
RAPORT DE ACTIVITATE 
INSTRUMENTE PENTRU EDUCAȚIE  EFICIENTĂ 

2018-1-RO01-KA101-047762 

1 

Nume și prenume: ARMENIA LIVIA VASILICA 

Scoala – SCOALA GIMNAZIALA IOAN GRIGORE TEODORESCU RUSENI 

Localitatea și țara în care s-a desfășurat cursul: GRECIA 

Organizatorul cursului: METAGNOSI 

Perioada de desfășurare a cursului: 1.7.2019-7.7.2019 

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.)? 

 

-Activitatea a fost desfasurata in orasul Larissa din Grecia de catre formatorii VASILIKI 

ZAFEIRI si VLASTOS EMILIOS. Cursul s-a derulat pe perioada a sapte zile, fiind foarte 

bine structurat, tematica cursului fiind despre predarea matematicii folosind resursele TIC si 

aplicatia Geogebra. 

În prima zi am facut cunostință cu profesorul nostru Vlastos Emilios și președinta organizației 

METAGNOSI Vasiliki Zafiri. Ziua a inceput cu o prezentarea ppt orașului Larissa, din nord 

estul Greciei, apoi am făcut turul orașului cu Vasiliki. In urmatoarele zile ale cursului am 

descoperit platforma Geogebra, am invatat toate functiile aplicatiei, cursul fiind structurat in 

mai multe capitole: Geometrie linii, poligoane, functii, grafice, crearea numarului de aur, 

functii derivate, reprezentari grafice 3D, Teorema lui Pitagora, activitati CAS . 

Materialele au fost incarcate pe platforma Google Drive, unde avem acces la ele si in prezent 

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

Programul de lucru a fost de 8 ore pe zi, de la 8.00-16.00, cu pauza de masa, timpul a trecut 

foarte repede, activitatile fiind captivante. 

Formatorii  Vasiliki Zafeiri si Vlastos Emilios au fost foarte politicosi, activitatea desfasurata 

a fost exemplara, cursul fiind foarte bine explicat de domnul professor Vlastos, care ne-a 

ajutat pe fiecare in parte sa ducem sarcinile la bun sfarsit. 

 

 

 

 

 

2.  Cum ați pregătit participarea dvs. la curs; 

 

Pentru participarea la acest curs am participat la cursuri desfasurate in cadrul scolii, pentru 

formare lingvistica, culturala, pedagogica. 

Cursul de limba engleza s-a desfășurat din luna Decembrie 2018 până la data începerii 

cursului. Am realizat un program de invatare: sa utilizez zilnic, 30 minute, aplicatia 
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Duolingo  

https://ro.duolingo.com/course/en/ro/%C3%8Enva%C8%9B%C4%83-Englez%C4%83-

Online  

pentru a imi imbunatati vorbirea si scrierea in limba engleza, sa citesc carti de domenii 

stiintifice in limba engleza, de exemplu: 

,,The Book of Why: The New Science of Cause and Effect", Judea Pearl si Dana 

Mackenzie,  

,,Limba engleză L1 - Manual pentru clasa a XII-a - Editura Corint", sa utilizez un ghid de 

conversatie 

 (https://wikitravel.org/ro/Ghid_de_conversaţie_roman_englez), sa traduc zilnic texte din 

limba romana in limba engleza si invers (din domeniul matematica si stiinte) pentru a ma 

obisnui cu termenii specifici; sa utilizez dictionarul pentru a afla cuvintele necunoscute; 

-sa utilizez  pregatirea  pentru testul de engleza de pe platforma  

http://edutools.ro/selectie.html 

La finalul cursului de limba engleza  am sustinut  proba scrisa, orala si de ascultare, 

promovate cu succes. 

