprinde întâlniri, lecţii deschise, prezentari, conferinţe, articole 

în presă, emisiune tv, broşuri, panouri informative. 

 



 
 

 

 

 

Rezultatele proiectului sunt atât calitative, cât şi cantitative (perfecţionarea 

profesională a cadrelor didactice, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor, creşterea 

gradului de atractivitate al şcolii, impactul pozitiv asupra părinţilor şi a celorlalţi membri ai 

comunităţii, creşterea capacităţii instituţiei de a opera la nivel internaţional, crearea unui ghid de 

bune practici, crearea unei echipe de proiect bine pregătite). 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 

 

 

 

Motto:  

”O furnică nu poate muta un munte,  

dar îl poate muta din loc încet, bucată cu bucată”. 

(Marin Preda) 

 

 

 

 

Totul a pornit de la dorința de joc și joacă. Și din entuziasmul de a învăța împreună, mic 

și mare, din motivația unei generații de copii și dascăli ce doresc să iasă din tiparele școlii 

tradiționale și să evadeze în creativitate și interes profesional. 

Începând cu anul școlar 2014-2015, am susținut la Școala Gimnazială ”Marin  Preda” din 

Pitești, activități cu elevii, prin derularea Proiectului laborator de educație nonformală denumit 

”Școala competențelor”. Scopul acestui proiect a fost implementarea de activități didactice sub 

formă de ateliere de lucru, proiecte extracurriculare, care prin intermediul educației nonformale, 

să asigure atingerea de către elevii noștri a 8 competențe- cheie care determină profilul de 

formare a elevului: 

1) Competențe de comunicare în limba română; 

2) Competențe de comunicare în limbi straine; 

3) Competenţe de baza de matematică, științe și tehnologie; 

4) Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învăţare și 

cunoştere; 

5) Competenţe sociale și civice; 

6) Competențe antreprenoriale; 

7) Competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; 

8) Competenţa de a învăța să înveți. 

Activitățile acestui proiect și impactul benefic pe care l-au avut asupra elevilor, dascălilor 

și comunității  locale, au determinat participarea la o sesiune de proiecte pentru obținerea unei 

finanțări de mobilități profesionale pe axa ERASMUS  K1+. În anul 2016 s-a obținut grantul de 

finanțare pentru proiect. 

Am aplicat pentru participarea la activitățile acestui proiect deoarece am luat parte la 

atelierele de lucru și am știut că putem avea satisfacții profesionale și ne putem valorifica 

experiența, învățând ceva nou, totodată. Ne-a surâs și ideea de a călători într-o țară europeană și 

de a ne perfecționa competențele de comunicare, cele sociale și digitale.  

 

(Participanţii la proiect) 

 
 



Mobilitate 1 - Bulgaria 

,, ARTA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  ȘI  DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 

CHEIE ‟‟. 

(31 octombrie - 4 noiembrie 2016) 

 

 

 

Prima  etapă de mobilitate din cadrul ,,PROIECTULUI EDUCAȚIONAL ERASMUS +‟‟ 

2016-1-RO01-KA101-023724,  denumit  sugestiv ,,ȘCOALA   COMPETENȚELOR ”   a   fost  

derulată  de  către  d-na profesor  pentru învățământ preșcolar  Păun Mihaela  care  a  participat 

în Bulgaria, în perioada  31 octombrie - 4 noiembrie 2016, la cursul cu  tema ,, ARTA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  ȘI  DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE ‟‟. 

  Partenerii  europeni  din cadrul acestui  curs  au  fost Bulgaria și Belgia, fiecare  aducând  

cu  sine pe parcursul   tuturor  activităților  derulate  în comun, o  parte  dintre  caracteristicile  

sistemelor de educație a țărilor din care provin cu  accent  pe  latura artistică și pe dezvoltarea 

competențelor cheie în domeniul artei . 

Activitățile din cadrul acestei mobilități  s-au desfășurat în principal la  Grădinița cu  Program 

Prelungit ,,BRATYA GRIMM‟‟ din Shumen, Bulgaria . 

      Au existat pe parcursul programului  pus la dispoziție de organizatori, numeroase 

activități derulate în parteneriat  și cu alte  instituții de  cultură, educaționale  și  municipale. 

    OBIECTIVUL  PRINCIPAL : 

#  Dezvoltarea resursei umane didactice   prin însușirea  unor modele de  strategii  de lucru 

utilizate în CENTRUL  ARTĂ- Estetic și Creativ,  prin care  se  pot  dezvolta competențele cheie 

potrivite  vârstei  preșcolarității  și  îmbunătăți eficiența actului educativ ;  

  OBIECTIVE SPECIFICE : 

# Derularea de  activități interactive prin prezentarea unor  exemple de bună practică care  să  

favorizeze  schimbul de idei  și  aplicabilitatea  acestora în  situații de învățare diferite  ca și 

context  educațional și cultural ;  

# Participarea la întâlniri  cu  autoritățile locale  pentru a descoperi  sisteme educaționale  

diferite; 

# Vizite  la  instituții de cultură, adiacente  celor educaționale  observând și  preluând  modalități  

alternative  de  lucru   cu  preșcolarii-Teatrul din Shumen,Palatul Copiilor, Muzeul Național din 

Shumen;  

# Susținerea   de către  participanții europeni a unor  activități  demonstrative care  să vizeze  

dezvoltarea competențelor cheie ale preșcolarilor în domeniul artei,promovând interculturalitatea 

printr-un limbaj comun al formelor, culorilor și tehnicilor artistice. 

   Participanții   și-au împărtășit  propriile experiențe  educaționale  și  au învățat  cu interes 

unii  de la alții. Au  fost  vizate  domenii  variate  ale  artei  precum  pictura, muzica, dansul , 

teatrul-art drama . S-a  urmărit  dezvoltarea  competențelor  cheie  atât  pe  latura  practică  dar  și  

pe  cea  artistică prin  activități  antrenante, bogate  în  materiale  didactice  și  metode moderne  

interactive  care  i-au  atras pe  copii  și  au  generat  produse  artistice  deosebite. 

Toate  aceste  activități  au  demonstrat  că   ARTA  poate  fi  un limbaj  comun atât  în  relația 

copil-adult cât  și  în  relația  umană dintre  popoare. Ea  exprimă   de multe  ori  un întreg  

univers  personal, emoțional, cultural și  favorizează o comunicare profundă, dincolo de cuvinte.  

 

 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/Articol-Prima-mobilitate-BULGARIA.doc


Ziua I 

#Asistență la activitate artistico-plastică: construirea de obiecte decorative din plastilină 

după un suport dat; compoziții decorative  prin tehnica amprentării folosind culoare acrilică și 

tub de carton franjurat; amestec de apă și ojă de unghii, urmat de fuziunea culorilor  pe suport 

cartonat .  

#Costumații cofecționate din materiale reciclabile sau pe diverse teme -modalitate 

inerdisciplinară de predare a artei și de transmitere a cunoștințelor   

Ziua II 

# Asistență la o serie de activități la grupe – Desenul după șablon real și decorarea acestuia 

folosind tehnica amprentării cu  materiale naturale înmuiate în culori acrilice; crearea de 

compoziții noi, originale prin decorarea cu materiale din natură sau din hârtie; decorarea 

costumului popular prin tehnica amprentării prin ștampilare cu ștampile naturale având diverse 

forme (din legume) 

# Vizitarea unei alte grădinițe din Shumen (exemple de bună practică – ArtDrama – 

implementarea unor tehnici de pedagogie teatrală prin intermediul activităților de teatru alături 

de copii) precum și a Muzeului Grădinițelor existent în cadrul Grădiniței ,,Bratya Grimm‟‟ 

# Cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor bulgărești; Semnificația unor zile naționale - Ziua 

Familiei Creștine și Ziua Iluminaților Întemeitori ai Bulgariei 

Ziua III 

# Asistență la activități la grupe – Cultivarea la copii a respectului față de viețuitoare și lumea 

înconjurătoare; promovarea  consumului de alimente sănătoase – mierea de albine (activitate 

interdisciplinară–competente artistice-dans, interpretarea unor  cântecele; abilități antreprenoriale 

– realizarea unor produse personale, tehnici de promovare a lor și de vânzare) 

#IMPRESIONISMUL - Pictură pe pânză folosind culori acrilice și tempera;  Activitate  practică 

folosind tehnici de lucru  variate precum  stropirea, scurgerea petelor de culoare, pictură pe 

mediu umed, folosirea de spay-uri colorate  

#Workshop cu participarea unor profesori universitari de la Universitatea din Shumen - ,,Arta și 

competențele cheie în teatru‟‟ și ,,Arta și competențele cheie în lucrul cu diverse materiale 

naturale sau non-convenționale‟‟ 

Ziua IV 

Vizitatarea Școlii de artă (Palatul Copiilor) din cadrul Teatrului Național din Shumen  precum și 

a Primăriei, unde ne-am întâlnit cu oficialitățile locale – Viceprimarul și Inspectorul Șef pentru 

educație 

Ziua V 

Susținerea unor activități demonstrative de către participanții europeni care să vizeze competențe 

cheie în domeniul artei 

 

Profesor învăţămînt preşcolar Păun Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTDRAMA  ȘI FORMAREA COMPETENȚELOR CHEIE LA PREȘCOLARI 

 

Profesor învățământ preșcolar Păun Mihaela 

Grădinița cu Program Normal, Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

  Formarea competențelor cheie  începe  încă din  gradiniță iar acestea vor fi aprofundate 

mai târziu, pe tot  parcursul scolarității.  

În această etapă de vârstă, sunt trezite la viață  sensibilitatea socială și curiozitatea 

intelectuală dar și  creativitatea și inițiativa.  Rolul educației derulate în preșcolaritate  este  de a 

pune piatra de temelie în  formarea unor  persoane deschise, echilibrate si puternice, capabile să 

răspundă la întrebări și să-și exprime  corect și argumentat puncte de vedere , să realizeze  

produse  creative  și să dezvolte relații armonioase cu ceilalți din jur  pe tot parcursul vieții. 

  Prin participarea  la Proiectul Educaţional ,, ERASMUS + ‟‟ 2016-1-RO01-KA101-

023724, derulat de  către Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda‟‟ Piteşti, Jud. Argeș  și denumit  

,,ȘCOALA   COMPETENȚELOR ” am avut oportunitatea de a descoperi  în mobilitatea din 

Bulgaria-Shumen, din perioada 31 Octombrie - 4 Noiembrie 2016, la  Grădinița cu Program 

Prelungit ,,BRATYA GRIMM‟‟ numeroase strategii didactice  folosite în lucrul cu preșcolarii 

prin se pot forma competențele  cheie  din domeniul artei și nu numai.  

  Dintre numeroasele activități urmărite care mi-au trezit interesul și care pot constitui adevărate 

exemple de bună practică în domeniul artei, am ales să vă prezint una, pe care ulterior  am 

aplicat-o la grupa mijlocie și la grupa mare, și anume ArtDrama – tehnici de pedagogie teatrală 

prin intermediul activităților de teatru alături de copii. 

   ArtDrama este un concept des utilizat în  grădinițele și  școlile europene și cuprinde 

numeroase forme de manifestare utilizate atât în cadrul activităților formale dar și a celor non-

formale. Dintre acestea amintim: punerea în scenă prin joc de rol a unei povești pe care 

preșcolarii au ascultat-o lecturată de educatoare;  povestea citită  propune spre soluționare de 

către copii a unor  situații problemă , ei devenind actori  direct implicați în poveste și în acțiunea 

ei ; le este propus preșcolarilor să-și imagineze auditiv un anumit pasaj din firul narativ al 

poveștii; preșcolarul este pus să imite un anumit personaj printr-un limbaj mimic și pantomimic ;   

le spunem o poveste, fără a le arăta ilustrații ci doar pe baza unui limbaj non-verbal ; jocul cu 

marionete ; jocul oglindirii propriilor trăiri  sau al dialogului dintre cel oglindit și obiectul 

oglindirii-oglinda sau prin care copilul este pus să-și imagineze cum s-ar comporta și ce ar spune 

un anumit personaj real sau imaginar ,, Oglindă, oglinjoară!”. Toate aceste tehnici de pedagogie 

teatrală surprind în esența lor, formarea mai multor competențe cheie în domeniul artei.  

  Aceste activități pe care am ales să le desfășor la grupă au avut  un impact pozitiv asupra 

tuturor preșcolarilor, formele de organizare fiind ingenioase și  recreative pentru ei. Diversele 

tipuri de ArtDramă (teatru  cu marionete, cu păpuși, scenete, dramatizări, jocuri de rol)  au 

constituit  forme de  activitate prin intermediul cărora, copilul face cunoştinţă cu lumea minunată 

a artei. Ele creează un sentiment de bucurie şi bună dispoziţie, sunt caracterizate de optimism şi 

umor, participarea  din partea copiilor fiind liber consimţită, necondiţionată,favorizând  totodată 

dezvoltarea armonioasă. 

Dramatizările au o valoare deosebită în viaţa şi sufletul micuților. Am ales să abordez 

teme apropiate de vârsta acestora, oferindu-le şansa de a cunoaşte lumea, de a se cunoaşte pe sine 

şi de a se face cunoscuţi. Dramatizarea îl face pe copil atât actor, cât şi spectator, în faţa unor 

surse nesfârșite  de impresii puternice. Dorinţa copiilor de a interpreta roluri, de a se identifica cu 



personajele favorite din poveşti şi de „a intra în pielea lor” este foarte mare. Dramatizarea aduce 

copiilor vitalitate şi un zâmbet în plus, le crește încrederea în forțele proprii, le cultivă 

creativitatea și abilitățile de comunicare precum și cele sociale. 

Este un mijloc de influenţare a sentimentelor şi convingerilor morale,  a gustului estetic şi 

a caracterului  în formare. Important este ca educatoarea să  ghideze şi  să sprijine copiii în 

desfăşurarea jocului şi nu de a-i direcţiona pur şi simplu.  

  Principalul scop al acestor activități desfășurate a fost de a antrena în comunicare 

preșcolarii din grupă cu un nivel de relaţionare și comunicare  scăzut, cu un limbaj deficitar, 

copii mai timizi sau pe cei introvertiţi, pe cei egocentrici, copiii cu comportamente  

problematice, care nu se adaptează  cu ușurință mediului grădiniței  şi nu îşi schimbă atitudinea  

negativă sub influenţa educaţiei.  În sprijinul acestora,  am inițiat activităţi de dramatizare, teatru 

de umbre şi de păpuşi, scenete cu joc de rol, activităţi cu un mesaj educativ puternic, care să le 

dezvolte încrederea şi stima de sine, cooperarea şi comunicarea în cadrul grupului, implicarea 

afectivă. Am avut în permanență în vedere faptul că formarea imaginii de sine a copilului 

se face prin raportare permanentă la lumea din jur, iar copiii au nevoie de modele pozitive sau 

negative cu care să se identifice sau să se compare. 

  Dintre obiectivele acestor activități amintim îmbunătăţirea competenţelor sociale, 

nivelului cooperării, al comunicării verbale şi nonverbale, a creativităţii preşcolarilor. Ca 

atitudini specifice preșcolarității am urmărit spontaneitatea şi iniţiativa (entuziasmul, 

cooperarea), maniera de relaţionare (plăcere, participare totală), gradul de atenţie, creşterea 

spiritului de echipă, formarea comportamentelor pozitive, încurajarea copiilor de a-şi exprima 

stările sufleteşti, valorizarea abilităţilor creative şi artistice ale copiilor. 

Copiii sunt puşi în situaţia de a alege un model de comportare din rândul personajului pe care îl 

interpretează, împrumutând atitudini şi comportamente gata înfățișate de poveste. Participarea 

afectivă a acestora este puternică, ei reţinând cu rapiditate replicile personajelor şi gesturile, 

povestea fixându-se cu uşurinţă şi de mai lungă durată. 

  Competenţe generale ce s-au vizat în desfășurarea activităților specifice ArtDramei  au 

fost: transpunerea în acţiune dialogată a faptelor, evenimentelor, aspectelor din poveste; 

utilizarea calităţilor expresive ale limbajului oral şi corporal, în transmiterea unor idei şi 

sentimente;dezvoltarea capacităţilor empatice ale copiilor; educarea capacităţii de expresivitate 

afectivă şi motrică, facială şi corporală prin raportare la  textul în proză sau versuri şi muzică 

adecvată;înlăturarea comportamentelor inadecvate, neeficiente prin mesajul artistic (morala 

poveştii); dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii; promovarea 

beneficiilor folosirii elementelor de artă teatrală în activitatea didactică: cultivarea unor 

aptitudini artistice;  

Competenţe specifice care s-au format au fost: interpretarea unor roluri specifice 

dramatizării , cu intonaţie şi nuanţă potrivită; exprimarea trăirile personajelor prin dialog, 

mişcare scenică, mânuirea măştilor; utilizarea simultană a elementelor verbale şi nonverbale 

(mimică, gestică); formarea unor comportamente pozitive necesare integrării în grup şi viaţa 

socială: hărnicie, modestie, bunătate şi respect, prietenie; conștientizarea consecinţelor negative 

ale  comportamentelor asupra celorlalţi: dezaprobarea unor defecte ca  lenea, alintul, răsfăţul. 

Ca valori  şi atitudini am urmărit sensibilizarea copiilor faţă de artă, de 

frumos,dezvoltarea unor calităţi morale precum seriozitate, putere de exteriorizare a unor trăiri 

afective, perseverenţă;educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter. 

  Pentru atingerea obiectivelor pe care mi le-am stabilit, am urmărit respectarea 

următoarelor aspecte: lecturarea clară a  poveştii care va fi simulată și care  trebuie să fie în 



concordanţă cu obiectivele educaţionale şi specificul comportamentelor ce urmează a fi învăţate; 

scenariul de joc de rol trebuie să fie bine definit iar acțiunile  alese pentru a fi reprezentate să fie 

esențiale; instruirea  temeinică a copiilor în legătură cu specificul rolului pe care urmează să-l 

interpreteze; analiza comportamentului de rol şi a participării tuturor copiilor la joc. 

   Ca metode pe care le-am folosit  sunt: povestirea, conversaţia, repovestirea, explicaţia şi 

demonstraţia, dialogul,problematizarea, exerciţiul, reproducerea dirijată, jocul de rol. 

  Din punct de vedere al evaluării activităților desfășurate, această etapă a fost una care s-a 

realizat activ , având un rol atât de informare cu privire la eventualele puncte neatinse, de feed-

back reglator dar și de apreciere , stimulare a comportamentelor pozitive, de susținere pentru 

realizarea principalelor abilități, aptitudini și competențe, vizate prin acest tip de activitate 

artistică. 

Dintre avantajele folosirii metodei ArtDrama amintim două fundamentale precum 

activizarea tuturor copiilor grupei din punct de vedere cognitiv, afectiv și comportamental  dar și 

formarea unor convingeri, atitudini şi comportamente adecvate, specifice vârstei . 

     Prin intermediul Art Dramei , preşcolarii pot fi modele reuşite de interpretare, deci „mici 

actori” reușind să alunge dezinhibarea,  să-și dezvolte încrederea în sine, să se descopere pe ei 

înșiși,  să-și dezvolte memoria şi atenţia dar și  interesul pentru interacţiunile cu ceilalți copii.  

  Metaforic vorbind, putem afirma că Art Drama este o baghetă vrăjită care preschimbă 

copiii în personaje remarcabile, le atribuie ,,puteri nebănuite”, îi modelează pe ei , pe cei din 

jurul lor și transformă spațiul în care se află, într-unul miraculos, plin de magii nebănuite. 
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Mobilitate 2 - Cipru 

„NETWORKING WEEK: ERASMUS+ KA1” 

(28.11.2016-03.12.2016) 

 

 

Cursul de formare, în cadrul proiectului ERASMUS +,,Şcoala Competențelor”  

(coordonat de Școala Gimnazială ,,Marin Preda” din Pitești), a avut loc în orașul Limassol din 

Cipru, în perioada 28.11.2016-03.12.2016. 

Acest curs a fost oferit de către  furnizorul de formare Dorea Educational Institute, 

institut care oferă cursuri pentru educație non-formală pentru adulți și tineri, educație pentru 

https://www.childdrama.com/lessons.html#leveltop
http://www.mihaelapaun.simple/
http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/Mobilitatea-2-Cipru.docx


dezvoltare personală și de formare profesională. Dorea este cel mai mare furnizor de formare de 

Erasmus + cursuri în Cipru,  iar in ultimii 4 ani a organizat mai mult de 50 de cursuri în cadrul 

LLP & Grundtvig IST (predecesorii Erasmus +) și aproximativ 40 de cursuri în Europa (Cipru, 

Spania, Italia, Germania, Republica Cehă, Lituania) în cadrul programului Erasmus +. Folosesc 

metode de învățare activă, în scopul  maximizării beneficiilor pentru participanți. 

Acțiunile-cheie (KA1 - denumite și acțiuni) reprezintă denumirea colectivă a activităților 

și proiectelor, care pot fi finanțate prin programul Erasmus +. Acestea se referă doar la 

mobilitatea persoanelor, formarea acestora şi schimbul de bune practici. Acțiunea are în vedere 

oferirea de oportunități, pentru persoanele fizice, de a-și îmbunătăți abilitățile, de a-și spori 

gradul de ocupare a forței de muncă și de a câștiga conștiința culturală. 

