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Nume și prenume: RACOVANU M. FLORIN-MARICEL 

Școala Gimnazială „ Ioan Grigore Teodorescu” sat Ruseni, comuna Borlești 

Localitatea și țara în care s-a desfășurat cursul: Larissa, Grecia 

Organizatorul cursului: 

Metagnosi 

Perioada de desfășurare a cursului: 

1.07.2019 – 7.07.2019 

Titlul cursului:   

“Teaching Mathematics with ICT: Discovering math with Geogebra” 

Partea A 

Vă rugăm să marcați răspunsurile dumneavoastră la următoarele întrebări: 

1. Recomandați curs de formare la care ați participat și altor persoane?

DA  NU 

2. Cum apreciați conținutul cursului?

 SLAB      SATISFĂCĂTOR        FOARTE BUN         EXCELENT 

3. Cum apreciați materialele de curs?

 SLABE     SATISFĂCĂTOARE     FOARTE BUNE  EXCELENTE 

4. Cum apreciați condițiile de cazare?

 SLABE     SATISFĂCĂTOARE     FOARTE BUNE    EXCELENTE 

5. Doriți sa mai participați si la alte activități organizate prin programul Erasmus+?

DA  NU 
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Partea B 

1. Cum s-a desfășurat activitatea de formare (organizare, materiale suport, program, 

formatori etc.)? 

 

Cursurile s-au desfășurat față în față cu toți cursanții și cu formatorii. Formatorii prezentau 

aplicațiile și modul de lucru iar cursanții trebuiau să aplice cunoștințele pe laptopul personal 

punând în aplicare cele transmise. Au fost purtate discuții și dezbateri despre atmosfera din 

sala de clasă, impactul tehnologiei informațiilor si al comunicațiilor asupra elevilor și modul 

de utilizare al aplicațiilor învățate. 

Au fost oferite materiale suport în formă electronica pe conturile de e-mail ale fiecăruia. 

Programul de desfășurare al cursurilor a fost zilnic  8,00 – 16,00 

 Formatori au fost domnul profesor universitar Emilios Vlastos și doamna profesor Vasiliki 

Zafeiri. 

 

 

2.  Cum ați pregătit participarea dvs. la curs; 

 

Am participat la un curs de pregătire lingvistică organizat în școală. 

Am accesat lecții furnizate de Consulatul Britanic în format electronic. 

Am căutat informații despre temele abordate la curs. 

Am accesat informații despre cultura, obiceiurile, modul de viață al grecilor. 

Am participat la un curs de pregătire culturală organizat în școală. 
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3. Ce cunoștințe, abilități și competențe ați dobândit în urma participării la cursul de 

formare? 

 

Am învățat să folosesc tehnologii ale informațiilor și ale comunicațiilor. 

Am învățat cum să folosesc uneltele ICT pentru a motiva elevii și a-i face să înțeleagă mai 

bine lecțiile. 

Am învățat cum să folosesc aplicații pe telefonul smart, ca unelte pentru învățare. 

Am obținut cunoștințe despre aplicația Geogebra. 

 

4. Cum a răspuns activitatea de formare la nevoile dvs de dezvoltare profesională/ 

personală (exprimate în formularul de candidatură)?  

 

În acest moment am mai multe argumente pe care le pot oferi elevilor pentru a învăța 

matematică și științele naturii. 

Pot utiliza aplicații care să-i motiveze pe elevi pentru învățare și să le ofere o stare de bine 

pe parcursul lecțiilor așa încât învățarea să devină mult mai accesibilă.. 

Am interacționat cu profesori din mai multe state ale Uniunii Europene care predau 

discipline din aria curriculară matematică și științe ale naturii. 

Mi-am îmbunătățit comunicarea în limba engleză. 

