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Nume și prenume: CĂLIMAN ELENA-ROXANA 

Scoala – GIMNAZIALĂ „I. GR. TEODORESCU” RUSENI 

Localitatea și țara în care s-a desfășurat cursul: LJUBLJANA, SLOVENIA 

Organizatorul cursului: Skupina Primera 

 

Perioada de desfășurare a cursului: 

18-24 august 2019 

Titlul cursului:   

Science for Primary School Children: When Complicated Becomes Fun and Easily 

Understandable 

 

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.)? 

 

                Locația aleasă a fost în centrul capitalei slovene, la City Hotel Ljubljana,  ceea ce a 

ușurat accesul participanților. Formatorul, Teja Bajt, biolog cu formare internațională ne-a 

făcut activitatea captivantă și inedită prin interactivitate, prin experimentele prezentate și 

realizate împreună cu cursanții și modul practic de abordare a temelor. 

        Experiența noastră a început prin prezentarea fiecărui cursant, într-un mod inedit, 

folosind un poster, urmată de prezentarea generală a cursului și a programului pe zile de către 

organizator și formator, primirea materialelor de lucru (foarte bine structurate). 

 În vederea familiarizării și pentru realizarea schimburilor interculturale s-a organizat o 

excursie la principalele obiective turistice din Ljubljana,  în compania unui ghid specializat 

care ne-a oferit informații importante despre istoria și cultura din locațiile vizitate. 

           Programul zilnic era prezentat dimineața, fiind alcătuit din orele de curs, pauze de 

relaxare, masa de prânz/cină organizată pentru toți participanții (facultativ) pentru socializare.   

ZIUA 1 – 18 august  

-Întâlnire introductivă, explicarea modalităților practice, prezentarea programelor, 

informații despre locul desfășurării cursului 

 

ZIUA 2 – 19 august  

- Descoperirea unei lumi noi în jurul vostru - introducere în știință 

- Mituri științifice 

- Importanța educației științifice pentru toți - de ce contează cunoștințele științifice 

- Importanța educației științifice în școala primară. 

- Dezvoltarea capacității copiilor de a învăța cum să învețe. 

 

ZIUA 3 – 20 august 

 - Exemple de activități experimentale 

- Site-uri utile în realizarea lecțiilor de științe 
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- Lumea 3D 

- Bine ați venit în lumea noastră! - cum arată cluburile noastre științifice. 

 

ZIUA 4 – 21 august 

- Ecuația științifică importantă: Știința = joc = copiii preferă să se joace = copiii învață. 

- Structura lecției de științe – proiectarea unei lecții în echipă cu un coleg 

- Excursie de o jumătate de zi la principalele obiective slovene. 

 

ZIUA 5 – 22 august 

 - Exemple și activități practice ale lecțiilor clubului nostru științific cu planuri de lecție scrise 

(de ex.cartofi - lecția de electricitate; gazele magice invizibile; descoperirea propriocepției 

cu detectorul Wobble; simțurile noastre - senzorii trupurilor noastre; secretul din spatele 

levitatiei; dispozitivul de spionaj și razele de lumină; construirea și testarea un pistol de 

sunet). 

- Tipologia lecțiilor de științe 

 

ZIUA 6 - 23 august  

- Susținerea unei lecții demonstrative, bazată pe experimente, după un proiect didactic realizat 

în echipă 

- Evaluarea activităților susținute și concluzii. 

ZIUA 7 – 24 august  

- Planificarea activităților de urmărire, diseminarea și punerea în aplicare a rezultatelor 

învățării. 

- Discutarea posibilităților de cooperare viitoare între participanți 

 

 

2.  Cum ați pregătit participarea dvs. la curs; 

 

- M-am informat despre țară, oraș și locație, am urmat cursurile de pregatire 

lingvistica, culturala, pedagogica ale stagiului organizate în școală, am pus la punct 

detalii legate de transport și cazare. 

- Am aprofundat cunoștințele de limba engleză, accesând diverse materiale din 

mediul online și am consultat următoarea bibliografie: Peter Watcyn-Jones, Olivia 

Johnston, ”Test Your Vocabulary”, Editura Longman, 2018, Constantin Paidos, 
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”English Grammar. Theory and Practice” (Editia a IV-a 2016, revazuta si adaugita), 

Editura PoliromMihaela Chilărescu, Constantin Paidos, ”New Proficiency in 

English”, Editura Polirom, 2008 

- Am aprofundat cunoștințele de didactica predării științelor, accesând diverse 

materiale 

- Am accesat site-urile partenerilor, consultând materialele puse la dispoziție în 

legătură cu locul de formare, aspecte specifice de comunicare, obiective culturale 

 

 

3. Ce cunoștințe, abilități și competențe ați dobândit în urma participării la cursul de 

formare? 

