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PERFECTIONARE IN  SESIMBRA, 

ORASUL  DE PE COASTA DE AZUL 
 

 
 

              Să fii participant la un proiect finantat prin programul ERASMUS +,  este o experienţă unică. 

De aceasta experienta au avut parte profesorii de la Scoala Gimnaziala nr. 27 Brasov, in cadrul 

proiectului  COMUNICĂM, RELATIONAM, NE IMPLICAM SI PROMOVAM UN ÎNVĂȚĂMÂNT 

DE CALITATE. 

Programul Erasmus+ sprijina cadrele didactice in perfectionarea profesională prin finantarea 

proiectelor depuse de scolii pe axa KA1. Aceste proiecte de mobilitate ajuta la: 

- dezvoltarea personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe (cunoştinţe, 

abilităţi, atitudini) într-un context internaţional precum şi recunoaşterea acestor competenţe;  

- îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare; 

- conştientizarea importanţei şi înţelegerea 

unor culturi şi ţări noi, dezvoltând astfel 

sentimentul de apartenenţă la valorile europene şi 

implicarea activă în comunitate;   

- crearea de legături între educaţia formală, 

învăţarea nonformală şi formarea profesională 

In anul  scolar 2017-2018, am fost selectata 

si am participat în vacanta de vara la Cursul ,,ICT 

AS A TOOL FOR INTERCULTURAL AND 

MEDIA EDUCATION” furnizat de CREF 

Sesimbra-Centro de recursos Educatvos e Formacao.  

Am să prezint acum, în câteva rânduri, experienţa pe care am avut-o în Sesimbra, un oras  



 

 

minunat de pe Coasta Oceanului Atlantic- Portugalia. 

             In dimineata zilei de 8.07.2018 am plecat impreuna cu colegii mei participanti la proiect al 

doilea flux de mobilitate- catre Munchen iar apoi cu destinatia Lisabona.  Încă din timpul zborului eram 

entuziasmati dar si emotionati gandindu-ne la locurile si oamenii  noi pe care ii vom intalni.  Pe 

aeroport ne-a aşteptat un doamn simpatic Vitor Pereira da Costa. A fost mereu alături de noi, ne-a făcut 

şederea acolo extrem de  plăcută.                  

              Am fost conduşi la Hotelul Do 

Mar,din orasul Sesimbra  - stațiune pe 

Costa de Azul, situata într-un golf 

minunat cu ape de turcoaz la circa 40 

km de Lisabona, în sud vestul 

peninsulei Setubal, fiind mărginită la 

sud vest de Oceanul Atlantic, coasta 

ei se întinde dinspre Laguna Albufeira 

până la Serra da Arrabida. Activitatea 

de perfectionare a fost organizata in 

Sala de conferinte a hotelului. 

              Trăim într-o societate moderna în care tinerii utilizează noile tehnologii (laptop, smartphone) 

în diferite scopuri: documentare,socializare, comunicare rapidă,  relaxare. De aceea in procesul 

educativ este foarte necesar  utilizarea noilor tehnologii, a platformelor educaţionale şi, implicit, a unor 

noi instrumente de predare-învăţare, împletind metodele traditionale cu cele moderne. 

              Acest curs a demonstrat cum accesul la internet în şcoală, elaborarea lecţiilor cu ajutorul unor 

aplicaţii on line precum Mentimeter, Kahoot,Quiziz, foto story3D vor permite centrarea activităţii pe 

elev, dezvoltându-i creativitatea si imaginaţia, vor stimula munca în echipă şi evaluarea diferenţiată a 

elevilor. Dar pentru acest lucru este nevoie de o dotare în prealabil a sălilor de clasă cu videoproiector 

si calculatoare,acces la internet si bineinteles telefoane mobile performante pe care elevii trebuie sa le 

aiba in permanenta asupra lor. 

              Cursurile teoretice au fost urmate de ateliere de lucru pentru profesori, în vederea dobândirii 

competenţelor de elaborare a diferitelor activităţi de învăţare cu aceste mijloace didactice.  

Activitatea de formare a fost foarte bine organizată- materialele suport furnizate (fise de lucru,stikuri,  



 

 

laptopuri ,pixuri,mape,insigne personalizate,serviete cu sigla Erasmus).  