În cadrul Acțiunii-cheie 1, organizațiile pot solicita finanțare pentru derularea proiectelor 

de mobilitate, pentru a permite organizațiilor să ofere studenților experiența de lucru, ocuparea 

forței de muncă, voluntariatul, formarea și oportunitățile de predare. Beneficiarii pot petrece o 

perioadă de timp într-o altă țară participantă, câștigând o experiență valoroasă de viață, studiu și 

muncă, în scopul creșterii oportunităților care le sunt disponibile în viitor. 

Acțiunea KA1 acoperă cele cinci domenii ale învățământului superior, educației și 

formării profesionale, școli, educație pentru adulți și tineret. Este important de observat că, 

grupurile țintă și activitățile pentru Acțiunea KA1 variază în funcție de domeniu. Este cea mai 

mare acțiune din cadrul programului Erasmus +, cu 63% din bugetul programului, care sprijină 

concentrarea acestuia pe creșterea mobilității și a competențelor. Amintim că, posibilitățile de 

finanțare sunt împărţite în două tipuri principale de activități: activități descentralizate pentru 

Regatul Unit conduse de Agenția Națională a Regatului Unit și activități centralizate desfășurate 

de Agenția Executivă a Comisiei Europene, cu sediul la Bruxelles. România participă la al doilea 

tip principal de activităţi. 

Cursul "Networking Week: Erasmus + KA1” a cuprins 5 zile de analize a structurii 

proiectelor Erasmus +, videoconferințe cu evaluatori de proiecte europene, prezentări de proiecte 

în Europa. Am aflat despre oportunitățile oferite de mediul online, de a face școala vizibilă la 

nivel european (diseminare şi marketing), despre cum poţi identifica un partener european pentru 

alte proiecte cu finanțare externă, strategii europene educaţionale, am realizat vizite în şcoli din 

Cipru.  

Acum putem realiza proiecte comune cu școlile din Lituania, Cipru, Cehia, Germania, 

Finlanda și Olanda, avem cunoștințe îmbogăţite cu privire la scrierea unui proiect și suntem 

familiarizați cu noi metode moderne, diversificate de diseminare a activităților din proiectele 

europene.   

Informațiile noi legate de scrierea unui nou proiect pot fi sintetizate astfel: 

-structurarea logică a tuturor etapelor scrierii unui proiect, elementele componente ale 

fiecărei etape, strânsa legătură între descrierea unui proiect, nevoi, obiective, activități, rezultate; 

-crearea arborelui problemei (problema principală –efecte, cauze); 

-monitorizarea proiectului (instrumente specifice de monitorizare-crearea unei fișe de 

observație, a unui interviu) și a participantului la mobilități; 

-descrierea impactului la toate nivelurile (instituțional, local, județean, național, 

internațional) 

-modul de realizare a diseminării (planul de diseminare reflectat la toate nivelurile) 



La final, pot concluziona că s-a menținut legătura cu partenerii prezenți la curs, s-a inițiat 

un parteneriat strategic KA 2, s-a redactat proiectul după modelul nou învățat la mobilitatea 

internațională. 

Profesor Simion Constantin Romulus 

 

 

Mobilitate 3 - Cehia 

”HANDLING STRESS AND AVOIDING BURNOUT” 

(5-9 decembrie 2016) 

 

În perioada 5-9 decembrie 2016 a avut loc a treia etapă de mobilitate din 

cadrul ”PROIECTULUI EDUCAȚIONAL ERASMUS+” 2016-1-RO01-KA101-023724 -

 “ȘCOALA COMPETENȚELOR” al Școlii Gimnaziale ”Marin Preda”  din Pitești, deplasarea 

fiind efectuată de doamna profesor Vasilescu Ramona.  

Cursul ”Handling Stress and Avoiding Burnout” s-a desfășurat în Republica Cehă 

(Praga) și a fost organizat de ”DOREA Educational Institute”, o instituție de formare și educație 

nonformala de renume.Scopul acestui work-shop a fost înțelegerea modului în care stresul 

afectează cadrul didactic și modul acestuia de a preda; reducerea consecințelor stresului atât în 

rândul cadrelor didactice, cât și al elevilor; instrumente practice pentru a face face emoțiilor 

dificile. 

Gestionarea stresului și evitarea epuizării (burnout) 

S-a demonstrat că, pe termen scurt, stresul poate fi benefic pentru sănătatea şi siguranţa 

noastră, ajutându-ne să facem faţă situaţiilor dificile – de exemplu, la examene, lucrări, teze te 

poți concentra mai bine în condiţii de stres. Corpul urman răspunde eliberând hormoni şi 

accelerând ritmul cardiac şi respirator, iar creierul cere mai mult oxigen şi se concentrează 

asupra problemei pentru a coordona restul corpului să răspundă cât mai repede şi cât mai bine. 

Pe termen lung, însă, poate cauza dezechilibre majore în organism, tensiunea ducând la 

extenuare (burnout): epuizare emoțională, fizică, mentală. 

Stresul, la nivelul cadrului didactic 
Viața în clasă e foarte complexă: un profesor trebuie să relaționeze cu mai mulți elevi, în 

același moment. Este un lucru destul de dificil, deoarece elevii sunt foarte diferiți, au nevoi 

diferite, iar educatorul trebuie să rămână calm și prezent, în timp ce încearcă să înțeleagă ce 

anume a stat în spatele unei anumite acțiuni, reacții, comportament din partea unui elev. Astfel, 

va reuși să îl ajute pe copil și va evita, totodată, să se lase măcinat de trăiri negative. 

Profesorul trebuie să dezvolte o bună relație cu fiecare școlar și să rezolve toate situațiile 

neprevăzute.  De multe ori, se  intră într-un cerc vicios: problemele de comportament ale elevilor 

stresează dascălul. Dacă este stresat, nu poate stabili  relații bune cu cei mici. Dacă nu stabilește 

relații bune cu copiii, nu va putea să transmită informații, să dezvolte competențe și să ofere 

modele de comportament, să motiveze elevii, să mențină o ambianţă plăcută la ore şi o relaţie de 

cooperare cu aceştia, astfel încât să nu se creeze o atmosferă stresantă pentru elevi. 

Stresul, la nivelul elevului 
Pe de altă parte, stresul la școlari poate cauza lipsă de interes, absenteism, conflicte, 

incapacitate de concentrare, rezultate slabe la învățătură. Procedee simple precum  comunicarea, 

comutarea atenției de la o situație care are un caracter stresant la o alta care poate provoca emoții 

pozitive pot duce la atenuarea și chiar înlăturarea tensiunii nervoase a elevului și stabilirea unui 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/Mobilitatea-3-Cehia.docx


climat liniștit în sala de clasă. Este necesar ca elevul să se concentreze pe activități utile și 

interesante, pentru că ele pot înlocui efectul situațiilor stresante. 

Concluzie 
Profesorul nu are doar misiunea de a transmite anumite informaţii și de a dezvolta 

elevilor capacități din domeniul disciplinei, ci trebuie să se preocupe şi de dimensiunea afectivă 

şi spirituală a vieţii elevilor, de dezvoltarea psiho-emoţională a copilului, iar acest lucru poate fi 

realizat printr-o atitudine calmă, relaxată, care să ofere un model comportamental. În același 

timp, se protejează pe sine, evitând epuizarea emoțională, fizică, mentală (bournout). 

*** 

Profesor Vasilescu Maria Ramona 

 

 

 

 

ABORDAREA NONFORMALĂ A LECŢIILOR DE LIMBA GERMANĂ 

 

Profesor Vasilescu Maria Ramona 

 Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

 

 

În urma participării la mobilitatea din Republica Cehă – Praga, cu titlul ”Handling Stress 

and Avoiding Bournout ” , 5-9 decembrie 2016, în cadul Proiectului Erasmus + ”Școala 

Competențelor”, nr. proiect 2016-1-RO01-KA101- 023724, am conceput lecții în care copiii să 

asimileze noi cunoștințe într-o atmosfera destinsă, care să îi relaxeze și să îi pregăteasca pentru 

acumularea noilor informații. 

Scopul  workshop-ului ”Handling Stress and Avoiding Burnout” a fost înțelegerea 

modului în care stresul afectează cadrul didactic și modul acestuia de a preda; reducerea 

consecințelor stresului atât în rândul cadrelor didactice, cât și al elevilor; instrumente practice 

pentru a face față epuizării emoționale. 

Lecția ”Zieh den Kasperl  an!” -desfășurată în cadrul orei de limba germană- a fost 

concepută pentru clasa a III-a, scopul fiind învățarea unor comezi simple, potrivite nivelului lor 

de cunoștințe și de dezvoltare:  ”Îmbraca...! Dezbracă...! Încalță..!Pune pălăria! Scoate 

ochelarii!” etc. 

Copiii s-au distrat și relaxat decupând un clown și câteva piese de îmbrăcăminte de pe o 

fișă de lucru pregătită în prealabil. Am profitat de ocazie pentru a împrospăta noțiunile de 

vocabular: ”salopetă”, ”pălărie”, ”tricou” etc.   

Cu ajutorul materialului decupat, copiii au  învățat noi structuri de vocabular: ”Îmbracă 

salopeta!” – elevii îmbracă clownul cu salopeta. ”Dezbracă salopeta!” - elevii dezbracă clownul 

de salopeta. Astfel am procedat cu toate piesele de îmbrăcăminte decupate, până când copiii și-au 

însușit noile comenzi început să le utilizeze liber,  în conversații cu colegul de bancă. 

Într-o atmosferă relaxantă și relaxată, atât elevii, cât și cadrul didactic, au petrecut o oră plăcută, 

care și-a atins obiectivele: acumularea unor noi cunoștințe și folosirea lor în conversații libere, 

dezvoltăndu-se astfel competențele de comunicare în limba germană. 



 

 

”Die Bäume erzählen uns” (”Copacii ne povestec”) 

Profesor Vasilescu Maria Ramona 

 Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

Proiectul ”Die Bäume erzählen uns” (”Copacii ne povestec”) s-a desfășurat la clasa a V-a,  

pe parcursul a patru  ore de curs, în urma participării la mobilitatea din Republica Cehă – Praga 

cu titlul ”Handling Stress and Avoiding Bournout ” , 5-9 decembrie 2016, din cadul Proiectului 

Erasmus + ”Școala Competențelor”, nr. proiect 2016-1-RO01-KA101- 023724. 

Orele s-au desfășurat în sala de clasă în aer liber din curtea școlii: elevii au observat 

natura și au încercat să o surprindă în cuvinte și culori, aplicând cunoștințele achiziționate la 

cursurile de limba germană, desen și biologie despre mediul înconjurător și copaci, dar și despre 

protejarea acestora.  

Școlarii au fost împărțiți în trei grupe, care au desășurat, pe rând, trei tipuri de activități:  

compunerea de eseuri și poezii, desen și fotografie. Echipele au fost formate, astfel încît, fiecare 

să conțină elevi cu grade diferte de cunoștințe de limba germană și biologie, elevi cu înclinații 

artistice pentru desen și fotografie, dar și un lider, pe care și l-au ales singuri.  

Sarcinile au fost împărțite în interiorul grupei: s-a urmărit ca toți elevii să își aducă 

contribuția la proiect, să  susțină și să își ajute colegii de grupă, asumându-și un rol care să i se 

potrivească. Au descoperit astfel că lucrurile se rezolvă mult mai repede împreună, iar rezultatul 

final poate fi mult mai bun, deoarece mai multe păreri înseamnă extragerea celei mai bune idei, 

au descoperit avantajele unei bune cooperări.  Deși a fost vorba de un scop comun, nici unul 

dintre ei nu a dorit să se lase mai prejos și a încercat să își îndeplinească cât mai bine sarcinile 

primite.  

Fără ”stress-ul” catalogului, bazându-se pe ajutorul colegilor de echipa și exersând 

comunicarea în limba germană, copii au realizat fotografii, au imortalizat momente din natura 

sub formă de desene și compuneri, pe care le-au prezentat colegilor și le-au expus în sala de 

clasă.  

 

 

 

Mobilitate 4 - Malta 

„SPICE UP YOUR TEACHING” 

(23-27 ianuarie 2017) 

 

 

 

În perioada 23-27.01.2017 s-a desfășurat în Malta, la Executive Training Institute 

programul mobilității Erasmus+ ,,Spice up your teaching”, la care am participat alături de alți 

profesori de limba engleză din Polonia. 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/Mobilitatea-4-Malta.doc


Programul a fost unul încărcat și a cuprins următoarele module : ,,Engaging the learner : 

what motivates today‟s students?”, ,,Get them talking ! Encouraging your student to speak” , 

,,Learner styles and multiple intelligence” , ,,The chemistry of words –collocation”, ,,The 

dictation revival” , ,,Songs and music and their learning potential”, ,,Cuisenaire rods and 

language learning” , ,,Teaching language through project work” , ,,Language development: 

speaking activity and error correction” , ,,Tell me a story! Using stories in the classroom” , 

,,Using videos and DVD-s”, ,,Grammar practice activities”, ,,Using computers exploiting in the 

internet‟‟ , ,,Colloquial English and idiomatic language”. 

Le-am enumerat (deși poate fi plictisitor pentru lector) pentru că titlurile sună interesant 

și pot fi idei pentru opționalele viitoare sau doar metode de folosit la clasă. Mi-am amintit, în 

aceasta săptămână, ce înseamnă să fii elev din nou și, înainte de a ,,resuscita” metodele de 

predare , ,,am resuscitat”, de fapt , cunoștințele mele de limba engleză din facultate.  

A fost interesant sa observ că, deși nu avem  baza lor materială, (tablă SMART, acces 

non-stop la internet și posibilitatea de a printa orice) multe din metodele amintite sunt folosite și 

de noi la clasă, poate nu foarte des pentru că necesită mult timp de pregătire , dar și de 

desfășurare. Toate duceau, de fapt, spre același obiectiv : învățarea limbii engleze prin joc 

(pentru cei mai mici sau cei mai mari, pentru începători sau avansați). 

Deși programul de studiu a fost unul încărcat, mi-am făcut timp să vizitez Malta și am 

avut ce să văd: vechea capitală a Maltei – Mdina, insula-soră a Maltei- Gozo (la care se ajunge 

cu feribotul), capitala – Valleta, Gradinile Barrakka, Teatrul  Manoel, Poarta Victoria, toate sunt 

obiective turistice minunate și nu degeaba se spune că Malta este o destinație care nu trebuie 

ratată – în Malta ,,respiri” istorie peste tot: în cetăți, în catedrale, în catacombe, pe străduțele mici 

și înguste sau pe câmpuri stâncoase, acoperite de cactuși uriași, pe care cresc, uitați de lume, 

palmieri, portocali sau lămâi. 

Amintirile abia acum încep să se așeze, totul este încă viu în inima și în mintea mea și nu 

pot spune decât că mi-am propus ca, la anul, în 2018, când Valleta va fi Capitală Culturală 

Europeană, să ma întorc și să vizitez și obiectivele turistice la care, din lipsă de timp, nu am 

ajuns. 

Altfel, concluzia pe care o pot trage este că, orice s-ar spune,  oricât de mult l-ar blama 

părinții, politicienii sau elevii, învățământul românesc este unul de calitate, cu oameni care își 

iubesc meseria și o fac cu pasiune. 

 

Profesor Niţu Felicia 

 

 

 

Spice up your teaching – Malta - Erasmus+ 

 

Profesor Niţu Felicia 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

  

În cadrul orei de limba și literatura română la clasa a V- a am desfășurat o activitate, sub 

forma unui joc de stimulare a creativității, dar și de relaxare. Jocul s-a numit ,,Recepționerul și 

turistul” și a fost realizat astfel: elevii au fost împărțiți în grupe de câte 4-5 și pe masa fiecărui 



grup a fost plasat un cartonaș pe care scria ,, Recepție” pentru creșterea gradului de 

verosimilitate a jocului. În fața grupurilor venea un ,, Turist” care extrăgea dintr-o cutiuță  un 

bilețel pe care erau scrise diverse mesaje (,, Ajutor! În baia mea e un crocodil”) sau (,, Veniți 

repede! Din baia alăturată se aude un mormăit puternic”). Jocul implica, de fapt, și pantomima, 

pentru că elevii nu aveau voie să vorbească, ci doar să folosească gestica și mimica, pentru ca 

ceilalți să ghicească conținutul mesajului. Elevii s-au amuzat, s-au distrat și a fost un bun 

exercițiu de încălzire înainte de predarea unor noțiuni complicate de gramatică. 

 În concluzie ,,condimentarea” tehnicilor de predare ar trebui să devină o necesitate, fiind 

și pentru profesor o modalitate de a ieși din tiparul orelor clasice de predare.  

 

 

 

Mobilitate 5 - Grecia 

„INNVOVATIVE TEACHING METHODS” 

 (06.02.2017-10.02.2017) 

 

Curs de formare pentru descoperirea, aprofundarea şi analiza unor metode de învăţare 

inovative în cadrul proiectului Erasmus+ ,,Școala Competentelor,, 2016-2018. 

Profesor Simion Constantin Romulus 

 

Furnizorul de formare:,,IDEC - Centrul de instruire,, este departamentul de formare al 

IDEC S.A., o companie de consultanță, de înaltă tehnologie și de formare cu sediul în Pireu, 

Grecia. 

Prin intermediul Centrului de instruire, IDEC organizează sesiuni naționale și 

transnaționale de formare cu privire la o gamă largă de subiecte . Cursul ,,Innovative Teaching 

Methods,, desfăşurat în luna februarie, a reuşit să aducă într-un singur loc experienţele şi 

exemplele de bună practică a 14 profesori din Letonia, Lituania, Croaţia, Italia şi România. 

Am dezbătut şi preluat modele de sisteme alternative pentru educaţia formală, metode 

inovative şi am reuşit să înţelegem nevoia unui sistem educaţional bazat pe creativitatea elevilor, 

care trebuie pregătiţi pentru viaţa reală. 

PBL -Project based learning ( facilitator de educaţie, prin care ajutăm elevii să descopere 

singuri conţinuturile), Mind Map (tehnică grafică puternică, care oferă o cheie universală pentru 

a debloca potentialul creierului), Dilema etică, Role play au reprezentat câteva din metodele 

propuse. 

Una din metodele deosebite, utilizate pentru a sprijini aceste metode este 

https://coggle.it/. Aplicatia Coggle oferă o modalitate clară de a împărtăși și de a înțelege 

informații complexe. Este o aplicatie colaborativă care simplifică lucrurile complexe și oferă 

spațiu de lucru comun pentru a ajuta o echipă să lucreze mai eficient împreună, echipa este mai 

productivă  facilitând schimbul de informații. Softul este gratuit, oferă o protecţie a datelor şi 

păstrează copii de rezervă ale tuturor datelor, cu care se lucrează.  

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/18.-Mobilitatea-5-Grecia.doc
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Între altele, permite şi crearea de Mind Mapping (Hartă a minţii). O hartă a minții (Mind 

Mapping) este o modalitate simplă de a afișa vizual un subiect într-un mod organic. Începe cu 

unul sau mai multe subiecte centrale, apoi se înmulțește în mod repetat, împărțind informațiile 

într-o ierarhie a componentelor sale. Elementele pot fi poziționate spațial și formatate pentru 

mărime și culoare, pentru a ajuta la memorie și rechemare.  

Între cele mai interesante aplicații rămâne Google Classroom. Acest serviciu continuă 

dezvoltarea suitei de aplicaţii Google Apps for Education, de care beneficiază, deja numeroase 

instituţii educaţionale. 

Google Classroom este aplicaţia prin care elevii nu vor mai avea scuze pentru rătăcirea 

notiţelor legate de teme, sfaturile profesorilor sau note. Prin acest serviciu, profesorii vor putea 

înregistra, pentru fiecare elev în parte, observaţii, notele oferite, temele stabilite sau orice altă 

notă de comunicare cu aceştia. Classroom este practic o platformă de comunicare interioară, între 

profesori, elevi şi părinţi, care pot verifica astfel activitatea copiilor. 

Serviciul a fost gândit cu scopul de a-i ajuta pe profesori, să se organizeze mai eficient şi 

să menţină o monitorizare, cât mai clară, a datelor referitoare la elevi. Google Classroom promite 

să nu difuzeze nici un fel de materiale publicitare şi să menţină un nivel ridicat de 

confidenţialitate, prin nefolosirea datelor personale ale utilizatorilor. 

Orice școală, cadru didactic poate să își facă un cont (gmail) și, ulterior, să creeze o clasă 

virtuală. Elevii pot fi înscriși sau se pot înscrie, dacă au un cont gmail. O clasă poate cuprinde 

mai multe discipline și cadre didactice.  

 

 

Activitate practică 

Profesor  Simion Constantin Romulus 

 

În acest an școlar am realizat un cont pentru o clasă de a V-a . Greutatea a fost dată, la 

început, de reticiența unor elevi și părinți dar, în timp, au fost convinși că este o metodă 

inovativă, cu efecte favorabile asupra învățării multidisciplinare. Pentru a respecta cadrul legal 

(sistemele inovative de  evaluare sau mijloacele didactice noi trebuie aprobate) am realizat o 

prezentare a platformei și am obținut aprobarea folosirii acestei platforme, în Consiliul 

Profesoral. 

Avantajele au fost multiple: am putut realiza cu elevii analize de text  interactive (Google 

Classroom, Google Docs),  am putut face o evaluare online transparentă, am putut gestiona 

materialele transmise de elevi, informa părinții cu privire la stadiul învățării sau activitățile 

educative propuse etc. 

Nu este o platformă complicată; poate fi utilizată și fără o îndrumarea unui  

informatician. 