      Prin intermediul acestui program de formare am luat contact civilizatia și cultura 

Sloveniei, am căpătat încredere în capacitatile mele de a comunica cu persoane de alta 

nationalitate într-o limba de circulatie internationala, mi-am îmbunatatit metodele de 

predare cu tehnici noi, mi-am lărgit sfera notiunilor stiintifice, am cunoscut colegi din alte 

tari, posibili parteneri în proiecte viitoare. 

      Acest curs mi-a deschis o nouă perspectivă asupra predarii noțiunilor științifice din 

învățământul primar. Utilizarea experimentelor face aceste noțiuni mai accesibile și mai 

plăcute elevilor. 

 

 

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

personală (exprimate în formularul de candidatură)?  

       Datorită faptului că trăim într-o societate aflată într-o continuă transformare, dominată 

de progresul tehnologiei, se impune ca școala să-și adapteze continuu conținuturile de 

învățare și strategiile didactice. Ca urmare a participării la acest curs, consider că prin 

obiectivele sale, mi-au fost îndeplinite nevoile de dezvoltare profesională/personală, 

formarea mi-a creat posibilitatea de învățare a unor tehnici noi de predare,  pe care le pot 

aplica la clasa de elevi ca și cadru didactic.   

      A reprezentat, totodată, o șansă reală de dezvoltare personală, schimb de experiență, 

îmbogățire lingvisică și culturală. De asemenea,  colegii participanți din alte țări mi-au 

oferit posibilitatea unor schimburi de experiență cu privire la sistemele de învățământ din 

țările lor. 

 



RAPORT DE ACTIVITATE 
INSTRUMENTE PENTRU EDUCAȚIE  EFICIENTĂ 

2018-1-RO01-KA101-047762 

 5 

 

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 

 22.08.2019 

23.08.2019 

24.08.2019 

26.08.2019 

- Diseminarea activităților din timpul 

desfășurării proiectului pe pagina 

personală de Facebook 

 

- diseminarea proiectului pe site-ul 

Școlii Ruseni 

 

 

Fotografii 

Imagini proiect 

 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=IwA

R1LQLq7ta_tcHYJ7ii

WG15qv3t4Kdg6xuac

UTM9D_ePiFvbMuQ

YGbPoesg 

 03.11.2019 În cadrul CP al Șc. Gim. “ I. Gr. 

Teodorescu” Ruseni 

Activitate 

locala 

Masa rotunda  

Prezentare ppt 

 15.11. 2019 În cadrul comisiei metodice a 

învățătorilor  de la . Șc. Gim. “ I. Gr. 

Activitate 

locala 

Masa rotunda 

Fotografii  

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
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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Teodorescu” Ruseni Prezentare ppt 

 12.11.2019 În cadrul Cercului pedagogic nr. 2 al 

învățătorilor, desfășurat la Școala 

„Dimitrie Leonida”  Piatra- Neamț 

Activitate 

județeană 

Masa rotunda 

Prezentare ppt 

 13.12. 2019 În cadrul ședinței cu părinții elevilor 

clasei aIV-a, de la Șc. Gim. „I. Gr. 

Teodorescu” Ruseni 

 

Activitate 

locala 

Fotografii  

Prezentare ppt  

 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 platformei 

e Twinning 

 16-

22.01.2020 

Articol ziarul „Mesagerul de Neamț ” 

Activitate  la 

nivel regional 

• Publicare 

articol 

https://mesagerulneam

t.ro/2020/01/erasmus-

instrumente-pentru-

educatie-eficienta-la-

scoala-gimnaziala-i-

gr-teodorescu-

ruseni/?fbclid=IwAR1

mvtTi2mwpYmYvOJ

kl4PWC-

_T80hL6hEMjBi4hV

QJ5ncrn_BgHs0CfQP

I 

 03.03.2020 Articol ziarul Vestea – publicatie on-

line 

Activitate la 

nivel national 

• Publicare 

articol  

• https://vestea.n

et/scoala-

ruseni-bune-

practici-9-

cadre-

didactice-

formate-in-

programul-

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://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
https://vestea.net/scoala-ruseni-bune-practici-9-cadre-didactice-formate-in-programul-erasmus/?fbclid=IwAR2gR5GVCI3SGaZ6B99VkteyIREtUpCzJZWrziOjakRi56WQpV0soIcLrHc
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erasmus/?fbclid

=IwAR2gR5G

VCI3SGaZ6B9

9VkteyIREtUp

CzJZWrziOjak

Ri56WQpV0so

IcLrHc 

 07.11.2018 

01.02.2019 

03.03.2020 

09.01.2020 

17.01.2020 

Promovarea proiectului și a cursului   

pe pagina personală de Facebook, în 

grupul de Facebook Promoția 1998 

Gh. Asachi, în grupul de Facebook 

VIAȚA DUPĂ ICOS... ÎN CLASA a 

III-a 

activitate de 

promovare la 

nivel național 

• Fotografii 

• Imagini proiect 

 

 

 

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

rugăm să exemplificați. 