              Programul a fost extraordinar de bine  conceput si diversificat. Am apreciat că s-au combinat 

orele de curs cu activitățile practice. Formatorii au fost foarte deschisi si cooperanti.                    

Atmosfera a fost una prietenoasa ceea ce ne-a oferit ocazia să punem întrebări și să primim răspunsuri.     

Organizatorii ne-au pregătit vizite în şcoli în care procesul de învăţământ se bazează pe noile 

tehnologii. Spre exemplu, în Setubal, la Şcoala Gimnazială „Manuel Martins” am descoperit o „clasă a 

viitorului”: sala de clasă era organizată pe domenii de activitate, pe grupe de interes: 

Prezentare/Planificare, Creaţie/Imaginaţie, Descoperire/Investigaţie, Colaborare/ Dezvoltare/Analiză, 

astfel încât elevii puteau fi împărţiţi în echipe de lucru; fiecare centru de interes dispunea de un laptop, 

o tablă interactivă şi materialele necesare, în funcţie de domeniul de cercetare.  

               Cursul de perfecţionare s-a finalizat cu 

realizarea şi prezentarea unei secvenţe didactice  

în care se utilizează noile tehnologii şi cel puţin 

două dintre aplicaţiile descoperite pe parcursul 

formării. 

În urma participării la cursul de formare: 

-am invatat sa constientizez faptul ca dacă 

două culturi sunt diferite, aceasta nu înseamnă 

că sunt şi divergente; 

-am invatat rezolvarea optimă a 

eventualelor conflicte generate de prejudecătile referitoare la apartenenta la diverse minorităti etnice, 

rasiale sau religioase; 

- am învățat să proiectez scenarii didactice utilizând metode moderne de predare; 

-mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare; 

-am cunoscut sistemul de învățământ din alte țări:  Spania, Croația, Lituania, Slovenia,Polonia; 

-am împărtășit cu ceilalți participanți problemele cu care ne confruntăm la clasă cu elevii; 

- am legat prietenii cu participanții cursului cu care imi doresc sa mai țin legătura; 

- am învățat cum să aplic metodele moderne de predare eficient ca să am rezultate cu elevii. 

               Mobilitatea ERASMUS + este experiența pe care fiecare profesor  ar trebui  să o trăiască la un 

moment dat. Te ajută să înveţi lucruri noi legate de  modul de invatamant din alte tari,  dar şi să cunoști  



 

 

locuri, persoane, culturi noi. Pentru aceasta în fiecare seara s-au organizat ieşiri, vizite culturale prin 

care am descoperit Lisabona, un loc de pelerinaj pentru turisti din toate colturile lumii,un oraș 

extraordinar, medieval şi modern; în acelaşi timp,am vizitat orasul  Sintra acolo unde am descoperit un 

crampei de istorie si legenda printre cladirile vechi,  am fost la cel mai vestic punct al Europei, Cabo da 

Rocă, unde „spiritul credinţei şi aventurii care i-a făcut pe navigatorii portughezi să descopere lumi noi 

încă persista”, am vizitat frumosul orăşel Cascais, comparat de multă lume cu oraşele de pe Coasta de 

Azur.  

             Experienţa ERASMUS+ m-a invatat un pic limba portugheza  si m-a ajutat sa inteleg mai bine 

cultura si traditia,obiceiurile acestei tari si sa inteleg ca  in viata  trebuie sa-ti invingi temerile pentru a-ti 

atinge obiectivele. 

                Pentru mine,Sesimbra reprezinta locul in care am trait sansa de a lucra cu profesori europeni, 

unde am putut avea un schimb de experienta si bune practici cu persoane care vin din alte tari si care isi 

desfasoara activitatea in acelasi domeniu,cu scopul de a promova dezvoltarea profesionala,cooperarea 

interculturala, diversitatea lingvistica.   

               Odată cu întoarcerea mea, am adus cu mine  o părticică din Portugalia,tara muzicii fado,un loc  cu 

arhitectura unica,o tara cu  oameni primitori, minunaţi si relaxati . 

 


