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Programul Erasmus+, 

oportunitate pentru perfecționarea cadrelor didactice 

 

 

 Povestea unui profesor pornește întotdeauna de la determinare, dăruire și dorința de a-i pregăti 

eficient pe elevi pentru multitudinea de provocări pe care o aduce viitorul. Pentru împlinirea acestui 

deziderat, profesorul este nevoit să se perfecționeze continuu, pentru a putea promova schimbarea. 

Pornind de la acest considerent, am pornit în aventura Erasmus+, care s-a dovedit a fi un rezervor 

de inspirație pentru activitatea didactică.           

Totul a început prin studierea cu 

atenție a obiectivelor Programului 

Erasmus+, a ghidului și a 

documentelor furnizate de Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale. Acest studiu m-a încurajat să demarez activitatea de scriere a unui proiect pentru 

Școala Gimnazială nr. 27,, Anatol Ghermanschi” Brașov.  

Efortul mi-a fost răsplătit, deoarece în anul 2017, proiectul ,,Comunicăm, relaționăm, ne  

implicam și promovăm un învățământ de calitate” a fost finanțat de Uniunea Europeană în cadrul 

Programului ERASMUS+, KA 1, proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare, cu Nr. 2017-

1-RO01-KA101-036479, prin intermediul  Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale A  



 

În cadrul acestui proiect, în perioada 

08.07.2018  – 14.07.2018, am avut 

oportunitatea de a participa la un curs de 

formare într-un context european. Plină de 

entuziasm, am pornit alături de patru 

colegi, cadre didactice de la Școala  

Gimnazială Nr. 27 ,, Anatol Ghermanschi” 

Brașov, spre Portugalia, țara din care au pornit marile descoperiri geografice, având ca scop 

descoperirea unui sistem educațional european și a unor instrumente de învățare prin care să 

stimulăm motivația elevilor pentru participarea la procesul de învățare. 

Obiectivul principal al cursului ,,ICT as a Tool for Intercultural and Media Education” a fost 

însușirea de cunoștințe legate de tehnicile actuale TIC, care permit includerea tehnologiei digitale în 

educația interculturală prin utilizarea tabletelor și a telefoanelor mobile în scop didactic și utilizarea 

unor platformelor educaționale.  

      Activitatea  de formare s-a desfășurat în 

Sesimbra, o mică localitate așezată la circa 40 km 

de Lisabona, în sud-vestul peninsulei Setubal, 

mărginită la sud vest de Oceanul Atlantic.  

Sesimbra a fost un important port maritim în 

epoca marilor descoperiri geografice, poziționarea 

geografică favorizând dezvoltarea unei tradiții 

pescărești vechi de sute de ani. 

 Furnizorul de formare a fost CREF  

Education, Resources and Training Centre, Av. D. Manuel Martins, Sesimbra, Portugalia. CREF 

este o instituție de învățământ privată nonprofit care oferă sprijin educațional pentru personalul 

școlilor din toată regiunea Sesimbra. CREF este  responsabil pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice din școlile primare și gimnaziale publice și private,  formatorii acestui centru având 

experiență în furnizarea de cursuri prin Programul Erasmus+. 

Având așteptări mari și dorința de a ne întoarce în scoală noastră cu cât mai multe informații și 

abilități pe care să le împărtășim cu colegii noștri, am fost plăcut surprinsă de organizarea cursului și 

a activităților aferente. Împreună cu colegii mei am beneficiat de gradul înalt de profesionalism al 



 

celor care au susținut cursurile, de rigurozitate și seriozitate în desfășurarea activităților. Toate acestea 

au fost suplinite de jovialitatea și căldura cu care 

ne-au primit și ne-au îndrumat cei de la CREF.  

Timp de o săptămână am participat la 

activitatea de formare, care s-a desfășurat în sala 

de conferințe a Hotelului Do Mar, în care am fost 

cazați.  Această activitate de perfecționare a venit 

în întâmpinarea necesităților mele de formare. 

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 către specialiști din Letonia, Lituania și Portugalia. 