 

Nr.

crt

. 

Data ACTIVITATE PARTICIPAN

ȚI 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

1. 26 - 

28.08.2019 

Tabără la munte: Protejarea 

mediului. Menținerea stării 

de sănătate - dietă 

echilibrată, exercițiu fixic 

- elevi (clasele I-

IV) 

- părinți ai 

elevilor 

- trei cadre 

didactice 

însoțitoare 

Explorarea proprietăților și 

a fenomenelor fizice în 

cadrul unor investigații 

simple; Conștientizarea 

avantajelor  protejării 

naturii, menținerii sănătății 

și a dezavantajelor  

acțiunilor dăunătoare 

echilibrului mediului 

2. 27.11.2019 Activitate extracurriculară  

la clasă: Plantele medicinale 

- 23 elevi (clasa 

a IV-a) 

- formularea unor ipoteze 

- realizarea unor amestecuri 

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
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- izvor de sănătate! - Dna Samson 

Alina - 

producător 

particular 

 

- confirmarea/infirmarea 

ipotezelor de lucru  

- completarea unor fișe de 

observații  

3. 28.11.2019 Activitate la clubul de 

stiinte: Vulcanul, amestecuri 

de substante 

15 elevi (clasele 

III-IV) 

- formularea unor ipoteze 

- realizarea unor amestecuri 

- confirmarea/infirmarea 

ipotezelor de lucru   

4. 10.12.2019 Lecție demonstrativă - vizită 

la muzeul de științe și 

rezervație naturală: Ciclul 

de viaţă la plante și animale 

- 23 elevi (clasa 

a IV-a) 

- Membrii 

comisiei 

metodice 

- Formularea unor concluzii 

simple pe baza datelor 

experimentale 

- Completarea unor fișe de 

observații 

3. 18.12.2019 Activitate la clubul de 

stiinte: Toate lichidele se 

amestecă? Tipuri de 

amestecuri. Dizolvarea. 

Separarea substanțelor din 

amesctecuri 

15 elevi (clasele 

III-IV) 

- Formularea unor concluzii 

simple pe baza datelor 

experimentale 

- Explorarea proprietăților 

substanțelor 

- Completarea unor fișe de 

observații 

4. 21.02.2020 Activitate la clubul de 

stiinte: Experimente jucăușe 

- la alegerea copiilor 

15 elevi (clasele 

III-IV) 

- Formularea unor concluzii 

simple pe baza datelor 

experimentale 

6. 07.05.2020 Activitate la clubul de 

stiinte: Pastă de dinți pentru 

elefanți 

15 elevi (clasele 

III-IV) 

Explorarea proprietăților 

substanțelor și a reacțiilor 

chimice 

 

 

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

formare)? 
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În mică măsură, după participarea la curs, în sensul că am fost nevoiți să desfășurăm online 

o parte din activitățile propuse, datorită pandemiei. 

 

 

 

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

candidatură? Vă rugăm să detaliați. 

 

Activități de diseminare și follow-up a proiectului: 

1. Prezentare în cadrul Consiliului profesoral -  grup tinta cadre didactice din scoala - 

obiectiv atins  

2.  În cadrul Comisiei metodice a învățătorilor  de la . Șc. Gim. “ I. Gr. Teodorescu” Ruseni 

3. În cadrul Cercului pedagogic nr. 2 al învățătorilor, desfășurat la Școala „Dimitrie 

Leonida”  Piatra- Neamț  

4. În cadrul ședinței cu părinții elevilor clasei aIV-a, de la Șc. Gim. „I. Gr. Teodorescu” 

Ruseni 

5.  Prezentarea proiectului/cursului pe pagina personală de facebook - grup tinta - 

totalitatea membrilor comunitatii facebook- obiectiv atins 

4. Articol în ziarul Mesagerul de Neamt - martie 2020 - grup tinta totalitatea cititorilor 

ziarului - obiectiv atins 

7. Articol în ziarul Vestea – publicatie on-line 

8. Diseminare proiect Erasmus+ în Republica Moldova 

        Am reușit să realizez și celelalte activități de implementare în activitatea didactică 

desfășurată cu elevii la clasă, a abilităților și competențelor dobândite, dar și la clubul de 

științe din școală, prin intermediul căruia am creat și aplicat un CDS, împreună cu colega 

de proiect, Timofte Mihaela. 

 

 

Data,                                                                              Semnătura, 

23.09.2020          


