
                                                    

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

              În perioada 9-14 iulie 2018,  a avut loc cel de-al cincilea flux de mobilitate în cadrul 

proiectului ERASMUS+, „Creşterea calităţii în învăţământ prin armonizarea cu alte sisteme de 

învăţământ europene” al cărui beneficiar este liceul “Voievodul Mircea” din Târgovişte. 

              Liceul nostru a fost reprezentat de cinci cadre didactice: doamnele profesoare Ionescu Daniela, 

Stoian Nicoleta (limba română), Nae Laura (geografie), Toma Daniela (matematică) şi domnul profesor 

Cîrnaru Ionel (geografie). 

             Cursul „LEARNING, CREATIVITY AND THE FUTURE CLASSROOM LAB”, s-a 

desfăşurat în Lisabona, fiind organizat de Agrupamento de Escolas de S. João da Talha. 

            

           De ce mobilitate? 

             Pentru: 

- dezvoltarea personală, profesională și socială prin dezvolatarea de competențe într-un context 

internațional; 

- îmbunătățirea procesului de predare, formare și învățare a calității educației; 

- învățarea sau aprofundarea unor limbi străine; 

- conștientizarea importanței și înțelegerea unor culturi și țări noi; 

- implicarea activă în comunitate; 

- dezvoltarea capacității organizaționale în contextul cooperării europene și internaționale. 

 

            Prin participarea la acest proiect beneficiarii și-au îmbunătățit competențe în termeni de 

cunoştinţe,  abilități și atitudini/comportamente: 

- cunoştinţe despre modalităţile de realizare a interconexiunilor dintre educația formală și non-formală, 

formarea profesională și piața forței de muncă; 

- cunoştinţe privind practicile, politicile și sistemele de educație şi formare din alte țări; 

- abilitatea de a răspunde nevoilor elevilor, promovând activități centrate pe elev; 

- abilităţi de a organiza lecţii utilizând metode nonformale; 

- atitudini pozitive privitoare la diversitatea socială, lingvistică și culturală; 

- declanșarea unor schimbări în ceea ce privește modernizarea și deschiderea internațională în cadrul 

organizațiilor lor din domeniul educației; 

- atitudinea pozitivă față de proiectul european și de valorile UE; 

 



          In cadrul cursului au fost abordate numeroase teme legate de activitatea la catedră, precum: 

 prima zi  - intoducerea și prezentarea participanților 

                 - prezentarea organizației furnizoare de curs și a sistemului educațional  

                  din Portugalia 

        -creativitatea în context european 

                            - modele de învățare a creativității 

                            - teoria inteligențelor multiple 

 

 
 

             
 

 

 

 a doua zi – strategii de comunicare pentru  o învățare inovatoare – metode de spart  

                    gheața, metode de formare a echipelor și de coeziune a grupurilor, exemple de  

                                bună practică în această direcție; 

                  -medii creative de învățare; 

                              -inovaţie şi creativitate în procesul de predare-învăţare; 

                             - învăţarea prin cooperare; 

                             -metode interactive de predare 



          
 

          
 

  

 a treia zi - portofoliile și învățarea bazată pe proiecte 

                            - evaluarea creativității 

                            - utilizarea creativă a jocurilor multimedia și a tabletelor în școală 

                            - strategii de utilizare a noilor tehnologii 

                            - clasa viitorului. 

           



 

                
 

 a patra zi - programare pentru sala de clasă din secolul XXI 

                - clasa viitorului. 

                            - evaluarea cursului si noi oportunități pentru o viitoare colaborare 

 

          
 

 

 

         
 



 a cincea zi - vizita culturală în centrul orașului Lisabona 

          

                       

 

              Acest curs a reprezentat o adevărată oportunitate de a ne familiariza cu sistemele de educaţie 

din Europa, de a împărtăşi experienţe cu profesori din alte ţări europene, de a ne deprinde cu noi 

strategii şi metode de predare.  

                De asemenea, am învăţat să încorporăm în mod eficient noile tehnologii în activitatea 

didactică, pentru a construi un model educaţional mai potrivit pentru nevoile tinerei generaţii. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   