De asemenea ne-am informat despre cultura tarii unde  participam la curs, am cautat pe 

internet informații despre zona  unde va avea loc cursul, Larisa, Grecia folosind harti 

turistice online si fizice: (http://amfostacolo.ro/harta-grecia__7/thesalia-meteore-volos-

etc__372/larissa__4149/), informatii despre transportul local 

 (https://grecia.directbooking.ro/prezentare-larissa-informatii-poze-imagini-8269.aspx), 

despre tema cursului: utilizarea aplicatiei Geogebra. Am pregatit materiale necesare la curs 

pentru schimbul de bune practici în materie de predare și învățare, am creat un film video 

cu prezentarea scolii si a culturii noastre. 

In cadrul cursurilor desfasurate la scoala am expus cat mai multe metode pedagogice care 

pot fi folosite la predarea matematicii folosind metode moderne si competente TIC. 

Pregătirea culturală a fost realizată prin accesarea site-ului 

http://www.metagnosi.com/index.php/erasmus_courses/teaching-mathematics-with-ict-

discovering-math-with-geogebra/ 

și a altor site-uri de pe internet, care prezintă informații despre Larissa , Grecia, urmărirea 

emisiunilor informative și culturale de pe diferite canale de televiziune, participarea la 

activitățile de pregătire culturală organizate în cadrul școlii, studierea materialelor și 

documentarelor primite de la organizatori. 

https://wikitravel.org/ro/Ghid_de_conversaţie_roman_englez
https://grecia.directbooking.ro/prezentare-larissa-informatii-poze-imagini-8269.aspx
http://www.metagnosi.com/index.php/erasmus_courses/teaching-mathematics-with-ict-discovering-math-with-geogebra/
http://www.metagnosi.com/index.php/erasmus_courses/teaching-mathematics-with-ict-discovering-math-with-geogebra/
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3. Ce cunoștințe, abilități și competențe ați dobândit în urma participării la cursul de 

formare? 

 

In urma participarii la cursul de formare TEACHING MATHEMATICS WITH ICT: 

DISCOVERING MATH WITH GEOGEBRA am dobandit cunostinte de utilizare a 

aplicatiei Geogebra la clasa, dar si alte aplicatii precum Kahoot si Plickers. Mi-am 

dezvoltat abilitatile de comunicare in limba engleza si de lucru la calculator. 

Competentele dobandite sunt: 

-folosirea aplicatiei geogebra la orele de matematica  

-imbunatatirea tehnicilor de lucru pe calculator 

-dezvoltarea abilitatilor de comunicare in limba engleza 

- promovarea diversității lingvistice a UE 

. 

 

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

personală (exprimate în formularul de candidatură)?  

 

Aceasta actiiate de formare m-a ajutat sa imi imbogatesc cunostintele depre o predare 

moderna a matematicii, utilizand platforme si aplicatii  digitale, care i-au facut pe elevi sa 

fie mai atrasi si mai motivate sa invete la aceasta materie. Am achizitionat multe cunostinte 

noi care mi-au imbunatatit atat activitatea profesionala cat si  cea personala. 

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

discipline din aria curriculară matematică și științe ale naturii. 

Asupra dezvoltarii mele profesionalea a avut loc un impact enorm care s-a transmis asupra 

elevilor, primii receptori ai noilor informatii dobandite, deasemenea si asupra celorlati 

colegi de catedra si asupra comunitatii locale prin impartasirea experientei. 
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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/școa

lă 

1. 21.01.2019  

Articol ziarul Vestea – 

publicatie on-line 

Activitate la nivel 

national 

• Publicare articol 

https://vestea.net/din-culisele-

unui-program-erasmus-dascalii-

de-la-ruseni-borlesti-

perfectionati-pe-bani-

europeni/?fbclid=IwAR1LQLq7

ta_tcHYJ7iiWG15qv3t4Kdg6xu

acUTM9D_ePiFvbMuQYGbPo

esg 

2. 11.06.2019 În cadrul CP. al Șc. Gim. “ I. 