Succes! 



Mobilitate 6  - Portugalia 

,,INTERNATIONAL COURSE KA1 ERASMUSPLUS ,,STE(A)M” 

 (2-10 martie 2017) 

 

 

 
În perioada 2-10 martie 2017, am beneficiat de o mobilitate Erasmus+, în Almada, 

Lisabona, Portugalia. Titlul cursului a fost ,,INTERNATIONAL COURSE KA1 

ERASMUSPLUS ,,STE(A)M”.(Știință,Tehnologie, Inginerie, Artă, Matematică). 

 Într-o societate aflată într-o continuă schimbare, în care mulți tineri se pregătesc pentru 

joburi care nu mai există în momentul absolvirii,  STEM reprezintă un concept educațional ce se 

bazează pe ideea de educare a elevilor și studenților în patru domenii: știintă, tehnologii, 

inginerie și matematică, folosind o abordare multi-disciplinară și aplicată.  Mai degrabă decât a 

preda aceste discipline separat și distinct, STEM le integrează într-o paradigmă de învățare 

coerentă, bazată pe aplicații din lumea reală, asigurând astfel accesul la o plajă extinsă de 

posibilități în momentul absolvirii. 

STEAM (știință, tehnologii, inginerie, arte și matematică) este o nouă abordare a 

filozofiei STEM, ce recunoaște valoarea artelor atât în dezvoltarea armonioasă a individului, cât 

și a societății umane.Educația STEAM  implică folosirea principiilor STEM + Arte = STEAM 

,ce presupune și integrarea tuturor disciplinelor umaniste. 

Tranziția STEM spre STEAM  își are rădăcina în nevoile economice ale secolului al 

XXI-lea, având o abordare pozitivă a modului de acțiune. Conceptului STEM ,în această 

formulă, îi lipseau componente de bază pe care mulți angajatori, educatori și părinți le-au 

considerat a fi importante pentru reușita copiilor în prezent și pentru dezvoltarea lor armonioasă 

în viitorul imediat.  

STEAM este o abordare educaţională care utilizează ştiinţă, tehnologie, inginerie, arte şi 

matematică, ca puncte de acces pentru a direcționa elevii spre anchetă, dialog şi gândire critică. 

Rezultatele finale sunt elevi care îşi asumă riscuri în urma unui proces de gândire,pregătiți să se 

angajeze în învăţarea bazată pe experiment, care persistă în rezolvarea problemelor, acceptă 

colaborarea şi  muncesc efectiv în timpul procesului de creație. Aceștia sunt inovatorii, 

educatorii, liderii şi elevii din secolul 21! 

A fost observată  nevoia implementării de mai multe "programe" STEAM în şcoli.  

Logica este simplă:  prosperitatea economică  din viitorul apropiat se află într-o forţă de muncă 

versatilă , capabilă să se adapteze ușor la schimbările de pe pieţele de muncă, îmbinând  ştiinţa, 

tehnologia, ingineria, artele și matematica. 

Această abordare de învăţare  cu siguranță nu  este o sarcină uşoară, dar beneficiile pentru 

elevi şi comunitatea şcolii  sunt enorme.  Elevii şi cadrele didactice angajate în STEAM fac mai 

multe conexiuni cu viaţa reală, astfel că şcoala nu este un loc unde ai merge pentru a afla,pentru 

a acumula informații teoretice, fără legătură cu realitatea, ci devine o întreagă experienţă de 

învăţare, în sine.  Suntem puși întotdeauna în situația de a învăţa,de a ține pasul cu schimbările, 

mereu în creştere, mereu experimentând.  Şcoala nu trebuie să fie un loc în care profesorul 

prezintă informații, ci mai degrabă un cadru în care învățarea are loc ,,făcând”, lucrând alături de 

colegi și de profesori, în cadrul unor proiecte inter- și intradisciplinare, toate având ca puncte de 

plecare probleme din realitate 

În istoria omenirii, educaţia şi învăţarea au avut o valoare adaptativă incontestabilă. Încă 

din antichitate, procesul de învăţare beneficia de o atenţie deosebită, modelele şi principiile 



utilizate fiind extrem de diverse şi dinamice. Acestea stimulau imaginaţia, creativitatea şi 

implicarea învăţăcelului, având un caracter ludic, imagistic, practic, respectând modul natural de 

învăţare a creierului. Chiar dacă nu este primul lucru la care ne gândim, decăderea metodelor 

holistice în cadrul educaţiei a început odată cu invenţia lui Johannes Gutenberg a maşinii de 

tipărit din 1440. Acest lucru a avut diverse repercusiuni asupra educaţiei, printre care: 

-Procesarea predominantă a cuvintelor, mai puţin a imaginilor; 

-Accentuarea învăţării individuale, în defavoarea celei de tip colaborativ; 

-Operarea cu concepte abstracte, latura practică şi concretă fiind redusă la minim; 

-Separarea minţii şi a corpului în procesul de învăţare. 

În Romania, Internetul a patruns relativ incet, multa vreme fiind considerat un lux inutil.  

Daca majoritatea companiilor si chiar unele structuri administrative au inteles ca prezenta 

in Internet este foarte importanta, inca nu exista resurse si depozite informationale romanesti 

semnificative. Din acest motiv traficul observat in retea este mai mult de aducere de informatie 

din exterior decat de export de informatie sau de schimb de informatie in cadrul tarii. Avand in 

vedere intervalul mare de timp pentru care accesul din Romania la informatii externe a fost oprit, 

fenomenul este destul de natural. In contextul international actual de afaceri, academic si 

tehnologic, fenomene ca globalizarea si liberalizarea accesului la informatie potentate de 

dinamica si nivelul de performanta al dezvoltarilor in domeniul comunicatiilor si al 

calculatoarelor, sunt deja lucruri comune.   

În strânsă legătură sunt calculatoarele și Steam –metodă de a învăța prin activități 

practice, mai exact, folosind calculatorul.  

Steam (engl. abur) este, pe lângă o metodă de învățare, și o platformă globală 

de distribuție digitală a jocurilor video pentru Windows dezvoltată de Valve Corporation. 

Aceasta permite utlizatorilor să cumpere și să joace jocurile pe calculator. În octombrie 2012, 

Valve a extins serviciul, incluzând și software pe lângă jocuri. Deși inițial dezvoltat pentru 

utilizarea pe Microsoft Windows, clientul s-a extins pentru a include OS X și versiuni Linux și 

clienții cu funcționalitate limitată pe consola Xbox 360 și PlayStation 3 și pentru dispozitive 

mobile Windows Phone, Android și iOS. Valve a construit, de asemenea, SteamOS, un sistem 

de operare bazat pe Linux, construit în jurul clientul Steam proiectat pentru linia sa de 

microconsole Steam Machine și orice calculator personal ce îndeplinește specificațile minime. 

Platforma pentru jocuri numita Steam care nu de foarte mult timp este disponibila 

publicului larg si pe Linux. In prima faza Steam pentru Linux s-a aflat o buna perioada in stadiul 

beta insa doar cativa utilizatori putea intra in programul de testare pentru a folosi si testa Steam 

pentru Linux.De curand, programul Steam Beta este public si oricine poate descarca clientul 

Steam Beta pentru Linux. Faptul ca Steam vine pe Linux este cea mai mare stire a anului 2012 si 

acest lucru nu poate decat sa ne bucure. Este laudabil si de apreciat ca, compania Valve a decis 

intr-un final sa suporte si platforma Linux. Exista deja distributii ireprosabile pe piata care pot fi 

instalate si folosite pe PC-ul sau laptopul personal ca sisteme de operare principale. Sa nu uitam 

faptul ca multi producatori au ales sa distribuie laptop-uri cu sistemul de operare Ubuntu, 

preinstalate pe acestea. Linux nu mai este de mult timp un sistem de operare care sa te lase 

indiferent avand in vedere ca poti indeplini pe acesta aceleasi sarcini pe care le indeplineste si un 

Windows. Faptul ca Steam a venit pe Linux este mare lucru si asta va oferi mari avantaje 

comunitatii Linux pe viitor. Datorita deciziei Valve de a suporta si sistemul de operare Linux, si 

alte companii ce dezvolta software ar putea lua decizii in viitorul apropiat sa dezvolte produse si 

pentru acest sistem de operare. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Abur
https://ro.wikipedia.org/wiki/Distribu%C8%9Bie_digital%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valve_Corporation


Pentru început Valve a decis să facă bună casă cu distribuția Ubuntu și să lanseze Steam 

pentru acest sistem de operare. De ce Ubuntu? Pentru că este cea mai populară distribuție din 

lume, este ușor de folosit, au in spate o comunitate uriasa, forumuri de discutii, suport. Daca este 

“invinovatim” pe cineva pentru nivelul la care a ajuns Linux-ul in ziua de astazi, aceea este 

compania Canonical, compania care se afla in spatele distributiei Ubuntu Linux. Chiar daca unii 

critica dur faptul ca s-au luat decizii gresite in ultima perioada pentru Ubuntu, trebuie sa 

recunoastem ca o mare parte din renumele si nivelul la care a ajuns astazi sistemul de operare 

Linux, se datoreaza companiei Canonical si distributiei Ubuntu. Iata si cateva titluri ale 

jocurilor ce pot fi jucate pe Steam pentru Linux:The Journey Down, Killing Floor, Unity of 

Command, Splice, Dynamite Jack, Superbrothers, Waveform, Cubemen, iBomber Defense 

Pacific, Trine 2, Serious Sam 3, The Clockwork Man, Space Pirates and Zombies, Dungeons of 

Dredmor, Solar 2, Frozen Synapse, Steel Storm, SpaceChem, The Polynomial, Amnesia, 

Eversion, Red Orchestra, Darwinia. Steam pentru Linux se afla inca in stadiul de dezvoltare Beta 

urmand ca in viitor sa fie adaugate noi jocuri ce vor putea fi jucate in Linux. Acestea fiind spuse, 

va invit sa priviti tutorialul video si sa ii uram Bun Venit Steam-ului pe platforma Linux! Dacă 

în ultima perioadă tot mai multe companii pun vânzările slabe ale anumitor jocuri  pe seama 

piratării acestora, Gabe Newell a lăsat să se înţeleagă că pentru Valve şi Steam pirateria nu 

reprezintă o problemă. 

Acesta a explicat studenţilor de la Cambridge că principalul motiv pentru piratarea 

jocurilor nu îl reprezintă preţul ci modul în care acestea sunt oferite, jucătorii preferând să 

descarce titlul imediat ce acesta este disponibil, chiar şi o versiune piratată, în loc să aştepte până 

ce va fi lansat oficial şi în regiunea lor cu toate că în SUA este deja disponibil. 

De asemenea, Newel mai crede că sistemele DRM restrictive pot crea un efect opus celui 

dorit, jucătorii alegând versiunile piratate pentru o libertate mai mare. 

Fondatorul Valve a concluzionat că pentru nu fi afectat de piraterie un produs trebuie să fie de 

calitate şi uşor accesibil. A fost prezentat exemplul Rusiei, considerată de toţi publisherii drept 

ţara cu cea mai mare rată de piratare, dar care este foarte aproape să devină cea mai mare piaţă de 

desfacere din Europa pentru Steam. 

                                   

Profesor învăţământ primar Ionescu Ana Liana 

 

 

 

 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială ,,MARIN PREDA” Piteşti, jud. Argeş 

Învățător: Ionescu Ana Liana 

Clasa: a III–a B 

Disciplina: Matematică- Corpuri geometrice, abordare STEAM-,,LEARNING BY DOING” 

Activitate desfasurata in cadrul ERASMUS + 

Fișă cu aplicații practice 
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Descrierea 
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Evaluare 

 

http://computergames.ro/ro/stiri/viewitem/id/10820/name/tom-clancys-ghost-recon-future-soldier-nu-va-mai-fi-lansat-pentru-pc.html
http://store.steampowered.com/about/
http://www.tcs.cam.ac.uk/story_type/site_trail_story/interview-gabe-newell/
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Corpuri 

geometrice 

 

 

 

 

 

fixarea şi conso-

lidarea cunoş-

tinţelor elevilor 

privind corpurile 

geometrice ( cub, 

sferă, cilindru, pi- 

ramidă, con, cu-

boid) 

 

 

 

 

 

 

- să cunoască 

caracteristici 

ale corpurilor   

geometrice 

învăţate; 

- să realizeze 

corpuri 

geometrice 

folosind  beţe 

de chibrit şi 

frigărui, 

plastilină, 

pufuleţi etc  

 

 

 

 

 

-fixarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

Elevii sunt 

aşezati pe  

grupe. 

 

Elevii vor 

realiza 

corpuri 

geometrice 

folosind 

diverse 

materiale. 

Pe caiete, 

elevii vor 

desena 

corpurile 

geometrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Mobilităţi 7, 8 - Olanda  

„CREATIVITY IN TEACHING AND TRAINING AND HOW TO USE MUSIC, ART, ICT 

AND OUTDOOR ACTIVITIES IN EDUCATION” 

 (2 - 8 iulie 2017) 

 

În perioada 2 - 8 iulie 2017, am fost beneficiarul bursei pentru cursul de formare 

“Creativity in teaching and training and how to use music, art, ICT and outdoor activities in 

education” desfășurat în Țările de Jos, în localitatea Assen. 

Cu sediul în localitatea Utrecht (Olanda), cu filiale deschise în Malta, Portugalia, Italia, 

România Quarter Mediation, ca instituție formatoare ne-a oferit suportul logistic și educațional 

pentru activitățile desfășurate în cele șapte zile de curs. Această instituție care se ocupă cu 

organizarea de cursuri pentru formarea tinerilor și adulților,  ne-a oferit o serie de activități 

deosebit de interesante și motivante: 

Ziua 1: Prezentarea organizației care a oferit cursul în Olanda și proiectul de activități 

propus; vizită la Drenthe College, VET School (nominalizat în perioada 2015-2016 ca cel mai 

bun colegiu din Olanda în lupta împotriva părăsirii premature a școlii) 

Ziua 2: Comparație între sistemele de educație din Olanda și cele ale țărilor participante 

la curs; lecții geografie, matematică, fizică și științe ale naturii, la Muzeul Morilor din Zuidlaren 

“De Wachter”; 

Ziua 3: Exemple de bune practici cu metode creative de predare și învățare, folosind 

muzică, artă, tehnologia informației și activități în aer liber; workshop la Drents Museum 

(Programul Educațional și expoziția EduLARP – jocuri de rol și întoarcere în timp pentru 

învățarea istoriei); 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/Programul-ERASMUS-K1.doc


Ziua 4: Stiluri de predare și învățare, strategii și metode pentru învățare activă; vizită de 

lucru la Drentse Archief, Biblioteca Assen (QR Project); 

Ziua 5: Strategii de comunicare pentru învățare inovativă. Metode și procedee creative de 

predare și învățare (Map Minding); 

Ziua 6: Workshop-uri. Activități de învățare în interior și în aer liber (workshop ”Movie 

Maker”) 

Ziua 7: Evaluare și certificare. 

  Cel mai mare beneficiu a fost cel al interacțiunii cu colegii din celelalte țări: 

Olanda, Portugalia, Slovenia, Polonia. Am aflat lucruri noi și interesante despre sistemele de 

învățământ, despre relația profesor-elev, despre implicarea socială a tuturor factorilor educației 

în stabilirea coeziunii privind educația tinerilor. 

 

Profesor  învăţământ primar Olteanu Daniela 

Profesor învăţământ primar Şerban Ana Maria 

 

 

 

EDUCAȚIE NONFORMALĂ PRIN TEATRU DE PĂPUȘI 

Profesor învăţământ primar Olteanu Daniela 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

 

Creativitatea este acțiunea prin care ideile noi și inovative se transformă în realitate. Este 

abilitatea de a percepe lumea în mai multe moduri diferite și de a realiza conexiuni între lucruri 

care, în aparență, par să nu aibă nimic în comun. Creativitatea implică două etape: gândirea și 

materializarea. 

Pornind de la această ipoteză, în anul școlar 2017-2018 am derulat proiectul „Educație 

nonformală prin teatru de păpuși”, împreună cu elevii clasei I.  

Cursul la care am participat în cadrul proiectului Erasmus+, desfășurat în Assen, 

Netherlands m-a inspirat să găsesc noi modalități prin care copiii să-și dezvolte creativitatea.  

Gândirea și trăirile copilului de 7-8 ani sunt strâns legate de concret, de forme, de culori și de 

sunete, mijloace de care teatrul de marionete dispune. Astfel, acesta ajută la dezvoltarea 

limbajului școlarului și reprezintă, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai eficiente 

modalități de a-i facilita evoluția armonioasă, atât din punct de vedere intelectual, cât și 

emoțional.  

Ulterior predării tehnicii de mânuire a păpușilor, proiectul a presupus parcurgerea a două 

etape: confecționarea de păpuși-actori de către elevi și punerea în scenă a unui spectacol alcătuit 

prin joacă.  

Obiectivul principal urmărit prin intermediul proiectului este fructificarea libertății de 

exprimare a copilului, astfel încât acesta să-și dezvolte inventivitatea, finețea de observare, 

spontaneitatea și aptitudinile sociale.  

 

 



Programul ERASMUS K1+, Cursul “Creativity in teaching and training and how to use 

music, art, ICT and outdoor activities in education”, iulie 2018, Assen, Olanda 

ACTIVITATE PRACTICĂ 
 

Profesor învăţământ primar Şerban Ana Maria 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

La sfârșitul lunii aprilie, cu ocazia Zilei Pământului, am organizat și desfășurat o 

activitate de educație ecologică, în care i-am implicat pe micuții mei elevi de clasa I, pornind de 

la  impresiile deosebite despre natură și oameni, din Olanda. Profesorii trebuie să utilizeze în 

mod creativ resursele  locale (materiale și umane) pentru a permite elevilor să-și dezvolte 

competențele de învățare. 

Fiind la început de drum în formarea conştiinţei ecologice a elevilor din clasa întâi pe 

care o conduc în acest an şcolar, am mizat pe dorinţa lor de a experimenta, de a crea, de a se 

juca, de a lua parte la activităţi inedite. Am pornit simplu, de la ideea că orice om, cât de mic ar 

fi, trebuie, cu mâinile sale să planteze, să ocrotească, „să mângâie” un pomişor. Cel care ne-a 

ajutat a fost Mugurel, un personaj inventat de copii, care caută să afle de ce pământul suferă şi 

plânge. Am afişat în clasă un panou cu şapte imagini în care Mugurel ia atitudine în cazul  tăierii 

necontrolate a copacilor.  

Pe măsură ce elevii identificau cauze ale degradării pădurii şi găseau soluţii, ei puteau 

colora şi completa afişul, culoarea fiind atuul lucrurilor bune ce se puteau întâmpla. Elevii clasei 

întâi au fost solicitaţi să ofere exemple de eco-atitudine şi acţiunile lor pozitive au fost răsplătite 

cu o excursie organizată într-o zonă frumoasă şi deosebită de curată din judeţul Vâlcea. Pe tot 

parcursul călătoriei copiii s-au arătat dornici de a descoperi  minunile naturii, s-au ajutat reciproc 

în a păstra curăţenia, au manifestat o atitudine de respect şi admiraţie faţă de mediul înconjurător. 

 Culorile, formele din natură, imaginaţia sunt căi prin care copiii se exprimă uşor, de 

aceea câteva teme de pictură la  orele de educaţie plastică au pornit de la conturul palmei. Elevii 

mei au dezvoltat desenul realizând compoziţii uneori surprinzătoare: copaci, flori, păsări, fluturi. 

Ei au motivat alegerile în cuvinte simple: „Îmi plac fluturii...aş vrea să-i port în păr” (Ana); „Am 

îngrijit o floare şi  bunica mi-a spus că palmele mele sunt fermecate” (Raluca); „Dacă întind 

palmele îmi imaginez că pot zbura şi pot vedea pădurea” (Bogdan); „Pur şi simplu mâna mea 

seamănă cu crengile unui copac care se întind spre soare” (Costi); „Dacă fiecare copac ar creşte 

aşa repede ca mine nu ar mai fi copiii flămânzi nicăieri” (Petrişor); „Am citit despre pasărea 

paradisului dintr-o pădure fermecată şi am făcut şi eu una pentru mine” (Alexandra)... şi exemple 

ar mai fi de dat, căci imaginaţia şi dorinţele lor nu se termină niciodată. Lucrările pe care le-au 

realizat vor fi valorificate în albumul clasei, într-o broșură pe care o vor edita chiar copiii, în 

cadrul unui atelier de educație nonformală, utilizând metode moderne de lucru (iMovie, Prezi, 

Keynote) pe teme despre natură şi activităţi ecologice.  

 Poate că elevii mei  sunt încă prea mici pentru fapte mari, dar am pornit împreună pe un 

drum deschis către promovarea ecologismului spiritual şi material. Încerc zi de zi să stimulez 

interesului copiilor faţă de problematica ecologiei umane, prin cultivarea sensibilităţii faţă de 

valorile moral-civice, a dragostei faţă de natură şi respectului faţă de sănătatea mediul 

înconjurător. Ne vor însoţi voia bună, prietenia, drumeţiile, ideile noi, părinţii, şcoala, oamenii 

care cred că  pentru a avea „roade bune” în viitor trebuie să ia chiar acum atitudinea potrivită. 
 



