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Nume și prenume: CONSTANTIN ANISOARA 

Scoala – GIMNAZIALĂ „I. GR. TEODORESCU” RUSENI 

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

Organizatorul cursului: 

ITC International 
Perioada de desfășurare a cursului: 

9-13 septembrie 2019 
Titlul cursului: 

“Innovative Approaches to Teaching” 

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?



RAPORT DE ACTIVITATE 
INSTRUMENTE PENTRU EDUCAȚIE  EFICIENTĂ 

2018-1-RO01-KA101-047762 

 2 

 SLABE     SATISFĂCĂTOARE     FOARTE BUNE    EXCELENTE 

 

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

Erasmus+? 

DA              NU 

Partea B 

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

program, formatori etc.)? 

Activitatea de formare s-a desfășurat parcurgând pașii logici în derularea 

evenimentelor:  

1. Înregistrarea cursanților; 

2. Primirea materialelor de lucru; 

3. Familiarizarea cu colegii din celelalte țări participante, în vederea 

cunoașterii reciproce a cursanților; 

4. În vederea familiarizării și pentru realizarea schimburilor interculturale s-a 

derulat o activitate socioculturală:  un tur complet  în Praga , insoțiți de un 

ghid specializat care ne-a oferit informații valoroase despre istoria și 

cultura din locațiile vizitate;  

Programul cursului 

Modulul 01 - Modul teoretic - Abilitățile secolului XXI 

Modulul 02 - Gândirea critică și creativă, cum poate fi dezvoltată? 

Modulul 03 - Învățare bazată pe anchetă, Învățare bazată pe sarcini 

Modulul 04 - Gamificarea clasei 

Modulul 05 - Utilizarea aplicațiilor online pentru clasă 

Modulul 06 - Învățare mixtă - Sală de clasă răsturnată 

Modulul 07 - Adaptarea materialelor didactice pentru a se potrivi nevoilor 
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claselor diferențiate 

Modulul 08 - Metacogniție, învățând elevii să învețe 

Modulul 09 - TIC ca instrument pentru dezvoltarea creativității și a gândirii 

critice - Povestire digitală 

Modulul 10 - Tendințe moderne în evaluarea formativă 

Modulul 11 - Educația colegială 

 

2.  Cum ați pregătit participarea dvs. la curs; 

Activitatea de pregătire personală a avut loc pe trei paliere:  
 
       După ce am aplicat testul de cunoștințe lingvistice, mi-am reactualizat 

cunoștințele de limbă engleză prin activități de pregătire individuală, care s-au 

desfășurat din luna Decembrie 2018 până la data începerii cursului . Am realizat 

un program de 6-10 ore de pregătire lingvistică, utilizând ca resurse : Free 

English Lessons/Online Teacher , ”English Today” ( vol. 1-22), editura Litera, 

2010 și ”Dicționar ilustrat PONS englez-român”, editura Litera, 2016. De 

asemeni, am participat săptămânal  la activitățile de pregătire lingvistică, 

culturala si pedagogica , organizate la nivelul școlii. 

-Pregătirea pentru participarea la activitatea de formare propriu-zisă: utilizarea 

platformelor pentru pentru selectarea informațiilor suplimentare despre curs, 

prin accesarea site-ului http://www.cervantestraining.eu.  

-Pregătirea materialelor informative necesare la curs pentru schimbul de bune 

practici în materie de predare și învățare și realizarea sarcinilor practice de la 

atelierele de lucru. 

-Pregătirea culturală: realizată prin accesarea site-ului http:// 

www.cervantestraining.eu și a altor site-uri de pe internet, care prezintă 

informații despre Praga . Urmărirea emisiunilor informative și culturale de pe 
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diferite canale de televiziune,participarea la activitățile de pregătire culturală 

organizate în cadrul școlii,studierea materialelor și documentarelor primite de 

la organizatori. 

Am participat la toate cursurile de pregatire organizate in scoala . 

 

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

cursul de formare? 