Gr. Teodorescu” 

- activitate  locală în 

unitatea noastră 

de învățământ 

• Masă rotundă 

• Power point 

• Workshop 

3. Octombrie 

2019 

În cadrul lectoratelor cu părinții 

- activitate  locală în 

unitatae noastră 

de învățământ 

• Pliante de promovare a  

proiectului mobilități de 

formare ERASMUS + 

KA101, „Instrumente 

pentru educație eficientă” 

4. 31.10.2019-

01.11.2019 

În cadrul unui parteneriat 

bilateral cu I. P. Văsieni, 

Raionul Telenești, Republica 

Moldova 

activitate 

internațională cu o 

altă școală 

Power point 

Workshop 

Promovarea aplicatiei Geogebra 

5. 04.11.2019 Desfasurare activitate de 

diseminare a informatiilor cu 

colegii din aria curriculara   

Activitate locala  

Masa rotunda 

Prezentare powerpoint despre 

cursul TEACHING 

https://vestea.net/din-culisele-unui-program-erasmus-dascalii-de-la-ruseni-borlesti-perfectionati-pe-bani-europeni/?fbclid=IwAR1LQLq7ta_tcHYJ7iiWG15qv3t4Kdg6xuacUTM9D_ePiFvbMuQYGbPoesg
https://vestea.net/din-culisele-unui-program-erasmus-dascalii-de-la-ruseni-borlesti-perfectionati-pe-bani-europeni/?fbclid=IwAR1LQLq7ta_tcHYJ7iiWG15qv3t4Kdg6xuacUTM9D_ePiFvbMuQYGbPoesg
https://vestea.net/din-culisele-unui-program-erasmus-dascalii-de-la-ruseni-borlesti-perfectionati-pe-bani-europeni/?fbclid=IwAR1LQLq7ta_tcHYJ7iiWG15qv3t4Kdg6xuacUTM9D_ePiFvbMuQYGbPoesg
https://vestea.net/din-culisele-unui-program-erasmus-dascalii-de-la-ruseni-borlesti-perfectionati-pe-bani-europeni/?fbclid=IwAR1LQLq7ta_tcHYJ7iiWG15qv3t4Kdg6xuacUTM9D_ePiFvbMuQYGbPoesg
https://vestea.net/din-culisele-unui-program-erasmus-dascalii-de-la-ruseni-borlesti-perfectionati-pe-bani-europeni/?fbclid=IwAR1LQLq7ta_tcHYJ7iiWG15qv3t4Kdg6xuacUTM9D_ePiFvbMuQYGbPoesg
https://vestea.net/din-culisele-unui-program-erasmus-dascalii-de-la-ruseni-borlesti-perfectionati-pe-bani-europeni/?fbclid=IwAR1LQLq7ta_tcHYJ7iiWG15qv3t4Kdg6xuacUTM9D_ePiFvbMuQYGbPoesg
https://vestea.net/din-culisele-unui-program-erasmus-dascalii-de-la-ruseni-borlesti-perfectionati-pe-bani-europeni/?fbclid=IwAR1LQLq7ta_tcHYJ7iiWG15qv3t4Kdg6xuacUTM9D_ePiFvbMuQYGbPoesg
https://vestea.net/din-culisele-unui-program-erasmus-dascalii-de-la-ruseni-borlesti-perfectionati-pe-bani-europeni/?fbclid=IwAR1LQLq7ta_tcHYJ7iiWG15qv3t4Kdg6xuacUTM9D_ePiFvbMuQYGbPoesg
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MATHEMATICS WITH ICT: 

DISCOVERING MATH WITH 

GEOGEBRA , dar si utilizarea la 

clasa a aplicatiilor pe mobil: 

Kahoot si Plickers. 