Am cunoscut noi locuri . 
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5. Vă rugăm să descrieți activitățile de diseminare pe care le-ați realizat; 

 

Nr. 

crt. 
Data 

TIPUL  ACTIVITĂȚII 

Material  prezentat 
Diseminare 

Activitate 

la 

clasă/grup/

școală 

1 17.10.2018 Diseminarea proiectului pe pagina 

proprie de facebook 
La nivel local 

Date despre proiect 

 21.01.2019 Diseminare în ziarul Vestea 
La nivel 

județean 

Date despre proiect 

- Articol în ziar local și 

online 

2 29.06.2019 Diseminare informații despre 

proiect pe pagina proprie de 

facebook 

La nivel 

local 

Detalii ale proiectului 

3 02 - 09.07.2019 Diseminare activități din timpul 

desfășurării proiectului pe pagina 

proprie de facebook 

La nivel 

local 

Date despre proiect 

4 31.10.2019 Diseminarea activităților din 

proiect și modul în care aceste 

proiect pot contribui la procesul de 

învățare al elevilor la Gimnaziul 

Văsieni din Republica Moldova 

La nivel 

regional 

Date despre proiect 

Pliante, material 

informativ sub formă de 

prezentare PPT 

5 7.11.2019 Diseminarea  proiectului la Cercul 

profesorilor de fizică din județul 

Neamț 

La nivel 

județean 

Date despre proiect  

Pliante, material 

informativ 

6 9.01.2020 Diseminare stadiului desfășurării 

proiectului pe site-ul școlii Ruseni 
La nivel local 

Date despre proiect 

 

7 16.01.2020 Diseminare date despre proiect si 

stadiul desfășurării acestuia  în 

ziarul Mesagerul de Neamț 

La nivel 

județean 

Date despre proiect  

– Articol în ziar local și 

online 
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8 11.02.2020 Diseminare proiect la Școala 

Gimnazială Nr. 1 Dochia La nivel local 

Date despre proiect 

Pliante, material 

informativ și articol din 

ziar 

 

 

 

6. Cum ați integrat competențele dobândite la curs în activitatea didactică? Vă 

rugăm să exemplificați. 

 

Nr.

crt 

Data ACTIVITATE PARTICIPANȚI REZULTATE 

AȘTEPTATE 

1 6.12.2019 Lecție de evaluare – 

Mecanica fluidelor 

31 elevi clasa a 

VIII-a 

- Rezolvarea de probleme cu 

caracter teoretic sau aplicativ 

legate de mecanica fluidelor 

- Îmbunătățirea cu minim 

10% a rezultatelor la 

evaluarea națională de la 

clasa a VIII-a 

2 31.01.2020  Lecție - Intensitatea 

curentului electric 

31 elevi din clasa 

a VIII-a 

- Descrierea curentului 

electric și a producerii 

acestuia 

- Îmbunătățirea cu minim 

10% a rezultatelor la 

evaluarea națională de la 

clasa a VIII-a  

3 7.02.2020 Lecție  - Masa corpurilor 19 elevi clasa a 

VI-a 

- Formularea unor concluzii 

simple pe baza datelor 

experimentale obținute în 

cadrul investigațiilor științifice 

- Îmbunătățirea cu minim 

10% a rezultatelor la 

evaluarea națională de la 

clasa a VI-a 
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4 14.02.2020 Lecție – Densitatea 

corpurilor 

19 elevi clasa a 

VI-a 

- Explorarea proprietăților şi 

fenomenelor fizice în cadrul 

unor investigații simple 

- Îmbunătățirea cu minim 

10% a rezultatelor la 

evaluarea națională de la 

clasa a VI-a 

5 28.02.2020 Lecție – Interacțiunea 

corpurilor 

19 elevi din 

clasa a VI-a 

- Identificarea fenomenelor 

fizice din diferite 

experimente virtuale 

- Îmbunătățirea cu minim 

10% a rezultatelor la 

evaluarea națională de la 

clasa a VI-a 

 

 

7. Ați întâlnit dificultăți (înainte, în timpul sau după participarea la cursul de 

formare)? 

 

Nu au fost probleme pe care să nu le pot gestiona. 

 

8. În ce măsură ați reușit să realizați activitățile propuse în formularul dvs de 

candidatură? Vă rugăm să detaliați. 

 

Am reușit să realizez activitățile propuse într-un procent de 90% întrucât din data de 

11.03.2020 activitățile didactice s-au desfășurat online din cauza pandemiei de Covid-19 

ceea ce a dus la imposibilitatea interacțiunii față în față cu elevii. 

Totuși această distanțare mi-a oferit oportunitatea de a folosi cunoștințele din domeniul  

tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor căpătate la acest curs din cadrul proiectului 

Erasmus. 

 

Data,        Semnătura, 

19.09.2020       Racovanu Florin- Maricel 