        Aceste cursuri mi-au permis dezvoltarea  abilităților de comunicare, 

îmbunătățirea competențelor lingvistice, lărgirea vocabularului profesional și 

promovarea diversității lingvistice a UE. 

          In urma participarii la acest curs de formare mi-am dezvoltat 

competențele personale și profesionale, mi-am consolidat încrederea în 

promovarea si folosirea in procesul instructiv - educativ a metodelor  

inovative și active centrate pe elev ,incurajarea rezolvarii sarcinilor 

individuale si dezvoltarea competentelor tranzversale . Am invatat sa 

generez materiale și idei gata de utilizat pentru a sprijini dezvoltarea școlară 

sau organizațională în domeniul educației inovatoare în ceea ce privește 

abordarea interdisciplinară și holistică. 

Am invatat sa folosesc TIC-ul in invatamantul bazat pe problematizare si 

incercari , mi-am  imbunătățit abilitățile de comunicare,   competențele 

lingvistice, mi-am largit vocabularul profesional și am promovat diversitatea 

lingvistică a UE. Am o înțelegere mai largă a practicilor, politicilor și 

sistemelor de educație din diferite țări, am cultivat respectul reciproc, 

conștientizarea interculturală și am încorporat educația și formarea comună 

valorile. Am stabilit relatii de colaborare cu toti cei prezenti si cu scolile pe 

care le reprezinta. 

 

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

profesională/ personală (exprimate în formularul de candidatură)?  
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           Consider că prin obiectivele sale, acest curs mi-a dezvoltat 

competențele  de predare - invatare in cadrul procesului instructiv – 

educativ. Am invatat sa realizez o serie de activitati in care sa folosesc 

metode moderne de predare bazate pe dezvoltarea la elevi a autonomiei 

învățării ,prin abordarea de învățare auto-dirijată, sa generez materiale și idei 

gata de utilizare pentru a sprijini dezvoltarea școlii  în ceea ce privește 

abordarea interdisciplinară.           

               Problematizarea  și învățarea bazată pe cunoștințe  sunt metode de 

predare inovative, centrate pe elev unde competențele cheie sunt obținute 

prin învățarea și colaborarea elevilor , care se învârte în jurul soluționării 

problemelor sau întrebărilor din lumea reală.  În acest curs, am invatat sa 

folosesc TIC-ul in invatamantul bazat pe problematizare si incercari.  Am 

facut cunoștință cu colegi de diferite naționalități din cadrul UE, am facut 

schimb de idei și am construit relatii  de cooperare internațională viitoare. 
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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. 19.11.2018 
Prezentare proiect 

Erasmus + in cadrul 

Cercului invatatorilor , 

desfasurat  

Activitate la nivel 

judetean  

Pliante de promovare a  
proiectului mobilități de 
formare ERASMUS + KA101, 
„Instrumente pentru 
educație eficientă” 
*PPT-uri 

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=IwAR1LQL
q7ta_tcHYJ7iiWG15qv3t4Kd
g6xuacUTM9D_ePiFvbMuQ
YGbPoesg  

5. 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” 

6. 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 

 

9. 21.11.2019 

12.12.2019 

Sedinta cu parintii la clasa 

a II-a ; 

activitate  la 

nivel local  

• prezentare proiect  

 

11. 16-

22.01.2020 

Ziarul „Mesagerul de 

Neamț „ 

Activitate  la nivel 

regional 

• Publicare articol 

https://mesagerulneamt.

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://mesagerulneamt.ro/2020/01/erasmus-instrumente-pentru-educatie-eficienta-la-scoala-gimnaziala-i-gr-teodorescu-ruseni/?fbclid=IwAR1mvtTi2mwpYmYvOJkl4PWC-_T80hL6hEMjBi4hVQJ5ncrn_BgHs0CfQPI
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ro/2020/01/erasmus-

