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Obiectivele proiectului:

OBIECTIVUL 1

- Dezvoltarea competențelor digitale pentru 20 de cadre didactice

ce susțin lecții blended learning sau online, pentru a crește calitatea

procesului de predare-învățare-evaluare.

OBIECTIVUL 2

- Formarea a minim 15 cadre didactice pentru implementarea

acțiunilor de promovare și menținere a stării de bine și de siguranță în

școală.



THE SOCIAL, THE EMOTIONAL AND THE DIGITAL APPROACH
ABORDAREA SOCIALĂ, EMOȚIONALĂ ȘI DIGITALĂ

furnizor: Europass Teacher Academy
BARCELONA

18 - 23 IULIE 2022

Participanți:

prof. Rodica Alexandrescu

prof. Magdalena – Maria Georgescu

prof. Aneta Manole



REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII:

● Familiarizarea cu noțiunile de diversitate, multiculturalism, discriminare, incluziune și egalitate de

șanse la școală;

● Utilizarea de metode și strategii pentru a înțelege hărțuirea și discriminarea, prevenirea conflictelor și

promovarea alfabetizării emoționale a elevilor;

● Cunoașterea și gestionarea nevoilor emoționale și relaționale ale elevilor;

● Găsirea de strategii de prevenire a conflictelor și a problemelor de conviețuire în comunitățile

educaționale;

● Descoperirea potențialului instrumentelor digitale pentru o varietate de obiective educaționale;

● Planificarea de activități personalizate pentru a aborda provocările legate de diversitate și incluziune

în propriile școli și săli de clasă.



PROGRAMUL CURSULUI:

Ziua 1 – Introducerea cursului și analiza nevoilor

Introducere curs

· Prezentări de Bun-venit și informații despre curs

· Prezentări ale școlilor participanților.

Săli de clasă incluzive

· Crearea unui mediu de învățare pozitiv;

· Învățare centrată pe profesor și pe elev.

Ziua 2 – Egalitatea de șanse

· Conținutul și competențele predării: aptitudinile secolului XXI;

· Teoria VARK a diferitelor stiluri de învățare.



PROGRAMUL CURSULUI:

Ziua 3 – Conflicte în sala de clasă

• Strategii de învățare prin cooperare și ascultare activă pentru incluziune;

• Rutină de gândire artistică și jocuri de rol în educație.

Ziua 4 – Învățare prin instrumente digitale

• Instrumente de evaluare formativă și sumativă;

• Instrumente pentru partajarea materialelor.



PROGRAMUL CURSULUI:

Ziua 5 – Gândire previzionară

• Dezvoltarea planurilor de lecție incluzive.

Ziua 6 – Închiderea cursului și activități culturale

• Evaluarea cursului: prezentarea competențelor dobândite, feedback și 

discuție;

• Acordarea certificatului de participare la curs;

• Excursii și alte activități culturale externe.







http://drive.google.com/file/d/1ZUTbKdhysv_vNaLgUs5J6_B5RBWzMDil/view


Digital Game-Based Learning and Augmented Reality for Schools

Învățare digitală bazată pe jocuri și realitate augmentată pentru școli

Digital Game-Based Learning and Augmented Reality for Schools

Învățare digitală bazată pe jocuri și realitate augmentată pentru școli

furnizor: Europass Teacher Academy

Barcelona, 15 august 2022 - 20 august 2022



Digital Game-Based Learning and Augmented Reality for Schools

Învățare digitală bazată pe jocuri și realitate augmentată pentru școli

Digital Game-Based Learning and Augmented Reality for Schools

Învățare digitală bazată pe jocuri și realitate augmentată pentru școli

Participanți:
prof. Simona Magdalena Iliescu
prof. Monica Ionescu
prof. Rozina Beatrice Nicolae
prof. Lucia Ioana Tenciu



Rezultatele învățării:

❏ Înțelegeți ce este învățarea bazată pe joc și cum să o implementați cu încredere în clasă.
❏ Găsiți cele mai bune instrumente și produse pentru utilizarea Realității Extinse/Augmentate în 

școala dumneavoastră.
❏ Descoperiți strategii de stimulare a motivației și creativității elevilor prin jocuri și Realitatea 

Extinsă/Augmentată.
❏ Creați planuri de lecție bazate pe învățarea bazată pe jocuri digitale și pe realitatea 

extinsă/augmentată.
❏ Recunoașteți riscurile și avantajele în implementarea jocurilor digitale în clasa dumneavoastră.
❏ Explorați strategii de evaluare pentru învățarea bazată pe joc și activitățile de realitate 

extinsă/augmentată.