6. 06.11.2019 În cadrul Cercului Pedagogic al 

profesorilor de matematica 

activitate  la 

nivel judetean  

• prezentare proiect  

 

7. 26.11.2019 Simpozion județean Ioan 

ZENEMBISI 
Activitate locala  

• prezentare proiect  

 

8. 16-

22.01.2020 

Ziarul „Mesagerul de Neamț „ 

Activitate  la nivel 

regional 

• Publicare articol 

https://mesagerulneamt.ro/2

020/01/erasmus-

instrumente-pentru-

educatie-eficienta-la-scoala-

gimnaziala-i-gr-teodorescu-

ruseni/?fbclid=IwAR1mvtTi

2mwpYmYvOJkl4PWC-

_T80hL6hEMjBi4hVQJ5ncr

n_BgHs0CfQPI 

9. 03.03.2020 Articol ziarul Vestea – 

publicatie on-line 

Activitate la nivel 

national  

• Publicare articol  

https://vestea.net/scoala-ruseni-

bune-practici-9-cadre-didactice-

formate-in-programul-

erasmus/?fbclid=IwAR2gR5GV

CI3SGaZ6B99VkteyIREtUpCz

JZWrziOjakRi56WQpV0soIcL

rHc 

10. 06.04.2019 

30.10.2019 

03.11.2019 

05.12.2019 

18.01.2020 

17.02.2020 

10.03.2020 

Promovarea proiectului și a 

cursului  „” pe pagina de 

facebook personala ,pagina 

scolii, pe site-ul scolii 

www.scoalaruseni.ro 

-activitate de 

promovare la nivel 

național 

• Fotografii 

• Imagini proiect 

https://mesagerulneamt.ro/2020/01/erasmus-instrumente-pentru-educatie-eficienta-la-scoala-gimnaziala-i-gr-teodorescu-ruseni/?fbclid=IwAR1mvtTi2mwpYmYvOJkl4PWC-_T80hL6hEMjBi4hVQJ5ncrn_BgHs0CfQPI
https://mesagerulneamt.ro/2020/01/erasmus-instrumente-pentru-educatie-eficienta-la-scoala-gimnaziala-i-gr-teodorescu-ruseni/?fbclid=IwAR1mvtTi2mwpYmYvOJkl4PWC-_T80hL6hEMjBi4hVQJ5ncrn_BgHs0CfQPI
https://mesagerulneamt.ro/2020/01/erasmus-instrumente-pentru-educatie-eficienta-la-scoala-gimnaziala-i-gr-teodorescu-ruseni/?fbclid=IwAR1mvtTi2mwpYmYvOJkl4PWC-_T80hL6hEMjBi4hVQJ5ncrn_BgHs0CfQPI
https://mesagerulneamt.ro/2020/01/erasmus-instrumente-pentru-educatie-eficienta-la-scoala-gimnaziala-i-gr-teodorescu-ruseni/?fbclid=IwAR1mvtTi2mwpYmYvOJkl4PWC-_T80hL6hEMjBi4hVQJ5ncrn_BgHs0CfQPI
https://mesagerulneamt.ro/2020/01/erasmus-instrumente-pentru-educatie-eficienta-la-scoala-gimnaziala-i-gr-teodorescu-ruseni/?fbclid=IwAR1mvtTi2mwpYmYvOJkl4PWC-_T80hL6hEMjBi4hVQJ5ncrn_BgHs0CfQPI
https://mesagerulneamt.ro/2020/01/erasmus-instrumente-pentru-educatie-eficienta-la-scoala-gimnaziala-i-gr-teodorescu-ruseni/?fbclid=IwAR1mvtTi2mwpYmYvOJkl4PWC-_T80hL6hEMjBi4hVQJ5ncrn_BgHs0CfQPI
https://mesagerulneamt.ro/2020/01/erasmus-instrumente-pentru-educatie-eficienta-la-scoala-gimnaziala-i-gr-teodorescu-ruseni/?fbclid=IwAR1mvtTi2mwpYmYvOJkl4PWC-_T80hL6hEMjBi4hVQJ5ncrn_BgHs0CfQPI
https://mesagerulneamt.ro/2020/01/erasmus-instrumente-pentru-educatie-eficienta-la-scoala-gimnaziala-i-gr-teodorescu-ruseni/?fbclid=IwAR1mvtTi2mwpYmYvOJkl4PWC-_T80hL6hEMjBi4hVQJ5ncrn_BgHs0CfQPI
https://mesagerulneamt.ro/2020/01/erasmus-instrumente-pentru-educatie-eficienta-la-scoala-gimnaziala-i-gr-teodorescu-ruseni/?fbclid=IwAR1mvtTi2mwpYmYvOJkl4PWC-_T80hL6hEMjBi4hVQJ5ncrn_BgHs0CfQPI
https://vestea.net/scoala-ruseni-bune-practici-9-cadre-didactice-formate-in-programul-erasmus/?fbclid=IwAR2gR5GVCI3SGaZ6B99VkteyIREtUpCzJZWrziOjakRi56WQpV0soIcLrHc
https://vestea.net/scoala-ruseni-bune-practici-9-cadre-didactice-formate-in-programul-erasmus/?fbclid=IwAR2gR5GVCI3SGaZ6B99VkteyIREtUpCzJZWrziOjakRi56WQpV0soIcLrHc
https://vestea.net/scoala-ruseni-bune-practici-9-cadre-didactice-formate-in-programul-erasmus/?fbclid=IwAR2gR5GVCI3SGaZ6B99VkteyIREtUpCzJZWrziOjakRi56WQpV0soIcLrHc
https://vestea.net/scoala-ruseni-bune-practici-9-cadre-didactice-formate-in-programul-erasmus/?fbclid=IwAR2gR5GVCI3SGaZ6B99VkteyIREtUpCzJZWrziOjakRi56WQpV0soIcLrHc
https://vestea.net/scoala-ruseni-bune-practici-9-cadre-didactice-formate-in-programul-erasmus/?fbclid=IwAR2gR5GVCI3SGaZ6B99VkteyIREtUpCzJZWrziOjakRi56WQpV0soIcLrHc
https://vestea.net/scoala-ruseni-bune-practici-9-cadre-didactice-formate-in-programul-erasmus/?fbclid=IwAR2gR5GVCI3SGaZ6B99VkteyIREtUpCzJZWrziOjakRi56WQpV0soIcLrHc
https://vestea.net/scoala-ruseni-bune-practici-9-cadre-didactice-formate-in-programul-erasmus/?fbclid=IwAR2gR5GVCI3SGaZ6B99VkteyIREtUpCzJZWrziOjakRi56WQpV0soIcLrHc
http://www.scoalaruseni.ro/
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6. Cum ați integrat competențele dobândite la curs în activitatea didactică? Vă 