În cadrul sesiunilor de formare în care au fost prezentate conținuturile dar și pentru realizarea 

sarcinilor individuale și de grup s-au folosit permanent mijloacele TIC. Activitățile s-au desfășurat 

frontal, individual sau pe echipe, în care am lucrat împreună cu profesori din alte state europene. 

Astfel am avut ocazia să interacționăm cu profesori din Spania, Franța, Belgia, Slovenia, Lituania si 

Polonia, să prezentam sistemele de învățământ din țările noastre și să analizăm anumite aspecte care 

ar putea fi îmbunătățite sau care ar putea fi aplicate în țările noastre. Aceste discuții au continuat pe 

parcursul întregii săptămâni într-o atmosfera relaxantă și în pauzele de cafea.  

Pe lângă programul de formare am 

beneficiat de vizitarea a două școli de stat. 

La Școala Interculturală ,,Boa Agua” din 

localitatea Quinta do Conde, am avut 

discuții cu profesori care lucrează direct cu 

copiii imigranților, în vederea integrării 

acestora în societatea portugheză, în care 

ne-au fost prezentate o parte din programele 

de educație și integrare multiculturală practicate la nivelul școlii. Activitățile practice au avut ca teme: 

aspecte ale diversității culturale în educație și unelte TIC în educația interculturală. 

În cadrul vizitei la Școala ,,Dom Manuel Martins” din Setubal, ne-a fost prezentat conceptul de 

,,Future Classroom”, un mediu de predare și învățare inspirat, complet echipat, reconfigurabil, care 

provoacă vizitatorii să regândească rolul pedagogiei, tehnologiei și design-ului în sălile de clasă. 

http://fcl.eun.org/


 

 Programul Erasmus+,  mi-a oferit ocazia să mă perfecționez în domeniul utilizării mijloacelor 

TIC în scopul integrării acestora în activitățile desfășurate cu elevii. Pe lângă dezvoltarea în plan 

profesional, am avut posibilitatea de a explora medii culturale noi, de a comunica și coopera cu 

profesori din alte țări și de a cunoaște elemente ale comunității educaționale europene. 

Programul a inclus vizita orașului Lisabona, un oraș încărcat de tradiții și istorie, cu scopul de a 

culege idei pentru realizarea proiectului final, pe care urma să îl finalizăm pe parcursul săptămânii. 

In acest scop, am străbătut străzile Lisabonei vizitând obiective turistice celebre, începând cu 

Mănăstirea Jeronimo, Turnul din Belem, Monumentul Marilor Descoperiri, dedicat marilor 

exploratori portughezi, Castelul São George, celebra cofetărie Pasteis de Belem, această activitate 

încheindu-se spectaculos, cu o cină în atmosfera muzicii tradiționale portugheze (muzica fado), în 

celebrul cartier Alfama din Lisabona.   

În vederea evaluării finale, am participat 

activ la o serie de ateliere de lucru, sesiuni de 

lucru în echipă, pe o gamă de programe 

adecvate pentru utilizarea platformelor 

Mentimeter, Kahoot,  Quiziss, Moodle. 

Utilizând fotografia si filmul ca instrumente 

în predare și învățare (Photo Story3 si 

Windows Movie Maker), am realizat un plan 

inovativ de predare în care am utilizat instrumentele TIC studiate și materialele strânse în cadrul 

pregătirii culturale. 

Povestea Erasmus a continuat odată cu întoarcerea în țară. Împreună cu colegii care au participat 

la acest proiect, am organizat workshop-uri la care au participat alți colegi din scoală și am împărtășit 

cu entuziasm informațiile acumulate în cadrul proiectului. Cunoștințele acumulate pe parcursul 

acestei experiențe le-am împărtășit colegilor din comisiilor metodice si microcercurile organizate la 

nivelul disciplinei, la care au participat profesori din alte instituții de învățământ. 

Finalul poveștii este unul fericit. In prezent utilizăm în scoală, aplicații și platforme educaționale, 

care ne pot ajuta să construim lecții mult mai interesante, interactive și să comunicăm cu elevii în 

noul limbaj al tehnicii moderne prin care să îi determinăm să participe activ în timpul orelor de curs. 