Programul cursului:

Ziua 1 – Introducerea cursului și tehnicile de clasă

- Prezentarea conceptelor de învățare bazată pe jocuri și realitate augmentată.

- Tehnici de clasă: Explorarea posibilităților pe care le are un profesor de a aplica aceste tehnici în clasă.

- Discutarea dificultăților și avantajelor.

Ziua 2 – Învățare prin instrumente digitale

- Aflați cum să utilizați Minecraft ca instrument educațional.

- Construirea unui mediu semnificativ, educațional, virtual și descoperirea numeroaselor beneficii ale învățării cu un
astfel de program.

- Îmbunătățirea abilităților necesare pentru a alege cel mai bun joc pentru elevii tăi.



Programul cursului:

Ziua 3 – Găsirea de noi abilități

- Abordare profundă cu conceptul de Realitate Augmentată, înțelegerea potențialului nesfârșit al acestei metode.

- Îmbunătățirea abilităților de utilizare a Realității Augmentate prin realizarea de activități distractive pentru clasă, 
care vor implica cu ușurință atât elevii, cât și profesorii, în procesul de predare și învățare.

Ziua 4 – Realitatea virtuală

- Înțelegerea conceptului de realitate virtuală și exploatarea acestuia în interiorul unei școli.

- Exemple concrete de videoclipuri la 360° cu implementarea căștilor VR.



Programul cursului:

Ziua 5 – Învățarea este distractivă

- Scrieți și construiți jocul de rol ideal pentru sala dumneavoastră de clasă, acordând atenție mai multor detalii ale
jocului, cum ar fi mediul și personajele, dar și includerea în joc a obiectivelor de învățare legate de curriculum.

Ziua 6 – Închiderea cursului și excursie

- Evaluarea cursului: prezentarea competențelor dobândite, feedback și discuție.

- Acordarea certificatului de participare la curs.

- Excursii și alte activități culturale externe.









Realitatea virtuală (expresie

provenită din engleză de la Virtual

reality sau VR) se referă la
ambianțe artificiale create

pe calculator care oferă o
simulare a realității atât de reușită,
încât utilizatorul poate căpăta
impresia de prezență fizică

aproape reală, atât în anumite
locuri reale, cât și în locuri

imaginare.



Programare micro.bit



Jocuri pe care le 

putem folosi la 

orele de curs:
1. Sheppard Software

2. PBS Kids Games

3. Mr. Nussbaum

4. National Geographic Kids

5. Poptropica

6. Funbrain



Educație VR 

• Elevii pot explora subiectul și pot 
vedea cum se pun lucrurile 
laolaltă.

• Datorită sentimentului de 
prezență pe care educație VR îl 
oferă, elevii pot afla și învăța 
multe.



Minecraft 

O ÎNVĂȚARE BAZATĂ PE JOC

🠶 Prin intermediul jocului, profesorii 
facilitează elevilor înțelegerea unor 
termeni moderni de programare și îi 
încurajează pe aceștia să realizeze 
proiecte individuale sau în echipă. 

🠶 elevii sunt stimulați să înțeleagă   noțiuni  
din diferite  domenii  geometrie,  istorie 
sau construcții, asimilând termeni din 
domenii precum arheologie, arhitectură 
sau morfologie. 

🠶 Jucând Minecraft educațional, elevii își 
dezvoltă gândirea critică și spiritul 
practic, într-un mediu virtual creativ.

🠶 Minecraft Education  are funcții special 
concepute pentru a sprijini  învățarea, 
colaborarea și evaluarea.



Extended reality

➔ termenul care include cele două tipuri de realitate: AR și VR.



Extended reality

➔ Această nouă tehnologie poate fi 

utilizată în contexte educaționale și 

prezintă două beneficii majore: 

◆ un grad ridicat de implicare 

emoțională și senzorială a elevilor

◆ un conținut bazat pe informații 

reale, concrete, vizibile.



Extended reality

➔ Realitatea virtuală este 

definită ca o transpunere 

totală în mediul digital 

(implicarea celor 5 simțuri) 

care exclude orice legătură 

cu lumea reală.







Enough theory, let’s play!
Fun games for developing the whole child!

FURNIZOR: EUROPASS TEACHER ACADEMY PRAGUE
5 - 10 SEPTEMBRIE 2022

PARTICIPANT - PROFESOR AGAVRILOAEI CATRINEL



REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII:

- capacitatea de a proiecta și supraveghea activități de loc;

- înțelegerea jocului ca modalitate de a stimula creativitatea spontană;

- folosirea jocului pentru a stimula elevii să se exprime și să fie conștienți de 

ei înșiși 

- rezolvarea de conflicte și încurajarea cooperării în clasă

- reducerea inechității prin joc

- promovarea de schimburi sociale și interculturale între elevi.



