Key Action 1:
Learning Mobility of Individuals
„Strategii didactice moderne pentru combaterea eșecului, abandonului
școlar și ameliorarea fenomenului de excludere socială”

Curs Erasmus+ : “Stimulating Creativity and Innovation
in the Classroom: Mobile Devices in Education”
23.04 – 28.04.2018

Sesimbra, Portugalia
Profesori participanţi ai Colegiului “Henri Coandǎ” Bacǎu:
Mocanu Alis Mihaela şi Meluțǎ Beatrice Mihaela.

Obiectivul general al proiectului Erasmus+ este modernizarea procesului de
predare-învăţare-evaluare, prin aplicarea unor metode inovative și creative la
clasă, introducerea noilor tehnologii, creșterea calității serviciilor, atractivității
școlii și internaționalizarea instituției noastre de învățământ.

Scopul proiectului: formarea unei echipe de specialişti care să
dobândească experiență profesională într-un context internațional
și astfel să contribuie printr-un plan coerent la ameliorarea
absenteismului, eșecului și/sau abandonului și nu în ultimul
rând la creșterea performanțelor școlare ale elevilor noștri.

Activitățile desfăşurate ȋn cadrul cursului “Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom: Mobile Devices in Education” :
– Prezentarea sistemelor de învățământ din Portugalia și din țările participanților la curs
– Discuţii cu profesori din cele 2 scoli vizitate: “Dom Manuel Martins” si “Boa Agua”
– Dezvoltarea deprinderilor de lucru cu computerul folosind diverse aplicatii
– Ateliere de lucru: lucru individual și pe grupe;
– Activităţi practice ce au avut ca teme: aspecte ale diversităţii culturale în educaţie și unelte TIC în educaţia interculturală.
Astfel, s-a utilizat tabla interactivă şi am aplicat cateva din urmatoarele aplicaţii educationale:
Bookcreator, Flipbook, Istopmotion, Socrative quiz (pt evaluare), Popplet, Padlet, Classflow, Kodu, Sway, Office 365,
Taccle2.eu, Wordart, Vocaroo, Kahoot, Mentimeter, Edpuzzle, Voltaire, Kwyk, The Cloud (Google docs, blogs and virtual
pen/ Dropbox );
– Lucrări practice: pedi-paper în Lisabona, fotografia ca instrument în procesul de predare și învățare

Activitățile au fost completate de:
– vizitarea Lisabonei și a împrejurimilor pentru a surprinde aspecte ale civilizației și culturii portugheze și a modului în
care s-a reușit integrarea minorităților și a imigranților rezultând o civilizație multiculturală
– organizarea unor seri culturale cu specific portughez (Fado Night)

Vizitǎ de studiu
La o şcoalǎ generalǎ din Boa Aqua Quinta do Conde

Şi liceul “Dom Martin” din
Setubal

O parte din cursurile la care am participat
The computer as a tool in
teaching and learning (“The
Cloud computing”) prof. Sandra
Fradão, University of Lisbon

“Creativity and innovation in
the classroom”, prof. Rui Lima
(CREF Microsoft trainer)

“Future Classroom
methodology of teaching”,
prof. Vitor Costa

Şcoala Generalǎ Boa Água din Quinta do Conde, Portugalia

Cancelaria profesorilor

Cantina elevilor

Sala de Aula do Futuro
(de la scoala generala)

Liceul “Dom Manuel Martins”, Setubal, Portugalia

Sala de Aula do Futuro
(din cadrul liceului)

Vizite de lucru

“Trebuie sǎ ne decidem dacǎ educǎm copiii pentru viitorul lor sau pentru trecutul nostru.”
Ȋn loc de concluzii…
Acest curs Erasmus+ a fost pentru mine gura de aer de care aveam nevoie pentru a-mi
directiona atentia spre metode moderne de predare-invatare-evaluare, atat de necesare atunci cand
te afli in fata unei generatii complet digitalizate. Mai mult ca oricand aceasta generatie pentru a fi
motivata sa nu abandoneze scoala si sa urmeze cu drag orele de curs cere o schimbare radicala a
felului in care decurge procesul educativ. Cea mai bunǎ modalitate prin care putem sǎ-i ajutǎm pe
elevi sǎ stǎpâneascǎ abilitǎți necesare acestui secol este schimbând felul ȋn care predǎm şi ce ȋi
ȋnvǎțǎm pe elevi. Tehnologia este un instrument perfect care poate facilita acest lucru.
Folosirea oricarui tip de gadget (de la laptop la telefoane mobile) ȋn timpul orelor de curs este
un instrument necesar dar nu va putea ȋnlocui prezenta profesorului pe deplin. Dar nu este despre
cum sǎ ȋnvǎțǎm sǎ folosim tehnologia şi nici mǎcar despre predare cu ajutorul acestor instrumente,
ci, este despre felul ȋn care elevii reuşesc sǎ creeze şi sǎ se dezvolte folosind aceste tehnologii.
Captându-le atenția prin intermediul acestor aplicații online, nu facem decât sa castigam un viitor
adult capabil sa faca fata cerintelor societatii. Acum ȋi putem lǎsa pe elevii noştri sǎ rezolve o
problemǎ şi sǎ ȋmpǎrtǎşeascǎ/distribuie soluția sub forma unei poveşti digitale, a unui jurnal video
sau joc interactiv. Opțiunile sunt infinite…