  Mobilitate 9 - Spania 

„ALL CHILDREN ARE SPECIAL” 

 (3-7 iulie 2017) 

 

 

     În perioda 3-7 iulie 2017, la Sevilla, am participat din partea Școlii Gimnaziale Marin 

Preda din Pitești la cursul internațional All Children Are Special organizat în cadrul Proiectului 

ERASMUS+, 2016-1-RO01-KA101-023724  ,, ȘCOALA  COMPETENȚELOR ” 

    Desfășurat în colaborare cu Centrul iDevelop - Teacher Training din Sevilla, cursul s-a 

adresat profesorilor veniți din Polonia (4 profesori de la un Centru pentru copiii cu nevoi speciale 

din orașul Szczytno) și din România. Profesor trainer a fost doamna Ana Aurora Cortes, 

specializată în domeniul psihopedagogiei și al formării profesorilor. Cu fermitate și sensibilitate, 

dânsa ne-a invitat la un dialog activ, la schimbul de idei și experiențe didactice din care cu toții 

avem de câștigat atunci când ne confruntăm cu probleme legate de elevii cu CES. Am 

conștientizat că o premisă importantă a relaționării cu aceștia o reprezintă autocontrolul 

profesorului, comunicarea bazată pe ascultarea activă și analizarea situației în complexitatea ei.       

Programul detaliat al perioadei de mobilitate ERASMUS+ - SEVILLA a fost următorul:  

MODULUL 1: SUNT SPECIAL. ȘI TU? 

- Realitatea nu este o problemă. Ce înseamnă cu adevărat nevoile speciale? Educația incluzivă. 

- Despre ce putem visa. Identificarea a ceea ce dorim să atingem, limitările găsite și resursele 

necesare. Ce oferă sistemul educațional modern pentru elevii cu nevoi speciale? Analiza situației 

actuale și discuția despre posibile schimbări și îmbunătățiri. 

MODULUL 2: DACA AVETI CE – VEȚI GĂSI CUM 

- Cele mai mari provocări ale profesorului pentru copii cu dizabilități. 

- Schema de comportament uman. Copii cu nevoi speciale. Rational Emotive Therapy + 

Modificarea comportamentului. 

- Programul individualizat de educație (IEP), care distinge nevoile specifice copilului. Cod de 

practică de succes, analiza celor mai importante domenii ale nevoilor speciale: cognitiv, învățare, 

socială, emoțională, comportamentală, comunicare, interacțiune, senzorială, fizică. 

MODULUL 3: CREAREA CONTEXTELOR  

- Detaliile sunt totul. Cum poate școala să sprijine dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale. 

Analizarea  instrumentelor pentru a lucra cu noi, creând un mediu de susținere în clasă. 

- Cum? Cum să lucrezi cu copii cu nevoi speciale. Prezentarea metodelor de succes care pot fi 

introduse în programul de predare al participanților. 

- Cum se integrează elevul cu dizabilități cu colegii de clasă. 

- Împreună este mai ușor. Cooperarea dintre părinți și profesori. Sfaturi de comunicare. 

- Pas cu pas. Evaluarea progresului învățării copiilor cu nevoi speciale.  

MODULUL 4: DREPTURI DE CONSTRUCȚIE. Fără ziduri! 

- Identificarea schimbării. Discriminarea privind handicapul. 

- Elevii, profesorii și atitudinile părinților față de includerea copiilor cu nevoi educaționale 

speciale în școala obișnuită. Avantajele și dezavantajele integrării. Grupul de suport pentru copiii 

cu nevoi speciale. 

- Studiu de caz. Analiza cazurilor de practică zilnică în grupuri mici, urmând o schemă de 

rezolvare a problemelor care ajută la clarificare și sistematizare. 

MODULUL 5: A FACE sau NU SE FACE. ASTA E ÎNTREBAREA. 

- Rezistențele la schimbare și cum să le depășim. 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/Mobilitatea-7-Spania.doc


- Workshop în cadrul căruia participanții creează cartea de bune practici cu sfaturi referitoare la 

crearea unui mediu prietenos de învățare pentru copiii cu nevoi speciale. 

Abilitățile învățate în activitatea de predare și obiectivele cursului: 

-Verificarea și dezvoltarea abilităților pedagogice și de comunicare. 

-Contribuția la crearea unei noi școli deschise și cuprinzătoare. 

-Creșterea motivației pentru dezvoltarea profesională. 

-Încurajarea grupurilor de lucru pentru a sistematiza acțiunile din școală și pentru a progresa. 

    Invitată în cadrul modulului 4 a fost Sara, profesor de yoga și de dans. În acest context 

mai puțin obișnuit pentru noi, de introspecție dar, în același timp de conexiune cu cei din jur, ne-

am redescoperit și am învățat să fim mai sensibili cu noi și cu cei din jurul nostru. Am apreciat 

importanța comunicării non-verbale și a implicării în cunoaștereaa atât a personalității elevilor cu 

CES cât și a familiilor acestora, multe dintre ele având ele însele nevoi speciale. În planul unui 

management a diverselor situații de criză, s-a făcut apel la experiența noatră și am învățat să ne 

prioritizăm acțiunile. De asemenea, privind integrarea copiilor cu CES în școlile normale, am 

analizat diverse situații concrete. 

    Personal, am contribuit în ultima zi, cu o scurtă lecție de easy-origami prin care colegii 

din Polonia puteau învăța noi metode de exersare a deprinderilor motrice pe care le au mulți elevi 

cu CES. Realizate pe baza unor diagrame simple, aceste piese origami pot contribui la creșterea 

încrederii în sine a acestor copii. 

    Apreciez că metodele de predare - învățare –evaluare utilizate în cadrul acestui curs au 

fost dintre cele mai moderne, bazate pe activități practice, pe studii de caz, pe dramatizare, pe 

demonstrație, comparație și utilizarea mijloacelor artistice ( arte vizuale, dans, teatru) fapt care a 

imprimat cursului originalitate și consistență, într-un cadru aparent informal și prietenos. 

    Cursul de la Sevilla a însemnat și o cunoaștere interculturală și a sistemelor noastre de 

învățământ, un exercițiu benefic pentru dilogul permanent în limba engleză dar și pentru 

reevaluarea anumitor activități educative. 

    Nu în ultimul rând, specificul istoric, geografic și cultural al Sevillei a reprezentat o 

provocare căreia i-am dat curs în orele rămase libere după curs. Am beneficiat pentru aceasta de 

sprijinul d-nei Paulina Majkowska, organizatoare a cursului Erasmus+,  care ne-a prezentat 

principalele obiective istorice ale orașului. Cu detalii inedite și informații bine documentate, 

dânsa ne-a dezvăluit frumusețea Andaluziei și, în special, a Sevillei. Toate acestea experiențe au 

reușit să facă din acest curs de formare o experiență deosebit de interesantă și plăcută pentru 

profesorii participanți. 

 

Bibliografie: 

http://idevelopcourses.com/course/all-children-are-special/ 

 

 

 

Profesor Brebuleţ Aurora 
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ACTIVITĂȚI APLICATIVE ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ 

 

Profesor Brebuleţ Aurora 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

  ,,Istoria altfel,,                                                                                                                   
    Având în vedere faptul că derularea proiectului Erasmus+ ,,Școala competențelor,,  a 

presupus realizarea unor activități cât mai interesante, cu caracter non-formal, am achiziționat o 

serie de materiale de recuzită pentru predarea și învățarea istoriei. Împreună cu unii elevi am 

reușit ca alte e piese de costum să le confecționăm în școală. Scopul nostru a fost realizarea unor 

secvențe istorice legate de istoria antică și cea medievală. 

 

SPARTA VS ATENA – clasele a V-a A și B 

Tipul: activitate de evaluare sub formă de joc/concurs 

Argument: prin acest tip de activitate elevii, indiferent de nivelul lor de pregătire sau de 

potențialul lor intelectual au posibilitatea de a colabora cu colegii lor și de a înțelege și mai bine 

anumite noțiuni și procese istorice. 

Obiectivele:  

-cunoașterea și înțelegerea organizării, culturii și a caracteristicilor istorice ale Spartei și Atenei 

-dezvoltarea spiritului de echipă 

-dezvoltarea spiritului competitiv 

-atingerea performanței prin modalități didactice interactive 

Resurse materiale:  

Pentru zeița Atena: rochie grecească, coif antic, lance 

Pentru zeul ARES (al războiului): coif antic, mantie, platoșă, lance 

Modalitatea de desfășurare: Prin tragere la sorți, elevii aau fost împărțiți în două 

,,cetăți,, concurente. Fiecare cetate a avut câte un zeu protector -  Atena și Ares -  elevii 

respectivi fiind costumați corespunzător rolului. ,,Zeii protectori,, puteau ajuta cetatea în cazul în 

care spartanii sau atenienii nu cunoșteau răspunsul corect. Elevii participanți au răspuns  la 

întrebările adresate pe rând fiecărei cetăți în urma consultării colective a ,,cetățenilor cetății,,.  

Evaluarea: În urma punctajului acumulat, a fost declarată câștigătoare una dintre cetăți. 

Au fost pregătite și completate de către profesorul de istorie diplome personalizate pentru fiecare 

echipă-cetate. 

Autoevaluarea: elevii participanți au demonstrat un interes sporit și s-au declarat foarte 

încântați de această modalitate de învățare și evaluare. Ei au propus ca si alte teme să fie 

abordate în acest fel, de exemplu ,,Dacii și romanii,,.  

 

 

EVUL MEDIU - OMAGIUL VASALIC ȘI ÎNVESTITURA – cls VI A, B și C 

 

Profesor Brebuleţ Aurora 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

Tipul: activitate de evaluare sub formă de joc de rol/dramatizare 



Argument: prin acest tip de activitate elevii, indiferent de nivelul lor de pregătire sau de 

potențialul lor intelectual au posibilitatea de a cunoaște și înțelege și intuitiv relațiile de tip 

vasalic specifice Occidentului medieval.  

Obiectivele:  

-cunoașterea și înțelegerea organizării, culturii și a caracteristicilor societății feudale 

-dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare 

-înțelegerea relațiilor de vasalitate specifice Occidentului medieval prin exersarea mentelor 

principale din ceremoniil Omagiul vasalic și Învestitura cavalerului 

-atingerea performanței prin modalități didactice interactive 

Personajele:  

Omagiul vasalic: Seniorul (nobilul feudal), Vasalul,  

Învestitura: Seniorul (nobilul feudal), Tânărul cavaler,  preotul (Biserica) 

Resurse materiale: Mantie și spadă pentru senior, tunică, spadă și cămașă de zale 

(material textil) pentru vasal/cavaler, mntie cu glugă și o cruce de lemn pentru preot. 

Modalitatea de desfășurare: Profesorul prezintă detaliile celor două ceremonii.  Se 

stabilesc principalele replici ale dialogului dintre personaje. Elevii interpretează rolurile aferente 

ceremoniilor Omagiul vasalic și Învestitura cavalerului, în echipe, astfel ca majoritatea clasei să 

fie implicată în jocul de rol. 

Textul jurământului vasalic a fost preluat din manualul de istorie, după un text medieval original. 

Autoevaluarea: elevii participanți au demonstrat un interes sporit și s-au declarat foarte 

încântați de această modalitate de învățare și evaluare. Ei au stabilt și echipele care au interpretat 

cel mai corect jocul de rol. 

Evaluarea: Profesorul de istorie a lăudat entuziasmul elevilor urmând ca acești să 

demonstreze ca au înteles lectia cu ocazia testului aplicat la ora următoare. La toate cele trei 

clase – VI A, B, C – testul scris a avut rezultate mai bune decât în anii anteriori la clasele a VI-a 

la care s-a predat clasic.  

 

 

 

Atelier hand-made 

 

Profesor Brebuleţ Aurora 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

Organizarea standului școlii la ,,Simfonia laleleor,, - Complexul expozițional Casa 

Cărții 

Tipul: atelier hand-made de realizare a decorațiunilor florale  care alcătuiesc standul 

școlii. 

Argument: prin acest tip de activitate elevii, indiferent de nivelul lor de pregătire sau de 

potențialul lor intelectual au posibilitatea de a realiza produse hand-made în tehnica Origami. 

Obiectivele:  

-dezvoltarea deprinderilor motrice specifice tehnicii Origami  

-dezvoltarea atenției și concentrării privind respectarea diagramelor origami ( bazate pe noțiuni 

de bază din geometrie) 



-dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare 

-atingerea performanței prin modalități didactice interactive 

Resurse materiale: foi colorate A4, tabla și markere 

Modalitatea de desfășurare: Profesorul prezintă demonstrativ etapele de realizare a 

formei origami, Laleaua. Pe tablă sunt reprezentate grafic principalele momente ale împăturirii 

hîrtiei. Elevii învață tehnica obținerii unui pătrat dintr-o foaie A4 după care parcurg etapele de 

realizare a florii.  

Autoevaluarea: elevii participanți au demonstrat curiozitate și receptivitate in domeniul 

Origami. Ei au reușit integral să realizeze lalele pentru standul școlii fiind mândri de creațiile lor. 

Evaluarea: Profesorul a apreciat frontal activitatea elevilor și a evidențiat pe cei care au 

lucrat cel mai corect. 

 

 

Mobilitate  10 -  Norvegia 

,,INTERACTIVE TEACHING” 

(17-21 iulie 2017) 

 

 

Nopți albe la Oslo 

 

17-21 iulie 2017. Cea mai fascinantă experiență pedagogică pe care am trăit-o.  

 

 În această perioadă am beneficiat de o bursă Erasmus+ la propunerea conducerii Școlii 

Gimnaziale ,,Marin Preda” Pitești. Bursa a coincis cu un fenomen natural cunoscut în țările 

nordice drept ,,nopți albe” (soarele apune la ora 11 noaptea și răsare după doua-trei ore).  

Se cunoaște faptul că Norvegia este o țară cu un înalt nivel de civilizație, iar asta am putut 

constata în fiecare loc pe care am pășit: autostrăzi, mijloace de transport, magazine, instituții 

culturale și de învățământ.  

Este, de asemenea, cunoscut faptul că în această țară nivelul educației este foarte înalt. 

Școala pune în prim plan interesul copilului, pregătirea și dezvoltarea lui fizică și intelectuală și 

acest lucru se întâmplă uneori chiar dacă părinții gândesc altfel.  

Cursul la care am participat s-a numit ,,Interactive Teaching” și iată câteva obiective: 

 dezvoltarea nevoii de explorare; 

 motivația educațională prin joc; 

 tipuri de jocuri educaționale; 

 metode interactive de învățare; 

 comunicarea în învățare. 

 A avut însă și o parte aplicată legată de folosirea mijloacelor moderne de învățare dar și 

folosirea acestor metode în comunicarea cu oameni necunoscuți. Am avut de rezolvat în echipă 

diverse teme pe stradă. (să aflăm cum își petrec timpul norvegienii, în ce acțiuni culturale 

investesc, ce sporturi practică, etc.) 

 Acest curs și-a propus, de fapt, să ne reînvețe pe noi, profesorii din România, Italia, 

Spania, Grecia, Estonia, Polonia și Germania (oameni care am devenit la rândul nostru, elevi în 

toată semnificația cuvântului) cum să ne jucăm noi și copiii noștri.  

 Fiecare acțiune, joc viza dezvoltarea unui sentiment, trăire sau mod de comportament. 

Acestea ne învățau cum să modificăm rigiditatea unei ore de curs, concepută după un plan de 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/Mobilitatea-8-Norvegia.doc


lecție fix, cum să ne jucăm la clasă învățând în același timp și felul în care să  le stimulăm 

elevilor atenția, concentrarea, mila, bucuria, empatia, dorința de cultură. 

Lecția pe care am învățat-o după o săptămâna de curs a fost că munca în echipa creează 

doar câștigători.  

Mi-am făcut prieteni în Europa, am încercat în timpul liber să vizitez toate obiectivele 

turistice, și m-am întors cu o enorma bogăție sufletească. 

 

 

ÎNVĂŢAREA INTERACTIVĂ  

– activităţi practice model - 

 

Profesor Dinu Flavia 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

Iată câteva idei practice care m-au impresionat și inspirat şi le-am aplicat în activitatea la 

clasă, cu elevii. 

Participanții au fost împărțiți în echipe de câte cinci și au primit aleatoriu zece imagini 

care puteau conține: un castel, un băț, un animal, un om, o minge, o stea, o foarfecă, etc. 

Îmbinând și așezând într-o ordine imaginile, trebuia să brodăm o poveste cu suspans și 

dramatism și să o povestim celorlalți.  

Pe spatele nostru au fost agățate numele unor perechi celebre: Adam și Eva, Tristan și 

Isolda, etc. Fără a vorbi trebuia să ne găsim perechea.  

Unul dintre jocuri viza atenția, viteza de reacție dar și cultura generală. În clădirea în care ne 

aflam, au fost ascunse în cele mai neașteptate locuri bilete cu întrebări de cultură generală. 

Trebuia să le găsim și să răspundem la ele. Câștiga echipa care găsea, răspundea și venea cu cele 

mai multe bilete.  

,,Șoferul și mașina” se numea alt joc. Copiilor la școală li s-a părut cel mai amuzant. Unul 

este mașină și închide ochii, cel din spate, cu care face echipă, este șofer. O atingere pe umărul 

stâng însemna să mergi la stânga, în dreapta, la fel, o atingere pe spate însemna ,,mergi”, două 

,,stai”. Copiii merg într-un spațiu delimitat, ,,mașina” trebuie sa aibă încredere totală în ,,șofer”, 

în așa fel încât să nu se întâmple accidente.  

Fiindcă ne cunoșteam destul de puțin, într-o zi am jucat ,,Ghicește cine lipsește?”. O persoană 

ieșea din sală, în acest timp alta din sală se ascundea. Persoana de afară trebuia la întoarcere să 

ghicească cine lipsește.  

,,Sforile” a fost amuzant și viza răbdarea. Mai multe sfori de cinci-șase metri au fost 

îndoite și amestecate. Cineva ținea cu mâna de nod. Fiecare dintre noi am apucat un capăt de 

sfoară. Fără a trage, ci doar prin trecerea pe deasupra sau pe dedesubt, trebuia să găsești celălalt 

capăt al sforii, deci perechea ta. 

Jocul cu baloanele aproape ca m-a întristat. Am primit fiecare câte un balon cu numele 

nostru și un pix. Cerința era să le ținem în aer cât mai mult timp. Înainte să apuc să mă întreb de 

ce aveam nevoie de pixuri, una din colege a înțepat balonul vecinului. Apoi toată lumea a făcut 

același lucru. Nu a ,,supraviețuit” nici un balon. La final am înțeles cu toții că fără ,,violența” ar 

fi câștigat toată lumea. Nimeni nu spusese să distrugem celelalte baloane, ci doar să le facem sa 

plutească.  



Mobilitate  11 -  Malta 

„ TO GO OR NOT TO GO” 

(4-9 octombrie 2017) 

 

 

Cu siguranță că ați auzit de proiectul Erasmus și mobilitățile pe care acesta le presupune. 

Societățile contemporane sunt multiculturale, iar Europa ca întreg este multiculturală. A fost și 

altfel, dar complexitatea crește ca o consecință a mobilității și migrației. Este important să 

clarificăm impactul acestui fenomen social asupra persoanelor care au potențial sau înțeleg 

pluriculturalitatea ca o consecință a experienței vieții sociale multiculturale. Amenințările pentru 

coeziunea socială, care au dus la creșterea multiculturalității, trebuie contracarate prin educația in 

favoarea dialogului intercultural, care depinde de competența interculturală.  

Educația obligatorie este astfel necesară pentru a răspunde acestei situații dezvoltând 

competența interculturală a cursanților. 

Aceasta se poate face prin educația lingvistică care introduce cursanții în alte culturi 

externe sau interne ale propriei societăți. Sistemele educaționale pot, de asemenea, oferi 

cursanților accesul la alte culturi prin discursurile lor în cadrul curriculum-ului, adică culturile 

diferitelor discipline și identificarea cu modurile specifice de a fi și de a percepe în interiorul 

fiecăruia dintre noi și in interiorul grupului reprezentativ al fiecărei țări participante la proiect.    

Astfel, școala introduce cursanții în diferite tipuri de culturi, un concept care, prin urmare, 

necesită o definire atentă. 

Acestea fiind spuse, aș defini proiectul Erasmus ca un  “must”  pentru o dezvoltare 

profesională concomitentă cu una personală. În octombrie 2017 am fost în Malta. Cursul la care 

am participat a fost despre creativitate, s-a numit:”Creativity and interculturality- Harness the 

power of creativity through intercultural exchange in the classroom”Locația a fost Senglea - City 

Council, dar majoritatea cursurilor au fost ținute în minunate grădini și locații ale frumoasei 

Malta. A fost promovata coeziunea și interacțiunea socială, tradiția culturală a fiecărei țări 

participante (11 țări, 38 participanți). Am învățat jocuri legate de creativitate, pe care să le poți 

adapta nu numai predării limbii engleze, dar și predării altor subiecte școlare. 

             Recomand cu toata încrederea această experiență unică, sprijinită financiar de sistemul 

educațional. Este un mare plus și oferă o mare deschidere către viață, în general. 