rugăm să exemplificați. 

 

Nr.

crt

. 

Data ACTIVITATE PARTICIPAN

ȚI 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

1 9.10.201

9 

Lectie interactiva  

Bisectoarea unui unghi, 

clasa a VI-a, folosind 

aplicatia Geogebra 

20 elevi -utilizarea aplicatiei 

Geogebra pentru constructia 

unor unghiuri si constructia 

bisectoarei 

https://www.geogebra.org/m/j

aCbWSCs 

-Îmbunătățirea rezultatelor la 

evaluarea națională  

 

2 04.11.20

19 

Desfasurare activitate de 

diseminare a informatiilor 

cu colegii din aria 

curriculara   

10 cadre 

didactice 

-prezentarea interfetei 

aplicatiei Geogebra si 

aplicabilitatea ei la clasa in 

predarea stiintelor reale 

-prezentarea 

aplicatiilor Kahoot si Plickers 

care pot fi folosite pentru o 

evaluare digitala rapida si 

interactiva. 

3 06.11.20

19 

În cadrul Cercului 

Pedagogic al profesorilor de 

matematica 
20 cadre 

didactice 

• prezentare proiect  

-prezentarea interfetei 

aplicatiei Geogebra si 

aplicabilitatea ei la clasa in 

predarea stiintelor reale 
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-prezentarea aplicatiilor 

Kahoot si Plickers care pot fi 

folosite pentru o evaluare 

digitala rapida si interactiva. 

