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Participarea la proiecte este benefică pentru dezvoltarea personală și în 
carieră a cadrelor didactice. Dezbaterile care au loc pe diverse teme în cadrul 
proiectelor  între profesorii participanți din diverse țări europene contribuie la 
dezvoltarea în carieră, acumulare de experiențe noi, cunoașterea sistemelor de 
învățământ din diverse țări, acceptarea de noi provocări, lucrul în echipă precum și 
stabilirea de relații profesionale cu colegii din alte țări. 
 Proiectul Erasmus+ K1, de mobilitate în domeniul educației școlare, finanțat 
de către Uniunea Europeană sub denumirea  de “Comunicăm, relaționăm, ne 
implicăm și promovăm un învățământ de calitate” organizat de Școala Gimnazială 
nr.27 “Anatol Ghermanschi” Brașov este ultimul proiect la care am participat. 
 Mobilitatea s-a desfășurat în perioada 09.07.2018 – 15.07.2018, în Portugalia, 
localitatea Sesimbra, cursul de formare “ITC as a tool for intercultural and media 
education”  și a fost susținut de CREF – SESIMBRA - Centro de Resursus 
Educativos e Formacao, Av. D. Manuel Martins, 82970-585 Sesimbra, Portugalia 
(www.cref.pt). 
 Activitățile cursului de formare s-au organizat în sala de conferințe a hotelului 
în care am fost cazați și s-a folosit permanent ICT atât pentru prezentarea 
conținuturilor, cât și pentru realizarea sarcinilor individuale și de grup. 
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 Zilnic s-a lucrat în plen și în grupuri de la orele 8:30 până la orele 18:00 cu o 
pauză de o oră la prânz pentru masă. 
 Toate aplicațiile utilizate la curs pot fi folosite cu succes pentru integrarea 
diversității culturale în contextul educațional. 
 În prima zi de curs fiecare dintre noi a prezentat informații despre regiunea din 
care provine: prezentări multimedia, fotografii, broșuri și clipuri video. 
 Cursanții au fost din Spania, Croația, Lituania, Slovenia, Polonia și Insulele 
Maldive. 
 Acest curs a arătat cum accesul la internet în școală ajută profesorul în 
elaborarea lecțiilor cu ajutorul unor aplicații online precum Mentimeter, Kahoot, 
Quiziz, Photo Story 3D, care vor permite centrarea activității pe elev, dezvoltându-i 
creativitatea și imaginația, stimulând munca în echipă și evaluarea diferențiată a 
elevilor. 
 Deci cursul s-a axat în principal pe prezentarea potențialului pe care 
instrumentele TIC le oferă în activitatea didactică, dar și în educația interculturală, 
prelegerile fiind ținute de specialiști din Letonia, Lituania și Portugalia. 
 La aeroport și pe tot parcursul șederii noastre în Portugalia am fost permanent 
însoțiți de d-nul Vitor Pereira da Costa, care are o experiență vastă în proiectele 
europene, foarte simpatic, spiritual, foarte serios, jovial care a reușit să ne facă o 
ședere foarte călduroasă și plăcută la Sesimbra. 
 Programul a fost extraordinar de bine conceput și diversificat. Formatorii au 
fost foarte deschiși și cooperanți. 
 Am avut și vizite la școli, spre exemplu în Setubal la Școala Gimnazială 
“Manuel Martins” unde am văzut cum arată o “clasă a viitorului”, sala de clasă era 
organizată pe domenii de activitate, pe grupe de interes: Prezentare/Planificare, 
Creație/Imaginație, Descoperire/Investigație, Colaborare/Ajutor, dezvoltare/Analiză, 
astfel încât elevii împărțiți în grupe de lucru, fiecare pentru centru de interes 
dispunea de un laptop, o tabletă interactivă și materiale necesare, în funcție de 
domeniul cercetat. 
 



 

       

     
 

 
 

Serile au fost dedicate vizitelor și drumețiilor în grup a participanților în 
Sesimbra și Lisabona. 
 Am ajuns la locul cel mai vestic al Europei “Cabo da Roca”. 
 



 

 
 

Cursul s-a finalizat pentru echipa de profesori din România cu un proiect la 
care am folosit cunoștințele acumulate la cursul din Sesimbra. 

Pe toată această perioadă cursanții din țările participante au fost foarte 
deschiși, cooperanți, s-au legat prietenii, și-au dat adresele de email în vederea unor 
noi colaborări, deci cu alte cuvinte șederea în Portugalia a fost o adevărată reușită 
din toate punctele de vedere pentru toate cadrele didactice participante. 

Portugalia – localitatea Sesimbra – orașul însorit – este un oraș pescăresc cu 
oameni primitori, simpli, care știu să se bucure de minunățiile pe care le oferă 
natura, mi-a rămas la suflet. 

Odată întors acasă Portugalia înseamnă pentru mine țara muzicii fado, un loc 
cu oameni minunați, primitori, prietenoși și foarte relaxați. 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor, 
Victor Vijoli 
 
 
 
 
 
 
 