Am inclus aceste aplicații atât în orele de dirigenție, cât și în cele specifice disciplinei (Limba englezǎ, matematică).
O lectie de
recapitulare
la limba engleza
folosind Kahoot! si
QR Codes

Diseminarea a fost realizată în presa localǎ https://www.desteptarea.ro/erasmus-la-colegiul-henri-coanda-dinbacau/ , în cadrul sedințelor de catedră, a consiliilor profesorale sau în cadrul unor activități privind proiectele
Erasmus+, desfășurate în alte școli. La scoala Gimnaziala “Dr. Alex. Safran” Bacau, in cadrul conferintei “Erasmus
plus, punct si de la capat”, am rulat prezentări powerpoint ce au avut ca scop popularizarea proiectelor Europene
Erasmus +, precum și oferirea unei dimensiuni europene liceului nostru. Diseminare de bune practici am facut și prin
postările de pe site-ul liceului cat și pe diverse grupuri din mediul online:
 http://www.colegiulcoanda.ro/Erasmus/erasmus.html
 https://www.facebook.com/Erasmus-at-Henri-Coanda-Highschool-Bacau-Romania-242549383335304/
 http://www.europedirectbacau.ro/index.php/stiri/dialog-pe-teme-europene-abandonul-scolar-de-la-efect-la-cauza
 https://www.desteptarea.ro/abandonul-scolar-dezbatut-la-colegiul-h-coanda/
 https://www.desteptarea.ro/flashmob-la-coanda/
 https://www.facebook.com/events/323563148196580/
 https://www.facebook.com/mihaela.cojocaru.58/videos/pcb.1776538555702627/1776536865702796/?type=3&theater
 https://www.slideshare.net/alismocanu/diseminare-erasmus-ka1
 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6495313449739001856
 https://ec.europa.eu/epale/en/blog/dissemination-erasmus-ka1-project-henri-coanda-secondary-school-bacau-romania
 https://www.didactic.ro/materiale/diseminare-erasmus-portugalia-2018-activitati-implementate
 https://www.didactic.ro/materiale/diseminare-erasmus-ka1

De asemenea, ȋn cadrul săptămânii “Școala Altfel” s-a desfășurat la Colegiul ”Henri Coandă” din Bacău, în
parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Bacău si Inspectoratul Scolar Judetean Bacău activitatea
“Dialog între generații”, coordonatǎ de profesorul consilier școlar Sanda Bordei şi profesorul de limba englezǎ Alis Mocanu
la care au participat elevi de clasa a XII-a şi specialişti din domeniile acestora de interes, aşa cum au fost ei menţionați în
chestionarele aplicate inițial, în vederea sprijinirii viitorilor noștri absolvenți pentru a lua o decizie informată de carieră.
https://www.desteptarea.ro/dialog-intre-generatii-la-colegiul-henri-coanda-bacau/

Diseminarea a fost facuta si in cadrul unor activitati cu partenerii colegiului nostru, unul dintre acestia fiind
Centrul Europe Direct Bacau. Fenomenul îngrijorător al abandonului școlar care are, pe termen lung, efecte
puternic negative asupra dezvoltării sociale şi creşterii economice a fost tema acestei dezbateri in cadrul careia
s-a dorit identificarea unor măsuri viabile care sunt deja luate de liceul nostru si pot fi aplicate în vederea limitării
acestor efecte.
http://www.europedirectbacau.ro/index.php/stiri/dialog-pe-teme-europene-abandonul-scolar-de-la-efect-la-cauza
https://www.facebook.com/events/610357506045925/

Potențialul acestor aplicații a fost valorificat şi în cadrul orelor de CDȘ pentru a dezvolta creativitatea
elevilor, pentru a spori gradul de atractivitate al orelor și pentru a motiva elevii să participe cu real interes la
lectia de limba engleza sau la dirigentie.
Consider că aceste stagii de formare profesionalǎ schimbǎ vieţi, creeazǎ legǎturi trainice, oferǎ
întâlniri cu specialiști europeni în educaţie, cu oameni care fac lucruri de calitate şi care vor sǎ le transmitǎ
mai departe, care au un scop comun: cum sǎ realizeze lecţii de calitate pentru elev, pentru a-i îmbunǎtǎţi
performanțele și dezvoltarea psihică și afectivă.

Vǎ mulțumesc!