 

Profesor Bold Corina 

 

 

Best practice activity 

Profesor Bold Corina 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

 

In cadrul activitatilor Proiectului ERASMUS + ,,ȘCOALA COMPETENȚELOR "2016-

1-RO01-KA101-023724 la care am participat cu o mobilitate in Malta in peroioada 3-10 

octombrie 2017 am realizat aceasta activitate care sa ne ajute pe noi, profesorii, sa reusim sa ne 

cunoastem colaboratorii intr-un fel amuzant si rapid. Activitatea s-a derulat in limba engleza, 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/Mobilitate-10.doc


deci voi mentiona mai jos activitatea asa cum mi-o amintesc astfel incat profesorii de limba 

engleza sa o poata imprima si sa o poata desfasura in cadrul orelor de curs, chiar la inceputul 

semestrului sau in momentul in care un nou elev se alatura colectivului deja existent. 

Ask questions to get to know your partner: 

1.  Have you ever eaten bugs? 

2.  Have you ever been to an English speaking country? 

3.  Have you already eaten breakfast today? 

4.  Have you had a good year so far? 

5.  Have you ever played cricket? 

6.  How many times have you been to the beach this year? 

7.  Have you ever drunk root beer?  Have you heard of root beer? 

8.  How many times have you seen the “Gangnam Style” video? 

9.  How many times a week do you hug  your classmates? 

10. What‟s your number one quality? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilităţi 12,13 - Spania  

„ A PROJECT MANAGEMENT SYSTEM FOR A BETTER QUALITY OF TEACHING " 

(06 -11 noiembrie 2017) 

 

 

 

De la vis la realiate - Școala Competențelor din Școala Gimnazială Marin Preda 

 

In Şcoala Gimnazială” Marin Preda” Pitesti se desfășoară proiectul  Erasmus + ”Școala 

Competențelor” (2016-2018) 2016 -1-RO01-KA101-023724. 

Follow Up Questions 

 

- Why? / Why not?         - Did you like it? 

- What kind of food did you eat                - What kind of music do you  

- Where did you go?     like? 

- Was it fun?    - Do you think that is a lot or  

- What did you do there?     not enough.   

- Do you want to travel someday? 

- What did you eat? 

- What have you done this year? 

- Do you like the beach? 

- Do you know how to swim?   



Am avut oportunitatea de a participa la cursul " A Project Management System for a 

Better Quality of Teaching ", o mobilitate desfășurată în Barcelona avandu-l ca formator pe 

profesorul Alessandro Pumpo. A fost o experiență interesantă, pragmatică si motivatoare așa 

cum ne-am obișnuit să fie societatea din vest. 

 Profesorul ne-a învățat că orice vis al nostru cu privire la cariera didactică sau 

dezvoltarea școlii noastre, poate deveni realitate dacă ne disciplinăm în a face proiecte si planuri  

cu scopuri bine definite. O parte esențială a oricărui proiect este scopul acestuia.Să fixezi niște 

scopuri realiste înseamnă să ai bătălia pe jumătate câștigată, cealaltă jumătate este să știi să îți 

faci un plan aplicabil, care să aibă finalitatea dorită. Din păcate mulți dintre noi fixăm ținte 

irealizabile sau eșuăm în a fi consecvenți. În acest scop am fost sfătuiți să respectăm următorii 

pași: 

Alege înțelept scopul! – trebuie să fie unul motivator și specific, care să te ducă o 

treaptă mai sus în cariera ta. Ai putea să-ți pui următoarele întrebări:  

-Ce contează cel mai mult pentru mine si poate fi îmbunătățit? 

-Ce schimbări doresc să implementez pentru a îmbunătăți performanțele școlii mele? 

-Am deja o rutină care a adus o plafonare? 

-Cum pot îmbunătăți relaționarea din școala mea? 

-Ce noi competențe doresc să dobândesc sau să dezvolt ? 

-Ce sper să experimentez în noul an școlar? 

Și nu în ultimul rînd, planifică un scop care îți va permite cuantificarea. Să vezi pașii 

progresului. Gândește-te cum poți să ții o evidență a progresului și cum se va vedea finalitatea 

lui. Pe scurt,fixează un scop SMART (specific, măsurabil, realizabil, relevant, ancorat în timp). 

Fii pozitiv! Este ușor să aluneci pe panta negativismului. Formulează scopul în mod 

pozitiv, gandindu-te la ceea ce vrei să aduci in cariera și în școala ta, nu la ceea ce vrei să 

îndepărtezi, pentru că acestea se vor șterge de la sine când te vei concentra pe ceea ce vrei să 

dobândești. 

Scrie! Transcrierea scopului este o unealtă care te va ajuta să rămâi dedicat, legat de ce 

ți-ai propus. Cei ce și-au scris scopul și au evaluat săptămânal progresul au fost semnificativ mai 

aproape de reușită față de cei ce nu au notat nimic. După ce l-ai scris pune-l undeva unde poți să-

l vezi în fiecare zi, să ți-l amintești și să te ajute să rămâi motivat. 

Concepe un plan de acțiune detaliat! Un plan de acțiune de succes rezidă în împărțirea 

lui în etape mici și realizabile. Înainte de a trece la acțiune, scrie fiecare pas pe care trebuie să-l 

faci în atingerea scopului tău. Fii cât se poate de specific și detaliat. Dacă o etapă este prea 

dificilă, nerealistă concepe pași mai mici care să te ajute să o realizezi. Amintește-ți cheia: etape 

realiste si realizabile …și marchează realizarea lor pentru că aceasta îți va aduce satisfacție. 

S-ar putea să-ți fie de ajutor dacă vei răspunde în scris la următoarele întrebări: 

Ce fac deja și m-ar ajuta să ating scopul pe care mi l-am propus? 

Cum voi urmări progresul? Ce voi măsura în mod specific? 

Cine m-ar putea ajuta în monitorizarea progresului? 

Poți urmări progresul tău într-un jurnal al activităților unde să-ți notezi gândurile, sentimentele și 

temerile pe care s-ar putea să le ai pe parcurs. 

Răsplătește-te! Să fixezi un scop și să-l realizezi nu este întotdeauna ușor, așa că 

răsplătește-te pe tine și echipa ta  de-a lungul realizării lui și la sfârșit vei vedea că totul a fost 

binemeritat. Pe lângă toate acestea realizarea planului pe care  ți l-ai propus te ajută să ramâi 

concentrat, să fii mai eficient în activitatea ta, îți va da un sens, un simțământ al utilității si vei 

experimenta o creștere a valorii de sine. 



Când folosești resurse valoroase cum sunt timpul, energia și atenția ca să realizezi un scop 

important îți vei consolida sensul carierei  și îți vei putea spune: “Sunt suficient de capabil să fac 

pașii necesari ca să fiu cel mai bun din ce pot fi! ” 

 

Profesor Peleașe Simona Iuliana 

 

 

 

Exemple de bună practică în cadrul orelor de limba engleză 

 

 

My Dinosaur 

 

Profesor Peleaşe Simona Iuliana 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

Activitate destinată elevilor din învățământul primar – începători. Elevii trebuie să-și 

confecționeze sau deseneze un dinozaur, să-i dea un nume și să stabilească preferințele acestuia. 

Acest dinosaur este prietenul lor care va intra in diaolog cu ceilalți dinozauri ai celorlalți elevi. 

Aceasta activitate are ca scop principal motivarea elevilor  de a conversa in limba engleza 

intr- un cadru non-formal, sub forma unui joc cu dinozauri creati chiar de ei. 

Intrebările și răspunsurile simple invățate în cadrul orelor sunt transferate într-o activitate din 

lumea reală, making new friends. 

Vocabular și structuri ce pot fi folosite: 

-What‟s your name? 

-How old are you? 

-Where are you from? 

-What‟s your favourite food? 

-What‟s your favourite game? 

-Who is your friend? 

Cu această ultimă întrebare este chemat in dialog un nou participant și cel care si-a 

chemat prietenul merge în bancă. 

Aceasta activitate are succes pentru că îi încurajează și implică pe cei mai puțin curajoși 

în conversații. Dinozaurii sunt cei care conversează, eventualele ezitări chiar greșeli de 

exprimare sunt ale dinozaurului si nu ale lor. 

 

 

Some Dogs Do 

 

Profesor Peleaşe Simona Iuliana 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

Some Dogs Do este o poveste ilustrată scrisă de Jez Alborough. Scrisă într-o manieră 

simplă si cât se poate de aproape  de viața reală a scolarilor, mai exact a trăirilor acestora și cum  



sunt primite de colegi atunci când sunt împărtășite. Personajele povestioarei sunt niste cățeluși 

care colegi de școală fiind nu pot crede experiența prin care a trecut Sid: în drum spre școală el 

zburat. Acest lucru este greu de crezut, chiar învățătorul de la clasă îi face o demostrație că este o 

minciună ceea ce afirmă el. Dog‟s don‟t fly!  Dar Sid fiind încurajat de tatăl lui experimentează 

din nou imposibilul. Iar cartea se încheie: “ all dogs walk and jump and run, but dogs don‟t fly- it 

can‟t be done…or can it? 

Este o carte care lansează mai multe provocări: 

Să fie citită, la clasă, de către profesor sau un elev (comprehension) 

Să se facă o dramatizare a acesteia, o scenetă folosind în principal intriga si recplicile din 

carte. Ceea ce va fi o sarcină de lucru în echipă realizată cu mult entuziasm. (speaking) 

Să se constituie într-o provocare: Dare for more! Elevii sunt încurajați să împărtășească 

idealul lor si provocati să-și scrie un plan pe termen scurt si unul pe termen lung care să-i ajute 

să-și îndeplinească aceast vis. Se poate încheia cu o dezbatere.( writing, speaking. debate) 

 

 

Surse web:  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en 

 

Profesor Peleaşe Simona Iuliana 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

Acest site oferă materiale pe domenii diferite: listen and watch, read and write, speak and 

spell, grammar and vocabulary, fun and games. Fiecare domeniu are materiale interesante si usor 

de accesat,dar punctul forte constă in faptul că oferă material audio –video, cu vorbitori nativi de 

limbă engleză ceea ce crează un contex real de utilizare al limbii engleze. 

Să luăm ca exemplu materialul: Do you like baby animals? Watch the video to find out 

about ducklings! 

Vizionarea poate fi urmata de exercitii de vocabular , raspunsul la intrebarea “ What‟s 

your favourite animal? Tell us about it! Si la final jocul Guess the animal! 

Invățământul modern european ne provoacă să folosim mijloacele audio-video moderne 

si materiale didactice pe site-uri avizate profesinal.  

 

 

 

Information – gap activities 

 

Profesor Peleaşe Simona Iuliana 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

In activitati de genul acesta elevii lucreza in perechi sau in echipe. Unul din elevi va avea 

informatii pe care celălalt nu le are. Intrega activitate se bazează pe acest schimb de informatii 

care va crea întregul. Contributia fiecărui participant este foarte importantă deaorece fără aceasta 

nu se va putea ajunge cu succes la final. Acest gen de activități sunt eficiente pentru că fiecare 

elev este pus în situația de a comunica în limba engleză. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en


Exemple: 

Imagini cu oameni din țări diferite  

Nivelul elevilor este de la intermediar mai sus. 

 Elevii se organizează în echipe de câte patru (A, B, C, D). Fiecare echipă primește o imagine 

diferită  si trebuie să descrie detaliat imaginea pe care o au. 

Apoi toți elevii A vor forma o echipă, elevii B vor forma o echipă, etc. Noile echipe nu 

vor mai avea imaginile si fiecare va descrie imaginea pe care a avut-o pe când era în prima 

echipă. Cei patru vor pune informațiile împreună pentru a crea o povestire. Fiecare grup va alege 

un reprezentant care să prezinte povestirea. Această activitate solicită imaginația elevilor cât și 

formarea deprinderii de a vorbi în public. 

 

Povestea lanț ( Oral Chain Story) 

Nivelul elevilor poate fi de la începători. Ca materiale se vor  folosi bilețele de hârtie pe 

care se va scrie vocabular (substantive, verbe, adjective) legat de o anumită temă. 

 Fiecare elev va primi un bilețel . 

Profesorul începe povestea: „It was a stormy night in November‟ or „I am at the train station‟. 

Apoi elevul cel mai apropiat continua. Fiecare poate spune maxim trei propoziții și trebuie să 

include cuvântul de pe bilețel. 

Activitatea este primită cu entuziasm da către elevi pentru că povestea poate fi cu suspans 

sau foarte amuzantă. 

 

Guessing games 

Profesor Peleaşe Simona Iuliana 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

Aceste activități sunt cele mai cunoscute si mai simple dintre toate activitățile, dar totuși 

au success de fiecare dată. Popularitatea lor se bazează pestructura lor. Rezultatul jocului este 

nesigur până în ultimul moment de aceea este plin de suspans. Regula este evident simplă:  un 

elev sau o echipă știe ceva ce ceilalți trebuie să afle, la aceasta se adaugă stabilirea numărului si 

tipului de întrebări care pot fi puse. Lucrul care poate fi ghicit diferă de la un joc la altul: un 

obiect la care un jucător s-a gândit sau l-a văzut in clasă, un cuvânt, o activitate. Elevii îndrăgesc 

aceste activități pentru că ele combină practica limbii, amuzamentul și curiozitatea.   

Exemple: 

 

Locuri faimoase 

Elevii pot fi de la nivelul inermediar.  

Se organizează in două echipe (A, B). Fiecare echipă are un buget inițial de 1000 euros 

care este scris pe tablă. Un elev din grupa A este rugat să vină in fața celeilalte echipe și să ia o 

fișă dintr-un plic. Elevii din echipa B pun întrebări pentru a identifica locul faimos. Trebuie să 

formuleze întrebări așa încât răspunsurile să fie Da sau Nu. 

Dacă cel de al doilea grup ghicește, ei câștigă 100 euro, dacă nu , pierd 100 euro din 

bugetul lor. 



Apoi un reprezentant din grupul B vine si extrage o fișă din plic și echipa A trebuie să 

ghicească locul faimos. Jocul continuă până se epuizează cele 10 locații. Echipa care are cei mai 

mulți bani la sfârșit, este echipa câștigătoare. 

 

Mima ( Miming games) 

Obiecte, actiuni sau persoane pot fi mimate pentru a fi ghicite de alții. Se poate organiza 

în perechi sau echipe. Deși viteza jocului depinde de calitatea mimei, si elevii mai puțin inventivi 

să întâmpine greutăți, activitățile de mimă pot crea situații de însușire a limbii, mai mult, 

dezvoltă capacitatea de observație și improvizație. De asemenea ele subliniează importanța 

gesturilor și a expresiei feței în comunicare. Din punct de vedere al limbii se exersează 

întrebările și exprimarea posibilităților. 

Exemplu de activitate: 

 

La hotel  

Elevii pot fi de la nivelul intermediar. 

Materiale: bilete cu mesaje cel puțin tot atâtea câți elevi sunt. 

Elevii vor fi organizați în echipe de cinci până la opt elevi. 

Profesorul explică situația: acțiunea are loc la un hotel, un turist cazat acolo este foarte 

răcit și și-a pierdut vocea. De aceea el comunică cu recepționerul prin semne (mimă). Primele 

două-trei runde profesorul va juca rolul recepționerului. Turistul este unul din elevi. Acesta ia un 

bilet cu unul din mesajele pe care trebuie să-l comunice recepționerului (e.g. It‟s very cold in my 

room. I can‟t turn the radiators on. Could you send someone up to have a look?). Va transmite 

acest mesaj prin mimă în timp ce recepționerul va încerca să ghicească  (e.g. Are you cold? No? I 

see your room is cold. Have you tried to turn on the heating? etc) Restul clasei va trebui să ajute 

profesorul să înțeleagă solicitarea turistului. Sarcina recepționerului se va considera îndeplinită 

cu success în momentul în care primește mesajul cu exactitate. În exemplul dat ,afirmația  „You 

are cold and the heating is not on‟ nu este sufucient de bună.  

În partea a doua a activității elevii se vor impărți în două grupe . Se vor așeza în cerc și pe rând 

vor juca rolul turistului și al recepționerului. Pe lângă mimă poate fi admis și desenul. 

Mesaje posibile: 

I have to catch an early train tomorrow. Could I be woken at 5.30 a.m., please? 

I am going out now. I am expecting a phone call from my wife. Could you please tell her 

that I‟m out? 

I have forgotten the number of my room. 

Where is the nearest post-office? 

Can you get two opera tickets for tomorrow night? But only if there are seats in the first 

fifteen rows. 

Can you change a £5 note into 10p pieces? 

I‟d like to go on a sightseeing tour round the town tomorrow. When do they leave? How 

long do they take and how much do they cost? 

Is there a heated indoor swimming-pool in the town? How far is it? 

Somebody has put a crocodile into my bath. Please come quickly. 

I found this bag under my bed. It is full of papers. Can you find the owner? 

 

  

 



ERASMUS 
+ 

 - o experiență pentru viitor 

 

 

În perioada 01.06.2016 – 31.06.2018 (24 de luni)  se desfășoară la Școala Gimnazială 

”Marin Preda”, Pitești Proiectul ERASMUS 
+ 

 ”Școala competențelor” ce are ca obiectiv 

general: creșterea performanțelor școlare pentru toți elevii școlii până în anul 2018, iar ca 

beneficiari: cadrele didactice, preșcolarii, elevii, părinții, comunitatea locală. Motto-ul 

proiectului, inspirat de patronul spiritual al școlii, scriitorul Marin Preda: ”O furnică nu poate 

muta un munte, dar îl poate muta din loc încet, bucată cu bucată”, sugerează că rezultatele de 

lungă durată cer eforturi susținute cu tenacitate, printr-o foarte bună organizare, planificare.   

 Experiența noastră în cadrul proiectului a constat într-o mobilitate desfășurată între 06 -

11 noiembrie 2017,  în Spania, Barcelona, cu tema: ”A Project Management System for a Better 

Quality of Teaching” (Proiectul unui sistem de management pentru o mai bună calitate a 

predării). 

 Cursul și-a propus următoarele obiective: profesorii se pot conecta mai bine, pot 

comunica și colabora eficient, pot concepe modalități de a îmbunătăți standardul de predare și de 

a face predarea accesibilă  unui număr cât mai mare de persoane, indiferent de statutul economic 

și social,  au oportunități și șanse egale de a învăța  să crească și să exceleze, de a aloca resurse, 

de a identifica și a urmări problemele și riscurile cu privire la proiectele propuse.  

 Pe de altă parte, participarea la o astfel de experiență poate optimiza competențele  legate 

de locul de muncă: cadrele didactice devin conștiente de rolul lor de profesor, de ce înseamnă 

participarea la o echipă mai mare. O preocupare permanentă este de a reflecta și a reînprospăta 

abordarea în procesul de predare,  de a maximiza punctele forte și de a se ”construi” ca profesori. 

În acest sens, este imperios necesară practicarea unor tehnici de comunicare eficiente, precum și 

folosirea unor instrumente de management al creației.   

 Activitatea didactică și extracurriculară necesită o bună planificare pentru a asigura 

reușita, rezultate bune și foarte bune. De aceea, în realizarea oricărui proiect, reușita acestuia 

dovedește: o bună planificare ce previzionează cu acuratețe costurile, riscurile,  termenele și 

calitatea;  o bună cunoaștere profesională a eticii și responsabilității profesionale prin implicarea 

fiecărui membru al echipei; o conducere  eficientă și o bună organizare; o eficientă motivare a 

echipei de proiect, o coerentă gestionare a modificărilor. 

Succesul  proiectului este asigurat de o bună strategie în acțiune, de un plan ce urmează  

FAZELE: 1. Inițiere; 2. Planificare 3. Execuție/ derulare 4. Urmărirea execuției/ derulări 5. 

Evaluare. Cheia o reprezintă  o bună planificare a timpului necesar și monitorizarea constantă:  

FORMULA:  IDEE + TIMP = REALITATE ! 

Pe parcursul cursului au fost oferite participanților scheme, analize, structuri de 

organizare și etapizare. Spre exemplu, ”coogle” este o structură/ schemă vizuală on-line,  

interactivă  și gratuită cu rol în organizarea și planificarea eficientă a  activităților din cadrul 

proiectului propus spre derulare. La ea se pot loga toți membrii echipei pentru a interveni cu idei 

noi. Cu ajutorul lui coggle se poate construi diagrama operațională a proiectului care poate 

asigura o finalitate de succes, poate fi interactiva, la ea pot lucra toți membrii echipei de proiect.  

Astfel, demonstrarea unor tehnici eficiente de execuție și control al proiectelor au ca rezultat 

proiecte de succes.  

 

Profesor Bădescu Gabriela 

 



„Caracatița” – joc de organizare (clasele a VII, a VIII-a) 

Activitate nonformală inspirată de experiența acumulată la programul Erasmus
+ 

 

Profesor Bădescu Gabriela 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 
 

 

 
Activitatea de organizare și finalizare a proiectelor școlare sunt dificile, atât pentru elevi 

cât și pentru profesori, dacă nu respectă repere organizatorice fundamentale care să asigure 

succesul. De aceea, jocul didactic imaginat poate conduce la finalizarea optimă și în timp util a 

oriărui proiect propus. 

 Aplicația Coogle, http://coggle.it/ , este o aplicație gratuită cu ajutorul căreia se poate 

construi diagrama operațioală a oricărui proiect, structură organizatorică ce poate asigura o 

finalitate de succes. Cu ajutorul acesteia se poate planifica eficient activitatea dorită. Este 

iteractivă, în cadrul ei pot interveni toți membri echipei. 

 Elevii clasei vor fi împărțiți pe echipe de câte 5 membri.  

Se denumește proiectul (ex: Recapitularea materiei pentru teza semestrială) scopul 

acestuia, perioada de lucru, termenele intermediare și finale, etapele.  