PROGRAMUL CURSULUI:

ZIUA 1 - INTRODUCEREA CURSULUI

- introducerea cursului, a școlii și a activităților dinafara cursului

- jocuri de încălzire și de prezentare a participanților

- jocuri de relaxare fizică

ZIUA 2 - JOCURI DE ÎNCĂLZIRE

- jocuri de încălzire

- jocuri de contact

- jocuri de relaxare concentrate pe dans și mișcare



PROGRAMUL CURSULUI:

ZIUA 3 - JOCURI DE IMITARE

- imitație, pantomimă, jocuri cu obiecte, deghizare
- jocuri de relaxare concentrate pe imaginație

ZIUA 4 - JOCURI PRIN POVESTIRI

- povestiri și jocuri de rol
- jocuri de relaxare cu accent pe respirație

ZIUA 5 - PROIECTARE DE JOCURI

- proiectare de jocuri pentru propria clasă de elevi

ZIUA 6 - EXCURSIE ȘI ÎNCHIDEREA CURSULUI

- evaluarea cursului: discuții, feedback, competențe dobândite
- excursie culturală prin Praga



Ne-am jucat pentru a putea 

stimula creativitatea elevilor 

noștri, pentru a le dezvolta 

spiritul de echipă și toleranța.





”PHOTO AND VIDEO MAKING IN 
YOUR CLASSROOM: THE 

EDUCATIONAL POWER OF 
MULTIMEDIA”

FLORENȚA, ITALIA, 24.10.2022 – 29.10.2022

PROGRAMUL ERASMUS+, ACREDITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIE ȘCOLARĂ

NUMĂR DE REFERINȚĂ AL ACREDITĂRII: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095760

ID MOBILITATE: 019515-MOB-290421

COD PROIECT: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000019515

Participanți:
- prof. Tina Elena ENE
- Maria Ninița TACEA
- Cristina Nicoleta MUSGOCIU





INSTRUMENTE



Pe parcursul celor cinci zile de curs am descoperit:

Nearpod-o platformă foarte interesantă,care ne poate ajuta să 

concepem lecții interactive de e-learning prin încorporarea de 

conținut divers: fișiere PowerPoint, filme, videoclipuri proprii, 

materiale audio, imagini Google ș.a. Mai mult decât atât, Nearpod 

ne oferă și suport pentru excursii și Virtual Reality, spațiu pentru 

a interacționa cu oamenii școlii, posibilitatea de a salva lecții și 

teste în biblioteca online pentru un acces mai larg al publicului 

vizat și refolosirea lor ori de câte ori este nevoie.

Gooschase- o platformă online care permite organizațiilor, 

școlilor să se implice, să activeze și să-și educe comunitățile prin 

experiențe interactive.



Pe parcursul celor cinci zile de curs am descoperit:

● Kapwing- un editor video foarte ușor de folosit, dar 
extraordinar pentru a ne susține fluxul de lucru.

● Filmora -un software de editare excelent care te ajută să 
editezi video clipurile foarte ușor și distractiv.



NEARPOD
https://nearpod.com/



KAPWING
https://www.kapwing.com/



FILMORA
https://filmora.wondershare.net/



OBS
https://obsproject.com/



GOOSE CHASE
https://www.goosechase.com/



STOP 
MOTION STUDIO
https://www.cateater.com/



REALITATE VIRTUALĂ



Lucrul colaborativ în 
contextul învățării 

mod de 
organizare 
a învățării 
în mediul 

online

Adaptarea 
învățării 
online la 

procesele 
cognitive

PEDAGOGIE DIGITALĂ



Job Shadowing 
Participant – prof. Zahiu Oana
Școala gazdă - ”Sv.Kliment Ohridski” Sofia, 
Bulgaria 



• Parteneriatul care s-a derulat în perioada 25-29 noiembrie 2022  
a presupus participarea la diferite activități desfășurate în școala 
gazdă:

• Lecții de limba engleză

• Ateliere de programare

• Lecții interactive la clasele 

primare

- Lecții de robotică la clasele

primare



Experiența a fost una deosebit de interesantă din perspectiva
unui profesor de limba engleză. Elevii de clasa a 8-a, prima clasă la
nivel liceal, aveau 18 ore de limba engleză pe săptămână.

Începând din clasa a 9-a, toate disciplinele (cu excepția limbii
bulgare) sunt predate în limba engleză.



De asemenea, elevii de clasă primară 
aveau o nouă oră de robotică, în 
cadrul căreia lucrau cu materiale 
lego.



See you soon!


