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Obiectivele cursului

• Identificarea factorilor de risc și a diferitelor tipuri de bariere, prejudecăți culturale, stereotipuri; 

• Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de copiii cu probleme;

• Imbunătățirea strategiilor de cooperare cu elevii și părinții;

• Cunoașterea unor sisteme educaționale diverse;

• Interacțiunea cu alți profesori din Europa, și împărtășirea experiențelor profesionale (decelarea 
punctelelor comune și descoperirea celor diferite, specifice fiecărui sistem educațional în parte);

• Dezvoltarea competențelor de comunicare;

• Crearea de lecții interactive care să fie utilizate în activități;

• Schimburi de experință  privind unele metode și tehnici de punere în practică utilizate  în 
procesul instructic-educativ;

• Dezvoltarea competențelor psihopedagogice;

• Îmbunătățirea limbii engleze;

• Cunoașterea de noi profesori și formatori și dezvoltarea de parteneriate pe viitor.



Ziua I

• În prima zi, am făcut cunoștință cu trainner-ul nostru, Petra Vallin. S-a prezentat 
folosind metoda didactică Magic Box, care constă în oferirea către cursanți a unor 
diverse mici obiecte personale spre examinare. Fiecare cursant a contribuit la 
formarea unei imagini colective prin prezentarea obiectului primit.

• Cursanții au făcut cunoștință prin intermediul metodei didactice Ladybug, care 
identifică asemănări și diferențe, din viața de zi cu zi, între preferințele 
participanților.

• Pentru a stabili un punct de plecare, a fost folosită metoda didactică KWL Chart, 
adică le-a fost solicitat participanților să facă un brainstorming pentru a determina 
„ce știu, ce vreau să știu, ce am învățat la finalul cursului”.

• După-masa, am avut un tur ghidat al orașului Praga.







Ziua II

 În cea de-a doua zi, am pus accentul pe lucrul cu teoria inteligențelor 
multiple Gardner. Pentru fiecare dintre cele 8 inteligențe ale teoriei, fiecare 
grup de cursanți a trebuit să propună câte o sarcină de rezolvat.

 Individual, în grupuri sau frontal, au fost abordate o mulțime de metode 
didactice moderne, unele întâlnite, de altfel, și în pedagogia din țara 
noastră: Brainsorming, Cvintetul, Stop/Fac mai puțin/Continuu/Fac mai 
mult/Fac ceva nou, Diagrama Venn, Organizatori grafici, Dramatizarea etc.

 Seara, cursanții doritori s-au bucurat de o cină pe vapor, de-a lungul râului 
Vltava.





Ziua III

Ziua a treia a continuat cu alte metode de predare-învățare moderne, precum:

o Jocul mima;

o Discuții asupra oportunutății lucrului pe grupuri;

o Metoda paharelor-semafor;

o Metoda grupului de experți;

o Jigsaw;

o Jurnalul dublu;

o Metode interacive care folosesc internetul: Kahoot și Quizlet;

o Metoda Cervena Babușka;

o Metoda Ștrudelul;

o Metoda Cross the river



Ziua IV

• Ziua a patra a fost dedicată abordării temei evaluării: propria percepție, la 
ce folosește, cum o facem, obiective ale evaluării. Îm cazul evaluării pe 
grupe s-au identificat anumite criterii de care se ține cont: conținut, 
exprimare, aspect răspuns, cooperarea între membrii grupului.

• Docentul nostru ne-a propus metoda Exit-ticket, prin care cursantul 
exprimă ce a învățat nou prin trei propoziții sumare și despre ce ar mai dori 
să învețe în legătură cu respectivul subiect.

• O altă metodă interesantă și nouă care ne-a fost propusă a fost Free 
Writing. Cursantul trebuie să scrie pe o foaie, în continuu, timp de 3 minute, 
toate aspectele care îi vin pe moment în minte despre un subiect dat.



Ziua V

• În ultima zi a cursului au fost distribuite între cursanți materialele realizate 
pe parcursul cursului.

• Pentru evaluarea finală a cursului, trainer-ul a solicitat feedback-ul cu 
privire la întregul curs. Gradul de implicare al fiecărui participant, a scos în 
evidență aspectele pozitive ale tuturor participanților.

• A urmat partea de încheiere a cursului și înmânarea certificatelor.



Impactul participării la mobilitatea 
Erasmus/competențe dobândite

• Insusirea unor informatii noi (atat teoretice cat si practice) in domeniul educational 
prin cunoașterea unor sisteme educaționale diverse precum și a unor metode de 
predare integrative din alte țări ale Uniunii Europene;

• Dezvoltarea competențelor psihopedagogice și punerea lor în practică prin 
schimburile de experință  privind unele metode și tehnici inovative necesare si/sau 
utile în procesul instructic-educativ;

• Efectuarea unor parteneriate școlare;

• Imbunătățirea capacitatilor de comunicare pozitiva precum si dezvoltarea 
aptitudinilor socio-emotionale si punerea lor in practica in relatia cu elevii;

• Dezvoltarea competentelor de comunicare in limba engleza.



Impactul participării la mobilitatea Erasmus asupra 
dezvoltării profesionale

• descoperirea a noi metode de organizare a unitatilor de invatare;

• imbunatatirea abilitatilor de gestionare a conflictelor prin intermediul unui 
management al clasei mai practic tinand cont de starile emotionale 
prevalente ale elevului;

• îmbogățirea cunoștințelor referitoare la culturi și sisteme de învățământ;

• acumularea de noi cunostinte privind gestionarea clasei de elevi prin 
intelegerea faptului că fiecare copil are personalitatea lui și nevoile sale din 
punct de vedere educațional.