Se alege un coordonator al proiectului care va da fiecărui membru o sarcină de rezolvat 

pe parcursul proiectului.  

Fiecare dintre membri va completa, în etapa pregătitoare, o ramură (tentacul) a / al 

poiectului cu elementele necesare ducerii la bun sfârșit a activității de organizare care poate 

asigura realizarea în bune condiții a proiectului. Echipele au un termen final al activității 

realizată în timp real, dar și un timp intermediar, o dată fixată pentru finalizarea diagramei 

organizatorice.  

 Finalizarea diagramei în timpul propus de către fiecare echipă, complexitatea și eficiența  

care va lua în calcul  termene, calitate, costuri, riscuri, originalitatea/ temei etc, atrag aprecierea 

evaluatorului. Diagramele realizate în timpul alocat vor fi afișate. 

 Jocul își propune să îi facă pe elevi să înțeleagă importanța organizării și proiectării unei 

activități importante din viața lor școlară și să folosească în acest scop aplicații gratuite ce îi pot 

orgniza eficient într-o modalitate modernă și plăcută prin utilizarea calculatorului. 

 

 

 

 

Mobilităţi 14, 15, 16  - Santa Cruz 

„DIGITAL TURN: HOW TO MAKE YOUR SCHOOL MORE DIGITAL?” 

(14-20 ianuarie 2018) 

 

 

În cadrul Proiectului Educaţional Erasmus+ 2016-1-RO01-KA101-023724 “Şcoala 

Competenţelor” (01.06.2016-31.05.2018) Şcoala Gimnazială ”Marin Preda” a accesat Cursul 

de formare continuă “Digital turn: How to make your school more digital?”, organizat de către 

Euneos Corporation din Finlanda.  

http://coggle.it/
http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/Mobilitate-SANTA-CRUZ-1.doc


La acest curs care s-a desfăşurat în Santa Cruz, Spania, în perioada 14-20 ianuarie 2018 

au participat 36 de cadre didactice din Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Croaţia, 

Germania, Spania şi România. Şcoala Gimnazială “Marin Preda” din Piteşti, judeţul Argeş a fost 

reprezentată de prof. Jianu Eugenia, prof. Simion Constantin Romulus şi prof. pentru învăţământ 

primar Roşu Adeluţa. 

Cursul a avut drept ţintă conştientizarea în rândul cadrelor didactice a trei aspecte 

importante: rolul resurselor digitale în învăţare, predare şi evaluare; dezvoltarea competenţelor 

digitale atât la elevi cât şi la profesori; accesarea softurilor educaţionale existente. În acest sens, 

au fost dezbătute următoarele teme: raportul dintre vechea şi noua pedagogie /schimbarea 

pedagogică în epoca digitală, dezvoltarea politicii întregii școli pentru gestionarea schimbării, 

diseminarea și implicarea comunității, monitorizarea și evaluarea maturității digitale a fiecăreia 

dintre școlile participante, reflecția, feedback-ul și planificarea pașilor următori. 

Au fost create, individual si in grup, infografice pentru analiza si vizualizarea 

transparentă a datelor unitatilor scoare europene prin intermediul platformei estoniene 

digitalmirror.ee., rapoarte de autoevaluare a specificului digital sistemele scolare reprezentate la 

curs. 

Concluziile cursului nostru pot fi sintetizate astfel: 

- Inovația în școală poate să apară doar dacă suntem conștienți că există o relație de 

cauzalitate între  managementul (director, Consiliul de Administrație), tehnologia folosită și 

pedagogia aplicată; 

- Lipsa unui element din cele trei amintite duce la eșecul inovării în școală; 

- Noua pedagogie a secolului XXI se bazează pe folosirea tehnologiei de către elev și 

profesor și descoperirea comună prin crearea și înțelegerea cunoștințelor prin intermediul 

acesteia; 

- Există cinci etape ale adoptării inovației în școli și cinci categorii de cadre didactice ce 

se raportează la aceasta: etapa de înțelegere, a inovatorilor, a celor deschiși la schimbare 

(2,5%),etapa de persuasiune a celor care adoptă rapid schimbarea (13,5%), etapa deciziei a celor 

care formează o majoritate primară (34%), etapa implementării, a celor care formează 

majoritatea târzie  (34%), etapa confirmării, a celor care nu acceptă decât în ultimul moment 

inovația (16%);  

- Sistemul românesc se află mult în urma sistemului european în domeniul digitalizării 

școlii. Lipsa de investiții, lipsa de viziune locală și națională, lipsa resursei umane formate, 

pedagogii învechite folosite pot reprezenta o imagine specifică sistemului național ce nu ne 

permite să ne comparăm cu sistemele educaționale nordice (din 2002 în Estonia nu se folosește 

hârtia în școli, ci doar platformele educaționale și sistemele electronice) 

La final, vă recomandăm o parte din o softurilor gratuite descoperite, accesibile şi utile 

tuturor: 

Google drive – oferă stocarea gratuită şi securizată a fotografiilor, documentelor ce sunt 

accesibile şi pe telefon. Acestea pot fi transmise şi prelucrate. 

Google classroom – reprezină o platform gratuită, uşor de folosit care îi ajută pe profesori 

să creeze, să organizeze teme. Oferă feedback elevilor, facilitează comunicarea. 

Adobe Spark – gratuit, elevii pot realiza proiecte video selectând imagini, secvenţe video 

şi audio, texte pe care le pot trimite sub formă de proiect. 

Infogram.com – ajută la crearea de diagrame şi rapoarte. 

Le Planner – suport pentru realizarea planificărilor activităţilor propuse (comisii, 

secretariat, administrativ). 



Photo Story – proiecte vizuale uşor de creat pentru elevi şi profesori. 

Sway.com – prezentări interactive. 

Instagantt – grafice automate Gant. 

Kahoot.it – evaluare interactivă şi atractivă a elevilor. 

Resurse care vă ajută la crearea propriei prezentări: 

https://docs.google.com/spreadsheets/ - data visualization 

http://www.slidescarnival.com/ - slides templates  

https://sway.com/ - interactive presentations 

https://infogram.com - creating charts/diagrams/reports 

https://www.pexels.com and https://pixabay.com - free photos (Creative Commons 0 License) 

https://padlet.com/raff31/eet0bj0icfvb 

https://read.bookcreator.com/FktSrUkgCEcPmrowF3vDtDHdve53/zTX0W4B6SNSMrnkihIOY

wg 

https://beta.leplanner.net/#/ 

https://quizlet.com/210125484/sixteens-flash-cards/  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemYnsFcI7AwnZBW89QZjzzNO_gJb5XWP7WT

VacnTMRss8_BQ/viewform?usp=sf_link                       

Mulţumim pentru oportunitatea de a participa la un astfel de curs şi-l recomandăm tuturor 

celor interesaţi de un învăţământ ancorat în nevoile societăţii şi ale generaţiei actuale de copii. 

                           

 

                                                                                 profesor doctor Jianu Eugenia 

profesor Simion Constantin Romulus 

profesor  Roşu Adeluţa 

 

 

Google Classroom 

 

Profesor doctor Jianu Eugenia 

Inspector școlar general adjunct - ISJArgeș 

 

Activitatea: Crearea unor cursuri în aplicația Google Classroom  

Obiective: Utilizarea aplicației Google Classroom în școala în vederea îmbunătățirii, învățării și 

colaborării eficiente elevi/studenți-elevi/studenți, elevi/studenți-profesori,  

Mijloace: calculatoare, internet, materiale suport 

Grup ţintă: elevi/studenți DPPD (viitori profesori) 

Rezultate aşteptate: dezvoltarea competenţelor digitale, realizarea a 2 clase virtuale pentru 2 

discipline/cursuri: educație antreprenorială/didactica specialității.  

https://classroom.google.com/u/0/h 

 

Dezvoltarea din ultima perioadă a tehnologiei informației și comunicațiilor are un impact 

profund asupra modului de desfășurare a activităților în orice societate. Astfel, au apărut noi 

https://docs.google.com/spreadsheets/
http://www.slidescarnival.com/
https://sway.com/
https://infogram.com/
https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/
https://padlet.com/raff31/eet0bj0icfvb
https://read.bookcreator.com/FktSrUkgCEcPmrowF3vDtDHdve53/zTX0W4B6SNSMrnkihIOYwg
https://read.bookcreator.com/FktSrUkgCEcPmrowF3vDtDHdve53/zTX0W4B6SNSMrnkihIOYwg
https://beta.leplanner.net/#/
https://quizlet.com/210125484/sixteens-flash-cards/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemYnsFcI7AwnZBW89QZjzzNO_gJb5XWP7WTVacnTMRss8_BQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemYnsFcI7AwnZBW89QZjzzNO_gJb5XWP7WTVacnTMRss8_BQ/viewform?usp=sf_link
https://classroom.google.com/u/0/h


paradigme în cercetarea științifică, în dezvoltarea tehnologică, în modul de a face afaceri, în 

natura muncii și în activitatea managerială. Educația, ca activitate esențială în dezvoltarea unei 

societăți, nu a putut fi ocolită de fenomenul tehnologic, cunoscând transformări esențiale, 

constituite în noi metode, modele și paradigme ale învătământului modern. 

Google Classroom este o aplicație pentru educație construită de Google împreună cu 

profesorii pentru a-i ajuta să economisească timp, să predea lecțiile mai ușor și să faciliteze 

comunicarea și colaborarea cu elevii atât în timpul orelor cât și în afara acestora 

Cu Google Classroom profesorii își eficientizează timpul, își organizează mai bine 

lecțiile și comunică în timp real cu elevii. 

Aplicația permite crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online. Profesorii pot 

vedea chiar înainte să ajungă în sala de clasă cine și-a terminat tema și pot oferi feedback direct 

fiecărui elev, pot posta anunțuri și întrebări. Astfel, comunicarea la clasă devine mai eficientă și, 

în același timp, se extinde și în afara orelor. Pe de altă parte, elevii lucrează împreună și folosesc 

simultan documentele care se salvează în mod automat (pregătiți pentru lucrul în echipă în 

viitor), iar modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor acțiunilor pentru a 

vedea contribuțiile elevilor la munca de grup. 

 

Pasul 1 Se accesesează aplicația Google Classroomm https://classroom.google.com/ și apoi se 

selectează butonul Sign in 

Pasul 2. Profesorul intră în contul de gmail (creat în prealabil). 

Pasul 3. Se crează o clasă. Se selectează semnul +. Se selectează Creați un curs Se scrie numele 

clasei, disciplina și titlul cursului Se selectează CREAȚI 

Pasul 4. După ce s-a creat clasa se adaugă elevii, fie de către profesor prin completarea adresei 

de email a fiecărui elev (mai laborios), fie se transmite codul clasei (generat de sistem) elevilor, 

iar ei se vor înscrie la codul clasei (JOIN) 

Pasul 5. După ce elevii s-au înscris în clasa creată, ei vor apărea sub forma unei liste pe care o 

vizualizati din butonul STUDENȚI. 

Puteți trimite un mesaj tuturor elevilor, îi puteți șterge (dacă se mută di acel colectiv, sau dacă 

numele contului elevului nu are formatul academic). Se pot configura drepturile elevilor. 

Pasul 6 Se încarcă teste, teme, legături către site-uri utile, către teste realizate. Se selectează 

prentru aceste operații butonul FLUX. Se selectează semnul + din partea dreapta jos și apar mai 

multe acțiuni: creați un anunț, creați o temă, creați o întrebare. Se pot încărca materiale de pe 

GOOGLE DRIVE sau youtube. Fiecărei activități i se poate asocia un calendar (un termen: dată 

și oră) 

Ștergerea unei clase 

Se selectează meniul principal opțiunea Cursuri. Se accesează din colțul din dreapta 

cursul pe care vrem să îl ștergem. Se alege opțiunea Cursuri arhivate (cursul este mutat într-un 

https://classroom.google.com/


folder din meniul principal, echivalentului lui Recycle Bin, și dacă se dorește ștergerea definitivă 

se activează delete sau este restaurat în lista cursurilor). 

 

THE IMPACT OF CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT UPON 

ORGANIZATIONAL EFFICIENCY 

 

Activitatea:  Participarea la Conferița Internatională  CONTABILITATEA ŞI FINANłELE - 

LIMBAJE UNIVERSALE ALE AFACERILOR, ediția a III-a cu lucrarea . THE IMPACT OF 

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT UPON ORGANIZATIONAL 

EFFICIENCY  

Author: Lecturer EUGENIA JIANU, Ph.D., University of Pitești, Romania. 

http://www.univcb.ro/java_script/uploaded/Brosura%20AFISC%202018_2.pdf 

Obiective: Evidentierea necesității formarii profesionale continue, stimularea participării altor 

cadre didactice la programe de formare, cu precădere Erasmus+ 

 Mijloace: articol, laptop, videoproiector,  

Grup ţintă: cadre didactice din România 

Rezultate: S-a realizat un schimb de  experienţă cu cadrele didactice participante care apreciază 

că efectele pozitive produse în urma participării în cadrul proiectelor de mobilitate Erasmus + și-

au pus amprenta  nu doar asupra dezvoltării profesionale ci și asupra dezvoltării  personale și 

instituțiilor/organizațiilor beneficiare. 

 

 

 

 

O simulare web privind schimbările educaționale  - Jocul de simulare a 

difuziei (DSG) 

Profesor Simion Constantin Romulus 

 

Secolul XXI permite azi şi folosirea sistemelor digitale pentru  a simula implementarea 

unor proiecte sau unor elemente de inovaţie în propria şcoală. Respectând şi aplicând Teoria 

Difuzării inovativităţii,  putem să experimentăm, fără ca o instituţie să aibă de suferit, părţi din  

managementul educaţional. 

Jocul de simulare a difuziei (DSG) a fost creat pentru a oferi studenților absolvenți din 

cadrul Universității din Indiana, cursuri de instruire Systems Technology (IST), cu posibilitatea 

de a juca rolul de agent de schimbare, însărcinat cu aducerea de inovații în metodele de predare, 

la o unitate şcolară fictivă. La baza acestuia stă o lucrare de referință în acest domeniu - manualul 

http://www.univcb.ro/java_script/uploaded/Brosura%20AFISC%202018_2.pdf


lui Everett M. Rogers (1962, 2005), ,,Diffusion of Innovations,,. Noutatea este dată de folosirea 

unor teorii din alte domenii în zona educaţională şi aplicarea acestora, prin intermediul 

tehnologiilor secolului XXI. 

Difuzarea inovației este definită de Everett M. Rogers ca fiind "procesul prin care o 

inovație este comunicată prin anumite canale, în timp, printre membrii unui sistem social".
[1]

 

Prin această definiție, procesul de difuzare constă din patru elemente esențiale: inovația, canalele 

de comunicare, timpul și sistemul social. 

Se consideră că, adoptarea unei inovații este strâns legată de tipurile de adoptatori. 

Rogers (1962, 2005, op.cit.) a elaborat "Teoria inovativității individuale" care susține că, 

persoanele predispuse a fi inovatori vor adopta inovațiile mai devreme decât cele care sunt mai 

puțin predispuse. In cadrul acestei teorii, E.M. Rogers urmând lucrarea clasică a cercetătorilor 

Ryan și Gross (1943)
[2]

 asupra difuzării și adoptării seminței de porumb hibrid în Yowa, a propus 

o schemă de clasificare a adoptatorilor de inovații în cinci categorii: inovatori, adoptatori 

timpurii, majoritatea timpurie, majoritatea târzie, adoptatorii lenți (retrograzi). 

Difuzarea unei inovații în sistemul social este descrisă, de obicei, printr-o "curbă în S", în 

coordonatele "procent de utilizatori finali-perioada de timp". În perioada inițială, rata de adoptare 

a inovației este redusă, iar adoptarea este limitată la așa-numiții inovatori, care au capacitatea de 

a înțelege și aplica cunoștințe complexe. Acești inovatori aduc inovația în sistemul social, 

acceptă riscurile noii inovații, au un contact strâns cu sursele științifice și interacționează cu alți 

inovatori. 

Adoptatorii timpurii sunt următorii care adoptă inovația, după ce o evaluează; aceștia 

difuzează inovația în sistem. Adoptatorii timpurii utilizează datele furnizate, prin implementarea 

și confirmarea inovației de către inovatori, pentru a lua propriile decizii de adoptare. 

Majoritatea timpurie este reprezentată de adoptatori folosiți ca lideri de opinie de alți 

adoptatori potențiali; utilizează inovația după o perioadă variabilă de timp, sunt mai lenți în 

procesul de adoptare. 

Majoritatea târzie adoptă noile produse inovative din necesitate economică sau sub 

presiunea rivalilor, cu un anumit grad de scepticism și după ce majoritatea societății a adoptat 

noile produse. 

Adoptatorii lenți sunt ultimii care adoptă inovația. Aceștia amână adoptarea, uneori cu 

câțiva ani de la introducerea inițială, pentru a fi siguri că inovația nu va fi un eșec, înainte de a o 

adopta. Acești ultimi adoptatori au venituri reduse, niveluri de educație scăzute și un statut social 

inferior. 

Everett M. Rogers (op. cit.) definește procesul de decizie asupra inovației ca "procesul 

prin care o persoană (sau altă unitate de luare a deciziei, de exemplu un grup, o societate, o 

economie sau o țară) trece printr-un proces de luare a deciziei asupra unei inovații". Există 5 faze 

ale procesului de decizie asupra inovației: 1) cunoașterea; 2) convingerea; 3) decizia; 4) 

implementarea; 5) confirmarea. 

Cunoașterea- persoana devine conștientă că există o anumită inovație și are unele informații 

asupra modului de utilizare și a principiilor de funcționare. Cunoștiințele asupra inovației pot fi 

obținute cel mai eficient prin mass media. 



Convingerea (persuasiunea) - persoana își formează o atitudine favorabilă sau nefavorabilă 

asupra inovației. 

Decizia- persoana se angajează în activități care conduc la opțiunea de a adopta sau, dimpotrivă, 

de a respinge inovația. 

Implementarea- în această fază persoana utilizează inovația. 

Confirmarea- persoana evaluează rezultatele deciziei luate asupra inovației. 

Luarea deciziei asupra inovației se face printr-o analiză cost/beneficiu, în care obstacolul 

major este incertitudinea. Noutatea și nefamiliarizarea cu inovația se resfrâng asupra analizei 

cost/beneficiu printr-o doză mare de incertitudine. Oamenii vor adopta inovația dacă se vor 

convinge că aceasta își va dovedi utilitatea. 

 

 

Activitate practică 

Profesor Simion Constantin Romulus 

 

 

Folosirea practică a softului prezenat mai sus a fost aplicată membrilor Consiliului de 

Administrație (în interiorul școlii) și cursanților înscriși la cursurile de Management Educațional 

(curs desfășurat prin intermediul CCD). Am reușit să simulăm dinamica și specificul proceselor 

manageriale, ce apar în situația implementării unui proiect inovativ în unitatea de învățământ (ex. 

Implementarea educației nonformale, activități cu membrii comunității la sfârșit de săptămână – 

bazate pe voluntariatul comun părinți vs cadre didactice, ateliere de învățare, prin experiență, 

gratuite în afara curriculumului etc).  

A fost folosită structura jocului, ce cuprinde și o organigramă a sistemului educaţional 

general: întâlnim Consiliul de Administraţie, directorul, comisiile metodice, Comisia de 

Curriculum, secretara, îngrijitorul, cadrele didactice - toţi cu anumite relaţii sociale şi 

caracteristici psihologice, de care trebuie să ținem cont. Acestă simulare managerială ne oferă un 

feedback interactiv și prompt la un jucător, profitând de tehnologiile Web actuale şi permite 

profesorilor, administratorilor, părinților, elevilor și membrilor consiliului școlii să proiecteze 

sisteme educaționale.  Indiferent de aplicant (membrii ai Consiliului de Administrație sau alți 

directori), la final am putut realiza o analiză a strategiilor alese și provocărilor existente, în cazul 

în care se iau decizii. Impactul mare a fost asupra membrilor fără experiență managerială 

educațională (în special, asupra reprezentanților părinților). Aceștia au putut înțelege provocările 

manageriale specifice unei unități de învățământ și  modul de organizare al unei unități școlare. 

Mica reformă educațională a unei unități școlare a putut fi analizată ulterior (posibilă în contextul 

autonomiei conforme Legii Educației Naționale din 2011) și am putut stabili noi obiective și 

proiecte legate de specificul unității (ex. activități lunare comune, desfășurate cu reprezentanții 

comunității mediatizate în spațiul public local, implicarea și responsabilizarea directă a elevilor 

în activitățile coordonate de școală, organizarea de activități multiculturale suplimentare la care 

trebuie să participe elevii alături de părinți etc). 

Recomandăm acest soft gratuit tuturor școlilor! 



 

                  Comisia metodică a învăţătorilor – activitate interactivă şi eficientă 

 

Profesor învăţământ primar Roşu Adeluţa 

 Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

 În cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor, am diseminat informaţiile primite în cadrul 

cursului Digital turn: How to make your school more digital?” şi am organizat împreună cu toţi 

colegii un atelier de lucru interactiv şi aplicativ în cadrul căruia i-am învăţat să acceseze 

platforma educaţională Kahoot, dar şi să-şi creeze fiecare propriul exerciţiu. 