4 26.11.20

19 

Simpozion județean Ioan 

ZENEMBISI 
Activitate locala  

• prezentare proiect  

 

5 29.11.20

19 

Lectie interactiva  Pozitiile 

unei drepte fara de un cerc, 

clasa a VI-a, folosind 

aplicatia Geogebra 

20 elevi -utilizarea aplicatiei 

Geogebra pentru constructia 

unor cercuri si drepte astefl 

incat sa se determine cele 3 

pozitii ale dreptei: secanta , 

tangenta si exterioara. 

https://www.geogebra.org/m/

AhqfdGHz 

-Îmbunătățirea rezultatelor la 

evaluarea națională 

 

6. 5.12.201

9 

Lectie interactiva  Fractii 

ordinare, clasa a V-a, 

folosind aplicatia Geogebra 

30 elevi - utilizarea aplicatiei geogebra 

poligoane pentru a 

reprezenta grafic diferite 

fractii ordinare 

7. 17.01.20

20 

Lectie interactiva  

Constructia triunghiurilor 

clasa a VI-a, folosind 

aplicatia Geogebra 

20 elevi 

 

utilizarea aplicatiei geogebra 

pentru a construi diferite 

triunghiuri folosind cazurile 

de constructie. 

https://www.geogebra.org/m/j

FsMEzG7 

-Îmbunătățirea rezultatelor la 

evaluarea națională 

8 10.02.20

20 

Lectie interactiva Reguli de 

calcul cu puteri, clasa a VI-a 

- inspectie brigada , folosind 

aplicatiile Plickers si 

20 elevi 

1 inspector 

-Îmbunătățirea rezultatelor la 

evaluarea națională  

-imbunatatirea tehnicilor de 

utilizare a aplicatiei Plickers 
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Kahoot si Kahoot 

https://www.plickers.com/set

editor/5e3fca15db336b00163

31dad 

9.  23.03.20

20 

Lectie online Probleme de 

organizare a datelor, clasa a 

V-a, utilizand Geogebra 

Grafice 

30 elevi -utilizarea aplicatiei geogebra 

grafice si reprezentari 3d 

pentru a rezolva probleme de 

organizare a datelor 

-Îmbunătățirea rezultatelor la 

evaluarea națională 

10 25.04.20

20 

Lectie online Masura unui 

unghi, clasa a V-a, utilizand 

Geogebra  

30 elevi -utilizarea aplicatiei geogebra 

pentru a construi unghiuri de 

diverse masuri 

https://www.geogebra.org/m/

BRbLF7Aj 

-Îmbunătățirea rezultatelor la 

evaluarea națională 

11 2.05.202

0 

Lectie online Teorema lui 

Pitagora, clasa a VI-a, 

utilizand Geogebra  

 -utilizarea aplicatiei geogebra 

pentru a aplica Teorema Lui 

Pitagora 

https://www.geogebra.org/m/

cTzgu5ZX 

 

 

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

formare)? 

 

 

Da, doar după participare, datorită pandemiei. 
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8. În ce măsură ați reușit să realizați activitățile propuse în formularul dvs de 

candidatură? Vă rugăm să detaliați. 

 

Activitati de diseminare a poiectului Erasmus: 

-reclama online pe profilul personal Facebook; 

-publicare video pe contul online youtube; 

-publicare articol pe site-ul Şcoalii Gimnaziale ,,Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni; 

-diseminarea informatiilor la cercul de matematica; 

-Diseminare program Erasmus+ in cadrul parteneriatului bilateral cu I. P. Văsieni, Raionul 

Telenești, Republica Moldova 

-un articol in ziarul scolii; 

-articol  in ziarul local;  

-articol pe site-ul scolii; 

-articol pe pagina facebook a scolii; 

Sustenabilitatea proiectului in anul scolar 2019-2020 va fi asigurata de: 

- activitati la clasa pe platforma Geogebra dupa intoarcerea de la curs; 

-activitati demonstrative cu elvii, colegii; 

-aplicarea la clasa a metodelor noi de predare; 

-realizarea unor colaborari cu alte scoli din regiune si alte tari(Republica Moldova) 

-desfasurarea unor proiecte geogebra  pentru a exersa partea aplicativa a cursului; 

-multe activitati interactive. 

 

 

Data,           Semnătura, 

20.09.2020      ARMENIA LIVIA VASILICA 