Aplicația KAHOOT este una dintre aplicațiile gratuite care poate fi folosită cu succes în 

activitatea cu elevii, la majoritatea disciplinelor, în orice moment al activității: în recapitularea 

cunoștințelor, în fixarea cunoșințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau chiar ca 

evaluare sumativă. Este o aplicație ușor de utilizat, îndrăgită mult de către copii. Este accesată de 

către aceștia de pe dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit 

și calculatorul sau laptopul. 

Această aplicaţie prezintă următoarele avantaje: obiectivitatea evaluării rezultatelor 

(Factorul uman implicat în evaluare este, prin natura sa, subiectiv, de aceea și actul evaluativ este 

influențat de subiectivism. Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația 

că a fost defavorizat într-un fel sau altul.), feed-back imediat pentru elev și profesor (Folosirea 

acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și astfel seama ce parte 

a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta  mult mai rapid activitățile de 

reglare.), centralizarea și stocarea rezultatelor (Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și 

interpretarea grafică a acestora permite crearea unei baze on-line cu informații referitoare la 

nivelul lor de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o perspectivă de ansamblu 

asupra activităţii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp.), diversificarea modalităților de 

evaluare (Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia.) 

şi interactivitate (Dezvoltarea perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității.) 

Pentru crearea unui cont se accesează pagina www.getkahoot.com, opțiunea Sign up for 

free! unde se vor înregistra datele personale. Pentru crearea unui test se alegecomanda Quiz, care 

deschide pagina unde se vor înregistra datele testului. Prin opțiunea Ok, go! se trece la scrierea 

întrebărilor, apăsând, pentru fiecare întrebare nouă opțiunea Add question. Varianta corectă de 

răspuns, este marcată cu bifă. Pot fi atașate imagini sau filmulețe video, dacă răspunsurile sunt 

date după imagine sau filmuleț. Butonul Next, trimite către scrierea unei alte întrebări. Prin 

accesarea opțiunii Save, întregul test este salvat și publicat, iar cu opțiunea I’m done se ajunge pe 

pagina unde testul poate fi accesat cu ajutorul opțiunii Play. 

Pentru a începe testul/ jocul, se deschide prima pagină a testului, unde se alege 

comanda Classic, pentru a oferi acces individual tuturor elevilor. După încărcarea testului se va 

genera un cod (pin), format din 6-7 cifre. Elevii pot intra în aplicația Kahoot, introducând acest 

cod. După opțiunea Enter, fiecare elev își va scrie propriul nume (Nickname), iar după 

opțiunea Ok, go! fiecare elev va fi înregistrat în joc și își va vedea numele la videoproiector.   

Cadrul didactic verifică dacă toți elevii sunt înscriși și pornește testul prin opțiunea Start. Apare 

întrebarea și apoi variantele de răspuns, cărora le sunt atribuite forme geometrice colorate. 

Aceleași forme geometrice apar și pe dispozitivele lor, de unde vor alege și vor atinge varianta 



corectă. După terminarea timpului sau după ce au răspuns toți elevii, va apărea situația cu 

răspunsurile tuturor. Prin comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele 

copiilor va apărea, în timp real, culoarea verde, dacă au dat un răspuns corect sau culoarea roșie, 

dacă răspunsul a fost incorect. La sfârșitul jocului apare podiumul. Prin opțiunea Get results se 

văd punctajele tuturor elevilor. Rezultatele pot fi salvate în calculator prin opțiunea Save results 

 unde se vor vedea elevii care au răspuns corect și la care întrebări au fost și răspunsuri incorecte. 

Se pot aduce modificări testului, pe pagina de început, unde apar toate testele, cu ajutorul 

opțiunii Edit. 

Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu 

simt că sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală 

în mediul școlar, în educație și, de ce nu, în autoeducație. 

Interesul şi plăcerea arătate de colegi în cadrul activităţii mă determină să cred că în 

şcoala noastră se deschide tot mai larg poarta spre tărâmul digital. 

 

 Bibliografie: http://revista.newprojects.org/?p=1033  

 

 

Jocul „De-a evaluarea” 

Profesor învăţământ primar Roşu Adeluţa 

 Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

DATA: 26.03. 2018 

ORA: 11.00-11.50 

CLASA: a IV-a B 

UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Şcoala Gimnazială Marin Preda 

ARIA CURRICULARA: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

SUBIECTUL LECŢIEI: Părţile de vorbire - evaluare 

TIPUL LECŢIEI: Lecţie de evaluare 

OBIECTIVE CADRU: 

              1.Dezvoltarea capacitǎţii de receptare a mesajului oral; 

              2. Dezvoltarea capacitǎţii de exprimare oralǎ; 

              3.Dezvoltarea capacitǎţii de receptare a mesajului scris; 

              4. Dezvoltarea capacitǎţii de exprimare scrisǎ. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

1.3. să sesizeze structurile gramaticale (morfologice) corecte sau incorecte dintr-un mesaj scris; 

2.5 - să integreze adecvat, în exprimarea proprie, elementele de construcţie a comunicării 

studiate; 

3.6. să recunoască elementele de construcţie a comunicării învăţate. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
O1  -  sa identifice părţile de vorbire din propoziţiile date; 

O2  -  să găsească cuvinte cu înţeles asemănător şi opus pentru substantivele/ expresiile date; 

O2  -  să realizeze acordul substantivului/adjectivului cu celelalte părţi de vorbire; 

O4 -  să schimbe numărul substantivelor;  

http://revista.newprojects.org/?p=1033


O5  –   să se conecteze pe Platforma „Kahoot”; 

O6 -  să se înscrie în timp util în jocul de evaluare; 

O7 -  să bifeze cât mai multe răspunsuri corecte. 

RESURSE: -temporale: 50 min. 

                   -spaţiale: sala de clasǎ 

                   -umane: elevii şi propunătoarea    

METODE, PROCEDEE ŞI TEHNICI DE LUCRU: platforma educaţională „Kahoot”, joc 

didactic tip concurs 

MATERIAL DIDACTIC: laptop conectat la internet, proiector, ecran de proiecţie, 

telefoane/tablete conectate la internet, set de 10 întrebări tip grilă. 

BIBLIOGRAFIE: 

Suport de curs: „Digital turn: How to make your school more digital?” 

M.E.N. – programa pentru disciplina Comunicare în limba română- O.M. 3418/ 19.03.2013 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

-Aleg Kahoot. 

-Lansez Kahoot pe tabla interactivă. 

-Cer elevilor să mi se alăture (Tot ce au nevoie este să descarce pe dispozitivul de lucru 

/să acceseze kahoot.it şi să intrducă PIN-ul şi ordinea iconiţelor care vor apărea pe tabla 

interactivă. Pin-ul este un număr din mai multe cifre, iar iconiţele, de diferite culori, au în mijloc 

câte o formă geometric: cerc, pătrat, triunghi, romb etc. Sunt patru iconiţe câte variante de 

răspuns are jocul creat). 

-Las să se deruleze întrebările (Sunt 10 întrebări, cu timp de gândire 20 de secunde 

fiecare). 

-Răspunsurile corecte şi greşite, clasamentul după fiecare întrebare şi numărul de puncte 

al fiecărui jucător apar pe tabla interactivă (Copiilor le place acest lucru!) 

-Descărc şi înregistrez rezultatele. 

-Fiecare a obţinut un punctaj. 

-Analizez răspunsurile elevilor, insistând asupra corectării greşelilor. 

Întrebările care se succed pe tabla interactivă, cu câte 4 variante de răspuns fiecare, doar 

una fiind corectă:         

1. Exprimarea corectă este: 

a. Porţile şcolii sunt largi deschise.  c. Porţile şcolii sunt larg deschise. 

b. Porţile şcolii sunt largi deschisă.  d. Porţile şcolii sunt larg deschisă. 

2. Înţelesul cuvântului „poale” nu poate fi: 

a. marginea unei păduri situate mai în vale;  c. pragul de jos al unei uşi; 

b. partea de jos a unui deal sau a unui munte;         d. partea de jos a coroanei   unui copac. 

  3. „-i” are rol de pronume personal în exemplul: 

a. Copilu-i prietenul lui cel mai bun.   c. Ce-i cu tine astăzi? 

b. Tare-i mai place minciuna!    d. Unde-i linişte, nu sunt copii. 

4. Substantivul „corn” are, pentru numărul plural: 

a. o formă;       c. 3 forme; 

b. 2 forme;       d. 4 forme. 

5. În enunţul: „Dânsa este diriginta mea.”, cuvântul „dânsa” este: 

a. pronume personal;     c. prenume; 

b. pronume personal de politeţe;   d. substantiv comun. 

6.Substantivul „floare” este însoţit în propoziţia de mai jos de: 



a. un adjectiv;                  c. trei adjective; 

b. două adjective;      d. adjective. 

Gingaşa floare albă şi parfumată a ghiocelului şi-a deschis petalele. 

7.Cuvântul „bătrân” nu este adjectiv în exemplul: 

Lângă omul bătrân este un loc liber.  c. S-au odihnit sub un copac bătrân. 

Pare a fi un copil bătrân.   d. Am vorbit recent cu un bătrân. 

8.Propoziţia în care s-a strecurat o greşeală este: 

Raţa are pene lucii.    c. Camera luci de curăţenie. 

Colierul lucii în bătaia soarelui.  d. Eu lucii în oglinda de cristal. 

9.Completarea expresiei: „şi-a luat .................... la purtare” este: 

gura;  b. paltonul;  c. nasul; d. picioarele. 

10. Oameni cu cap sau ....................... 

căpetenii;  b. înţelepţi;       c. căpcăuni;  d. încăpăţânaţi. 

 

 

 

 

Mobilităţi 17,18 - Olanda 
„THE POWER OF NON-FORMAL METHODS OF TEACHING IN THE FORMAL 

EDUCATION FOR FIGHING EARLY SCHOOL LEVING AND FOR A BETTER 

COMMUNICATION AND LEADERSHIP SKILLS. CREATIVE METHODS OF TEACHING 

AND TRINING BY USING MUSIC, ART, ICT AND AUTDOOR  ACTIVITIES” 

(4 - 10 martie 2018) 

 

În perioada 4 - 10 martie 2018 am avut ocazia de a participa la cursul de formare 

profesională ,, The power of non-formal metods of teaching in the formal education for fighing 

early school leaving and for a better communication and leadership skills. Creative methods of 

teaching and training by using music, art, ICT and autdoor activities", prin proiectul derulat de 

Școala Gimnazială "Marin Preda": PROIECTUL EDUCAȚIONAL ERASMUS+" 2016-1-

RO01-KA101-023724- "ȘCOALA COMPETENȚELOR" în Assen, Olanda. Organizatorul 

cursului a fost Quarter Mediation ( http://www.quartermediation.eu), o instituție implicată în 

educația adulților, cu filiale în mai multe țări. La acest stagiu de formare am participat alături de 

profesori din: Suedia, Italia, Croația, Estonia, Letonia, Grecia, Cipru, Spania, Portugalia și 

Slovacia. 

Au fost abordate teme actuale, precum:  

-Abandonul școlar. Motive. Statistici. Metode. 

-Cum pot fi folosite muzica, arta și sportul în educație pentru a-i determina pe elevi să nu 

părăsească școala timpuriu. 

-Cum sunt motivați elevii cu probleme de comportament de către școală și municipalitate. 

-Exemple de bune practici. 

"Mind - mapping", o metodă eficientă de a dezvolta gândirea creatoare a elevilor prin 

construirea hărților mentale. 

Streategii, metode, stiluri de învățare activă școlară și extrașcolară , utilizând situațiile 

reale din viață prin proiectul Sigismund, de la Arhiva din Drentse. 

Interdisciplinaritatea folosită ca metodă pentru activitățile extrașcolare: "Vânătoarea de 

comori". 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/Mobilitate-12-Olanda.doc
http://www.quartermediation.eu/


Programul cursului a fost intens și variat,  oferind numeroase exemple de bune practici 

pentru o gamă variată de metode de predare și învățare inovatoare: învățarea prin practică, , 

învățarea outdoor, învățarea prin metoda proiectelor, metode interactive, metode interdisciplinare 

"Treasure hunting", "Hands- on", "Stop Motion – creativity, music, art and ICT", cu scopul de a 

implementa la clasă și de a lega situațiile de învățare  de aspectele concrete ale vieții, astfel încât 

resursele locale să fie folosite în mod creativ. Prin folosirea acestor metode elevii sunt încurajați 

să lucreze în echipă, să colaboreze, să-și dezvolte gândirea critică, abilitățile de luare a deciziilor, 

creativitatea.  

Cursul a însemnat un bun prilej de a interacționa cu alți profesori care predau în sisteme 

de învățământ diferite, de a schimba idei, de a ne dezvolta noi competențe profesionale și sociale 

pentru a asigura elevilor o educație de calitate, în acord cu valorile europene și nu în ultimul rând 

de a ne schimba perspectiva cu privire la dezvoltarea școlii noastre în viitor. 

 

 Profesor învăţământ primar Popescu Nicoleta 

 

 

 

     Cavalerii Daciei 

-Activitate nonformală – 

 

Profesor învăţământ primar Popescu Nicoleta 

 Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

Titlul: Salvatorii Daciei 

Clasa a IV-a 

Discipline: M.E.M, C.L.R.,A.V./A.P, ISTORIE, GEOGRAFIE 

Durata: 50 minute 

Numar de jucători: 6 in fiecare grup/ 30 elevi  

Tip de activitate: joc didactic/activitate nonformală 

Metode didactice folosite: jocul,gândirea critică, problematizarea, conversația 

Metodele ”Treasure hunting, ”Stop motion”, preluate de la Cursul Erasmus+ K1 

(Assen,Olanda/2018)  ” The power of non-formal or how to use non-formal methods of 

teaching in the formal education for fighting early school leaving and for a better 

communication and leadership skills. Creative methods of teaching and training by using 

music, art, ICT and outdoor activities". 

Surse: 

Ghid pentru invatatori,  

Manuale cls. a IV-a,Ed. Corint/Intuitext/Aramis/Arthur, 

 https://istoriesinumismatica.wordpress.com/2013/02/27/dacii-imbracamintea-armele-si-

stindardul-dacilor/ 

Motivatia jocului: Conducătorul Daciei află că este atacat de popoarele din jur. 

Conducătorul tării le cere ajutorul  sfătuitorilor sai: Lupii argintii, Cecetașii, Legendarii, Floare 

de colț Războinicii. Aceștia pun la cale strategii prin care pot ajuta pe conducător să-i 

îndepărteze de la granițe.  



  Sarcina jocului: Fiecare echipaj propune soluții pentru a indepărta dușmanul/ a slăbi 

forța  dușmanului/ a-l face aliat ;  

Materiale necesare: 

Cronometru, materiale confecționate: hărți, jetoane  

Pregatirea jocului: 

       -   Se formează grupuri de cate 5 elevi, care reprezinta un echipaj. 

Desfasurarea jocului: 

Echipa LUPII ARGINTII- trebuie să caute indicii referitoare la locul unde se află 

armatele dușmane. Ei studiază harta fizică și istorică si aleg cel mai bun mod de a ajunge acolo. – 

descriu formele de relief 

           - caută cetățile din acele timpuri 

           -aleg traseul pentru a nu fi observați si completează un scurt text lacunar cu informațiile 

cerute; 

Echipa CERCETAȘII primește un plic în care se află indicii pe care trebiue să le 

găsească în locurile stabilite prin școală si cu ajutorul acestora recompun informațiile necesare 

pentru a -și ajuta conducătorul. 

EXTREM-  MATE  rezolvă o problemă cu date luate din realitatea vremurilor acelea: 

Luptătorii ccei mai curajoși au luat pradă  în luptă 455 de care de luptă, o cincime lănci, iar sulițe 

cât jumătate din numărul carelor și lăncilor. Ce pradă de război au luat luptatorii în total? 

 LEGENDARII, cu ajutorul unor cuvinte de sprijin,imagini, creează o legendă/ poveste 

despre o întâmplare din acele timpuri. Se dau cuvintele: dave, podoabe, săgeți, geto-dacii, 

credință, triburi. 
FLOARE DE COLȚ- selectează dintr-o listă obiecte pe care ar putea sa le folosească 

pentru a-i îndepărta pe atacatori: arme, lănci, sulițe, pietre, bucăți de lemne sau alte obiecte, 

precum podoabe, hrană, apoi stabilesc modul în care ar putea să îi ajute acestea. Își imaginează o 

situație reală și o relatează în fața celorlalți. Elevii vor alcătui o hartă mentală prin metoda "mind 

-mapping", folosind carioca și imagini. 

Pe toată durata activității, elevii vor fi fotografiați instantaneu, iar la sfârșitul activității , 

folosindu-ne de metoda didactică ”Stop motion”, de competențele digitale (ICT) ale cadrului 

îndrumător si de programul Movie maker, vom realiza  filmul ”Salvatorii Daciei”.  

 

 

 

Activităţile non-formale în învăţământul european 

 

 

 

         În cadrul PROIECTULUI  EDUCAȚIONAL  ERASMUS+ ,2016-1-RO01-KA101-

023724- ”ȘCOALA COMPETENȚELOR” AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”MARIN 

PREDA” cadre didactice ale școlii nostre au beneficiat de cursuri de formare/perfecționare prin 

intermediul cursului ” The power of non-formal or how to use non-formal methods of teaching 

in the formal education for fighting early school leaving and for a better communication and 

leadership skills. Creative methods of teaching and training by using music, art, ICT and 

outdoor activities". Cursul a fost  organizat de Quarter Mediation la Assen, in Olanda între 4 și 

10 martie 2018 și a  oferit celor 19 participanți, profesori, din România, Cipru, Estonia, 

Grecia,Italia, Letonia,Portugalia, Slovacia, Spania și Suedia ocazia de a înțelege activitatea 



educațională dintr-o perspectivă diferită, prin aplicarea metodelor de predare creativă cu ajutorul 

activităților non-formale: metoda ”Treasure hunting”, metoda ”Stop motion”, metoda ”Mind-

mapping”, metoda ”Music, colors and creativity”.Aceste metode sunt folosite pentru a motiva 

elevii să învețe, pentru e reduce abandonul școlar și pentru a îmbunătăți activitățile de organizare 

a actului instructiv-educativ,dar și comunicarea cu cei implicați în acesta. 

   Activitățile de formare au fost bine structurate de către organizatori, pe parcursul a șapte 

zile, fapt ce adus la o concluzie extrem de importantă a profesorilor implicați și anume aceea că 

cheia succesului în educație este cooperarea dintre persoane fericite care pot aplica în viața reală 

cunoștințele dobândite, eficiența workshop-urilor în aer liber,folosind metodele menționate 

anterior este evidentă, tehnologia avansată având o însemnătate mare în modalitatea optimă de 

însușire a competențelor. 

Activitățile transdisciplinare ce se concentrează asupra situațiilor vizate permit 

dezvoltarea pe baza unor situații reale, fapt ce face ca elevii să fie mai activi și motivați.Acestea 

pot promova într-un mod accesibil, amuzant, gândirea critică a elevilor și vor stimula 

imaginația,creativitatea acestora, fapt ce va duce la o promovabilitate în procent mai mare, 

abandonul școlar fiind astfel combătut. 

Viitorul nostru ca și națiune depinde așadar de calitatea și  reușita actului educațional, 

fapt ce ne îndeamnă permanent la studiu, inovație și colaborare pentru optimizarea acestuia, 

deoarece ”Omul cât trăiește învață!”. 

 

Profesor  învăţământ  primar Radu Oana – Maria 

 

 

 

Pirații iscusiți  

– Activitate nonformală- 

 

Profesor învăţământ primar Radu Oana - Maria 

 Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

 

 

Titlul: Pirații iscusiți 

Clasa: a II-a / a IV-a 

Disciplina: M.E.M, C.L.R.,A.V./A.P.,M.M., EDUCAȚIE FIZICĂ. 

Durata: 50 minute 

Numar de jucători: 5 in fiecare grup 

Tip de activitate: joc didactic/activitate nonformală 

Metode didactice folosite: jocul,gândirea critică, problematizarea, conversația 

Metodele ”Treasure hunting,  Music”, colors, creativity”, ”Stop motion”, preluate 

de la Cursul Erasmus+ K1 (Assen,Olanda/2018)  ” The power of non-formal or how to use 

non-formal methods of teaching in the formal education for fighting early school leaving and 

for a better communication and leadership skills. Creative methods of teaching and training 

by using music, art, ICT and outdoor activities". 



Surse: 

Ghid pentru invatatori,  

Manuale cls. a II-a,Ed. Corint/Intuitext/Aramis/Arthur, 

Didactic.ro (imagini). 

 

Motivatia jocului: Membrii echipajului corabiei ”Smaraldul”se aflau la o activitate 

muzicală, creativă,distractivă și, după ce au terminat, au fost răsplătiți cu hărti ce indică drumul 

către comoara  Vrajitorului Alb si au pus la cale o expeditie. Dar, vrăjitorul a aflat de acest plan 

și le-a distrus hărțile, ascunzând fragmentele acestora într-un Castel al educației prietenoase.  

Sarcina jocului: Recuperati fragmentele pierdute și dezlegați misterul comorii. 

Materiale necesare: 

Cronometru 

Traseu de tip circuit inchis cu semne specifice 

Seturi de câte 6 jetoane de forma unor bucăți de hartă, pe care se găsesc conținuturi (simboluri 

matematice, cifre, forme de relief, note muzicale, evenimente istorice etc.)  

Pregatirea jocului: 

      Antrenați elevii într-o activitate folosind metoda ”Muzică, culori și creativitate” 

           Aceasta debutează cu prezentarea oferită de formator cu privire la importanța culorii și 

muzicii în viețile noastre,explicarea regulilor și enunțarea subiectului principal. 

           Participanții aleg un loc aproape de un recipient  cu acuarelă tempera sau guașe  și încep 

să picteze inspirați de muzică. 

           De fiecare dată când se schimbă muzica, elevii trebuie să-și ia vopseaua și pensula, și să 

se mute un pas spre dreapta și continuă elementul desenat, început,dar neterminat  de colegii lor.         

Când îndrumătorul anunță, elevii por schimba recipientele cu acuarele între ei). 

            Activitatea se încheie când hârtia este complet colorată. 

 La încheierea acesteia, sub planșa uriașă, elevii vor descoperi plicurile cu jetoanele ce constituie 

hărți (culori sau simboluri difeitre echipe pentru fiecare echipă)  și povestea/sarcina de lucru. 

       -   Formati grupuri de cate 5 elevi, care reprezinta un echipaj, asezându-i in șir indian.  

Asigurați-vă că aveți pentru fiecare grup câte un set de 5  jetoane, adică 1 jeton/copil 

(liderul echipajului va extrage din plic 2 jetoane) și însemnele specifice fiecărei echipe. 

Anuntati sarcina si titlul jocului (”Comoara Castelului Educației Prietenoase ” are o hartă. 

Aceasta a fost ruptă în șase fragmente de către Vrăjitorul Alb, în încercarea de a-i împiedica pe 

răufacători să i-o descopere sau, mai rău, să i-o fure.Elevii sunt aliații Vrăjitorului Alb.Vor găsi 

comoara și o vor ocroti pentru totdeauna, mai ales că ei au acordul acestuia!  

Explicati regulile de desfasurare a jocului. 

Desfasurarea jocului: 

Runda 1 – Cunoasterea traseului, observarea jetoanelor 

Pe rând, fiecare echipaj ”parcurge cu ochii minții” traseul stabilit, observă jetoanele (reface harta 

comorii). Parcursul nu este cronometrat. 

Runda 2 – Deplasarea pe traseu, colectarea jetoanelor 

Fiecare echipaj pleacă  pe traseu, în teren, pentru a colecționa jetoanele in ordinea impusă de 

conținut (de exemplu, ordonarea crescătoare/descrescătoare a numerelor/formelor de 

relief/evenimentelor istorice etc.), când liderul clasei (învățătorul)dă semnalul de pornire.  

Parcursul fiecărui echipaj este cronometrat la aceasta etapă, fiecare având fiecare la dispozitie 8 

minute pentru a îndeplini sarcina. Notați timpul consumat de către fiecare echipaj. 

Runda 3 – Revenirea la corabia ”Smarald” (corabia-mamă), verificarea jetoanelor 



Ordinea colectării jetoanelor începe de la etajul II  și se sfârșește la parter, cu ultimul membru al 

echipajului. Când toate jetoanele au fost colectate, echipajele revin la corabia-mamă, pentru a fi 

verificate de catre îndrumător. Pentru fiecare jeton colectionat corect, trenul echipajul câte 10 

puncte (maximul fiind 60). Timpul rămas neconsumat se transformă în puncte bonus, prin 

înmulțirea lui cu 10 (de exemplu, 1 minut x 10 = 10 puncte). 

Runda 4 – la Corabia-mamă (sala de clasă), corectarea erorilor 

Echipajele mai au posibilitatea de a corecta greșelile efectuate în colectarea jetoanelor, însă vor 

putea recupera maxim 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. Semnalati care membri nu au 

jetoanele corecte si solicitați-le să facă schimb de jetoane între ei, pentru a ajunge la solutia 

corectă, în 10 secunde, pe care dvs. le marcați prin numărare de la 1-10. 

Runda 5 – Calcularea punctajelor obținute și realizarea clasamentului 

Controlați jetoanele colectate de fiecare echipă, calculați punctajele finale si stabiliți 

clasamentul.  

Fiecare Echipaj va descoperi ”Comoara…” în urma parcurgerii traseului conform hărții 

reconstituite de ei înșiși și-și vor da seama de ce Vrăjitorul Alb le-a dăruit-o. 

          Pe toată durata vânătorii de comori elevii vor fi fotografiați instantaneu, iar la sfârșitul 

activității , folosindu-ne de metoda didactică ”Stop motion”, de competențele digitale (ICT) ale 

cadrului îndrumător si de programul Movie maker, vom realiza  filmul ”Comoara Castelului 

Educației Prietenoase”.  

 

 

 

 

Mobilitate 19 - Italia  

„NON-FORMAL EDUCATION AT SCHOOL. 

METODE ŞI PROCEDEE PENTRU A LE CONFERI COMPETENŢE CHEIE, PARTICIPARE 

ŞI ÎNVĂŢARE ELEVILOR” 

 (4 – 8 aprilie 2018) 

 

 

 Școala unde funcționez în prezent a fost implicată în Proiectul Educațional Erasmus + 

2016 – 1 – RO01 – KA101 – 023724 ” ȘCOALA COMPETENȚELOR” 

 Scopul acestui proiect este de a asigura o dezvoltare profesională prin schimb de 

experiență și transfer de bune practici cu reprezentanți din diverse școli europene, de a asigura 

calitatea predării la standarde europene, de a dezvolta și întări dimensiunea europeană și de a 

promova învățarea limbilor străine de circulație europeană, cât și mobilitatea tuturor celor 

implicați în educație. 

 Acest proiect sprijină parteneriatele școlare europene, proiectele lingvistice și de 

dezvoltare, programe pentru perfecționarea personalului educativ și crearea de rețele școlare 

educaționale în Europa. 

 Am avut șansa de a participa în perioada 4 – 8 aprilie 2018 la cursul de formare continuă  

”Non – formal education at school” ( Educația non – formală în școală), ” Methods and tools to 

empower students key competences participation and learning” ( Metode și instrumente pentru a 

le conferi competențe cheie, participare și învățare elevilor”, urmărindu-se următoarele obiective: 

→ înțelegerea principiilor educației non – formale, în contextul învățării prin cooperare, a 

învățării prin cooperare, a învățării combinate și al clasei inversate. 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-content/uploads/2016/05/ARTICOL-ERASMUS.doc


→ dobândirea de metode și instrumente eficiente și de cele mai bune practici; 

→verificarea modului de tranferare a educației non – formale în contexte formale pentru a 

încuraja competențele cheie, participarea și învățarea studenților; 

→ familiarizarea cu principiile și tehnicile solide, sfaturi și instrumente pentru a planifica și 

implemeta un curriculum educațional inovativ. 

 Toate activitățile din cadrul cursului au fost complexe, atractive, diversificate, 

promovând cooperarea între grupuri de dascăli din diferite țări europene, oferind oportunitatea 

cunoașterii reciproce a țărilor, culturilor, modurilor de gândire și al sistemelor educaționale. 

 În curs a fost integrată și componenta T.I.C. în care, calculatorul se impunea nu doar ca 

mijloc alternativ profesorului sau manualului, asumându-și funcții de redare  a cunoștințelor, ci și 

ca factor de intervenție directă în organizarea activităților de instruire. ( www edmondo.com; 

www ed.shelf.com; www test.each. 

com; www padlet.com; www simbalooedu.com, www bookcreator.com). 

 Ca o concluzie, formarea continuă a cadrelor didactice este impusă de schimbările care au 

loc în planul științelor și al psiho – pedagogiei. Profesorii descoperă și redescoperă aspecte noi 

ale celor învățate sau observate pe durata mobilității, cu efecte de sporire a productivității, 

capacității de adaptare și curiozității.  

Acest impact, deși nu este întotdeauna declarat de participanți, se resimte deopotrivă la 

nivel individual și instituțional. 

 

Profesor învăţământ primar Pletoiu Florina 

 

 

 

Educația non – formală în contextul european 

 

Profesor învăţământ primar Pletoiu Florina 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

 Educația non - formală este o parte din domeniul politicii educaționale de la finalul anilor 

՚60 și începutul anilor ՚70. Fundament pe o definire prin excluziune, raportată la ceea ce este  în 

mod tradițional considerat educație – formală, conceptul de educație non – formală a început să 

fie utilizat cu scopul de a face o distincție între oferta guvernamentală, considerată educație 

pentru toți prin intermediul sistemului școlar și cea non – guvernamentală, adresată unui segment 

limitat de populație, în acord cu interesele și nevoile acestora ( Graham – Brown, 1991). 

 Din perspectiva de valorificare a elevilor este de dorit ca profesorii să arate interes față de 

preocupările elevilor din afara cadrului educațional formal și să găsească modalități și căi de 

valorificare a acestora. 

 Așadar, aceștia vor fi stimulați să aducă în procesul învățării formale, propriile experiențe 

de învățare acumulate în comunitatea mică a familiei, a prietenilor, a unui grup cu care 

împărtășesc hobby-uri sau interese comune. 

Este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și 



motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului 

educațional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei 

libertăți de exprimare maxime. 

Educația non – formală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului  

școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în 

practică. Acest tip modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și 

al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta. 

 

Obiectivele educației non – formale 
 Obiectivele educației non – formale nu urmăresc să excludă modul tradițional de 

educație, ci să completeze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care să aibă acces un 

număr cât mai mare de tineri. Acestea sunt: 

→ completarea orizontului de cultură din diverse domenii; 

→ crearea de condiții pentru formarea profesională; 

→ sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate; 

→ asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și 

capacități. 

 

Exemple de metode folosite în contextul non – formal 
→ activități de team building; 

→ jocuri de rol; 

→ dezbateri; 

→ brainstorming; 

→jocuri de improvizație. 

Educația non – formală este: 
→ variată și flexibilă, opțională și facultativă; 

→ diferențiază conținutul, metodele și instrumentele de lucru în funcție de interesele și 

capacitățile participanților; 

→ valorifică întreaga experiență de învățare a participanților; 

Aceste tipuri de activități se realizează în mediul socio – cultural ca mijloace  

de divertisment, de perfecționare, de petrecere a timpului în mod constructiv sau de odihne 

active. Sunt destinate tuturor categoriilor de vârstă, atât copiilor (pedagogie) cât și adulților ( 

andragogie). 

 

AVANTAJE 
→ este centrată pe procesul de învățare, nu pe cel de predare, solicitând în mod diferențiat 

participanții; 

→ dispune de un curriculum la alegere, flexibil și variat, propunându-le participanților activități 

diverse și atractive, în funcție de interesele acestora, de aptitudinile speciale și de aspirațiile lor; 

→ contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a participanților oferind 

activități de completare a studiilor; 

→ asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite domenii, fiind interesată să mențină 

interesul publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă și pregătirii 

profesionale, punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor și nu memorarea lor; 

→ antrenează noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul societății; 

→ răspunde cerințelor și necesităților educației permanente. 



 

  

 

Mobilitate 20 – Italia 

„PROJECT AND COMPETENCE BASED LEARNING: INNOVATIVE AND EFFECTIVE 

METHODS AND TOOLS” 

Proiectarea și învățarea bazată pe competențe: metode și instrumente inovatoare și eficiente 
(4 – 8 aprilie 2018) 

 

În urmă cu doi ani, Şcoala Gimnazială „Marin Preda“  din Piteşti a iniţiat Proiectul 

ERASMUS + ŞCOALA COMPETENŢELOR, proiect în cadrul căruia am participat la 

Mobilitatea 20, în perioada 4 – 8 aprilie 2018.  

Această mobilitate a presupus participarea la cursul Project and Competence Based 

Learning: innovative and effective methods and tools - Proiectarea și învățarea bazată pe 

competențe: metode și instrumente inovatoare și eficiente, curs organizat de ENJOY ITALY - o 

companie mică, fondată de un tânăr profesionist, dinamic și pasionat de câteva valori solide: 

responsabilitate, identitate, incluziune, învățare de-a lungul vieții, conștientizarea civică și 

durabilitatea - ALESSANDRO GARIANO. 

Cursul a urmărit ca participanţii să devină conștienți de aspectele cheie legate de 

învățarea bazată pe proiecte, în contextul învățării prin cooperare, al învățării mixte și al clasei 

inversate, precum si înțelegerea și dobândirea unor metode și instrumente eficiente pentru 

implementarea metodologiilor educaționale.  

Pentru a stimula participarea activă a tuturor cursanţilor, activităţile s-au desfasurat în 

medii diverse, stimulative pentru reflecţie şi învăţare, având o abordare practică și utilizând 

următoarele instrumente lecții față-în-față, team-building și work-team, studii de caz cu cele mai 

bune practici, multimedia și resurse web bazate pe proiect, brainstorming și focus-grup, joc de 

rol. Învăţarea bazată pe proiect este un mod eficient şi plăcut de a învăţa şi de a dezvolta 

competenţe de învăţare mai profunde.necesare succesului în orice activitate. 

Oportunitatea de a participa la acest curs a constituit o o experienţă de neuitat în cadrul 

careia mi-am dezvoltat abiliăţtile de lucru în echipă, precum şi cele de comunicare în limba 

engleză. 

Totodată, am avut şansa de a cunoaste oameni noi, de a decoperi alte culturi, tradiţii şi 

moduri de viaţă. 

 

Profesor învăţământ primar Manea Ileana Valerica 

 

 

 

Mobiltate 21 – Italia 

„EDUCAŢIA ANTREPRENORIALĂ ÎN ŞCOLI: METODE CREATIVE ŞI EFICIENTE ŞI 

MIJLOACE DIDACTICE” 

 (4 – 8 aprilie 2018) 

 

 

In perioada  4 – 8 aprilie 2018 am participat din partea Scolii Gimnaziale ,,Marin Preda,, 

din Pitesti la Cursul International organizat la Roma in cadrul Proiectului Erasmus + la care au 



participat 26 profesori din Spania, Germania, Elvetia, Finlanda, Suedia, Lituania, Estonia, 

Norvegia si Romania. 

Abilitatile invatate in activitatea de predare si obiectivele cursului:     

-Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, motivatia participarii si a invatarii 

-Cresterea motivatiei pentru dezvoltarea profesionala; 

Intelegerea si dobandirea de metode si instrumente creative pentru implementarea unei 

scoli eficiente , invatarea prin cooperare; 

Dezvoltarea muncii in echipa, a competentelor de colaborare si negociere; 

Crearea increderii reciproce , instrumentarea pe baza unei evaluari care consta in 

acordarea unei singure note intregii echipe; 

Folosirea metodelor moderne de predare-invatare: brainstorming-ul si tehnici de team 

building.  

Copiii au nevoie de competente de business adecvate varstei lor. Fiind inzestrati cu 

cultura antreprenoriala isi vor putea lua viata in propriile maini si vor indrazni sa -si asume 

riscuri pentru ca vor fi siguri pe cunostiintele acumulate si experienta dobandita. 

Educatia antreprenoriala poate fi realizata prin instrumente bazate pe TIC, digitale si web, 

sit-uri web, aplicatii mobile si programe desktop . 

Dupa vizita la Liceul ,,Dante Aleghieri,, din Roma am desprins concluzia ca reactiile 

pozitive ale elevilor sunt un stimulent important pentru punerea in practica a invatamantului 

antreprenorial si accelerarea educatiei antreprenoriale. 

 Specificul istoric si cultural al Romei a reprezentat o prioritate pentru a vizita obiectivele 

turistice importante: Muzeele Vaticane, Capela Sixtina, Forumul Roman, Basilica Sfantul Petru, 

Colosseum, Fontana di Trevi si a constituit o experienta deosebita pentru profesorii participanti 

la acest curs. 

 

Profesor învăţământ primar Popescu-Cioacă Daniela Sofronia 

 

 

 

 

Activitate nonformală ,, Copacul clasei noastre” 

 

    Profesor învăţământ primar Popescu-Cioacă Daniela Sofronia 

 Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

Activitatea nonformala desfasurata la clasa a II a A a constat in decorarea ,,Copacului 

clasei ,,cu frunze si flori folosind tehnica ruperii hartiei creponate de diferite culori, mototolirea 

si lipirea ei pe suport. 

Se prezinta copiilor o scrisoare de la copacul trist care le cere ajutorul. 

Dragi copii, 

 Sunt un copac foarte trist... În jurul meu văd numai veselie, toate florile sunt înflorite, 

păsările cântă... Numai eu am crengile goale... Aş vrea să fiu un copac înflorit când imi voi lua 

“La revedere!”de la Zâna Primăvara... Mă puteţi ajuta? 



Copiii au impodobit copacul cu frunze si flori,au decorat mandale cu fluturasi, buburuze 

si albinute si au adaugat fotografiile lor pe ramurile acestuia reusind astfel sa arate legatura dintre 

om- natura si generatii.   

,,Natura ne ofera totul si ne cere-n schimb doar s-o protejam!” 

Mobilitate 22 – Italia 

„EDUCAŢIA ANTREPRENORIALĂ ÎN ŞCOLI: METODE CREATIVE ŞI EFICIENTE ŞI 

MIJLOACE DIDACTICE” 

 (4 – 8 aprilie 2018) 

 

 

  Schimbarile care au loc in societatea umana au consecinte asupra rolului scolii si a 

cerintelor profesionale pentru profesori, care necesita anumite competente pentru a face fata 

acestor transformari rapide. 

       In perioada 4-8 aprilie,impreuna cu alte 3 cadre didactice am participat din partea Scolii 

Gimnaziale ,,Marin Preda‟‟din Pitesti la cursul international organizat in cadrul proiectului  

Erasmus+ ,in Italia,profesor trainer fiind Alessandro Gariano. 

       Titlul cursului :Educatia antreprenoriala in scoli:metode creative si eficiente si mijloace 

didactice. 

       Obiectivele cursului au fost: 

    -sa constientizezi ,aspectele esentiale in legatura cu educatia antreprenoriala in scoala,in 

contextul invatarii in echipa,folosirea metodelor iterdisciplinare; 

   -sa devii inspirat de cele mai bune practici in vederea imbunatatirii  abilitatilor 

antreprenoriale ale elevilor,cresterea motivatiei si implicarea in invatare; 

  -sa intelegi si sa folosesti metode creative pentru a implementa o educatie 

antreprenoriala eficienta;  

  -sa concepi si sa dezvolti proiecte concrete de invatare carepot fi aplicate in curriculum 

si in clasa 

       Astfel, participarea la cursul organizat de domnul Gariano a avut ca scop imbunatatirea 

competentelor TIC.Domeniul relatiilor si al comunicarii la nivel european este benefic,deoarece 

profesorii au inceput sa se familiarzeze cu platforme on-line de cooperare  europeana. 

       Activitatile au presupus o interactiune si o implicare totala a participantilor,astfel ca 

acestea s-au desfasurat intr-o atmosfera prietenoasa. 

       S-au prezentat aplicatii care sa faciliteze activitatea profesorilorin domenii ale 

demersului didactic,crearea de carti multimedia BOOK CREATOR (Carte electronica in care se 

pot insera text,audio,imagini,link-uri si video). 

       Putem spune ca Roma este o destinatie minunata,este Orasul Etern,locul unde se 

intersecteaza toate drumurile Europei dupa cum se spune ,,Toate drumurile duc la Roma‟‟. 

       In timpul ramas liber am reusit sa vizitam:Vaticanul cu muzeele sale si Capela Sixtina cu 

renumita fresca a lui Michelangelo,Catedrala Sfantul Petru, Castelul Sant Angelo,Fantana di 

Trevi.Sunt foarte multe locuri ramase nevizitate, dar nu-i nimic, cine a mai fost o data la Roma 

va mai ajunge si a doua oara. 

       Prin implicarea in mobilitatea Erasmus+ a cadrelor didactice din Scoala Gimnaziala 

,,Marin Preda‟‟ putem spune ca s-a imbunatatit calitatea şi cooperarea intre institutia noastra si 

institutii similare din spatiul european, comunicarea didactica si colegiala 

imbunatatita,dezvoltarea profesionala si sociala prin dezvoltarea de competente cunostinte, 



abilitati, atitudini) intr-un context international,crearea de legaturi intre educatia formala 

,invatarea nonformala si formarea profesionala. 

       Aceasta participare a fost un bun prilej de intelegere a unei culturi si tari noi,a fost un 

schimb de experienta util si placut care va avea consecinte benefice pentru scoala in care predam. 

Profesor Predescu Claudia 

Activitate non-formală  - ,,Fluturaşii multicolori’’ 

,,PROIECTUL EDUCATIONAL ERASMUS + 2016-1-R001-KA101-023724‟‟  

 

 

Profesor Predescu Claudia 

 Școala Gimnazială ,,Marin Preda’’  

Pitești, Jud. Argeș 

 

 

….. În aşteptarea primăverii…a fluturilor şi a florilor, cu mic cu mare am hotărât să întâmpinăm 

cel mai spectaculos anotimp cu fluturaşi multicolori pe care i-am confecţiont împreună cu elevii 

clasei a II-a A. 

 

 Materiale necesare: 

-hârtie glasată 

-şabloane ( fluture) 

-foarfece 

-lipici 

-multă imaginaţie   

 

 Elevii au participat cu mult entuziasm la activitate şi au înţeles că: 

"Natura poate să-ti slujească de carte, de profesor, de povăţuitor. Ea te cheamă, ea îţi 

procură, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai tarziu. Nu inchide aceasta mare carte 

plina de invataturi intelepte, nu o neglija pentru celelalte carti in care se cuprind numai strofe din 

cantarea intreaga ce sta inaintea ta". (I. Simionescu,1940) 

  
 
 
 
 

 