instrumente-pentru-

educatie-eficienta-la-

scoala-gimnaziala-i-gr-

teodorescu-

ruseni/?fbclid=IwAR1mvt

Ti2mwpYmYvOJkl4PWC-

_T80hL6hEMjBi4hVQJ5nc

rn_BgHs0CfQPI  

12. 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=IwAR2gR5

GVCI3SGaZ6B99VkteyIREtU

pCzJZWrziOjakRi56WQpV0s

oIcLrHc  

13. 09.09.2019 

11.09.2019 

29.10.2019 

30.10.2019 

31.10.2019 

02.11.2019 

03.11.2019 

07.11.2019 

08.11.2019 

Promovarea proiectului și 

a cursului  „“Innovative 

Approaches to 

Teaching”” 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
https://vestea.net/scoala-ruseni-bune-practici-9-cadre-didactice-formate-in-programul-erasmus/?fbclid=IwAR2gR5GVCI3SGaZ6B99VkteyIREtUpCzJZWrziOjakRi56WQpV0soIcLrHc
http://www.scoalaruseni.ro/
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14.11.2019 

03.12.2019 

09.01.2020 

17.01.2020 

02.02.2020 

22.02.2020 

03.03.2020 

 

 

6. Cum ați integrat competențele dobândite la curs în activitatea 

didactică? Vă rugăm să exemplificați. 

 

Nr.

crt. 
Data ACTIVITATE PARTICIPANȚI REZULTATE 

AȘTEPTATE 

2. 15.09.2019 Prezentare proiect 

“Innovative Approaches 

to Teaching” in cadrul CP  

Cadre didactice 

participante  

Prezentare activitati ale 

cursului “Innovative 

Approaches to Teaching” 

3. 31.10.2019 

– 

01.11.2019  

Prezentare program 

Erasmus+ in cadrul 

parteneriatului bilateral cu 

I. P. Văsieni, Raionul 

Telenești, Republica 

Moldova 

35 cadre 

didactice  , 9 

de la scoala 

noastra , 26 

cadre didactice 

I. P. Văsieni, 

Raionul 

Telenești, 

Republica 

Moldova, 

Director 

General , 

Director 

General 

 



RAPORT DE ACTIVITATE 
INSTRUMENTE PENTRU EDUCAȚIE  EFICIENTĂ 

2018-1-RO01-KA101-047762 

 9 

Adjunct din 

cadrul Directiei 

de Invatamant 

Telenesti    

4. 21.11.2019 

12.12.2019 

Prezentare proiect 

“Innovative Approaches to 

Teaching” in cadrul 

sedintelor cu parintii  

25 parinti   • Atitudine pozitivă 

 

5. 18.11.2019 

15.01.2020 

Lectii cu elevii clasei a II-a la 

Stiinte si Limba si 

comunicare  folosind 

metodele inovative  

27 elevi  Atitudine pozitiva  

6. 05.12.2019 Prezentare proiect in cadrul 

Comisiei metodice  a 

invatatorilor si 

educatoarelor 

10 cadre 

didactice  

Atitudine pozitiva  

7. 21.02.2020 Lectie demonstrativa cu 

parintii  

25 parinti si 27 

elevi  

Atitudine pozitiva 

 

 

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

de formare)? 

 

Da, doar după participare, datorită pandemiei. 

 

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

de candidatură? Vă rugăm să detaliați. 
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Activități de diseminare a proiectului: 

1. prezentare în cadrul Consiliului profesoral al scolii  - obiectiv atins 

2. prezentare în cadrul sedintelor cu parintii la clasa ; - obiectiv atins  

3. prezentare  proiect  site-ul scolii - grup tinta - totalitatea  celor ce 

acceseaza site-ul scolii; - obiectiv atins 

4. prezentare proiect pe pagina de facebook a scolii si cea personala - grup 

tinta - totalitatea membrilor comunitatii facebook; - obiectiv atins 

5. Articol in ziarul Mesagerul de Neamt -  grup tinta totalitatea cititorilor 

ziarului .- obiectiv atins 

6. Articol in ziarul Vestea – publicatie on-line; - obiectiv atins 

7. Diseminare proiect Erasmus+ in Republica Moldova; 

Activități de follow-up a proiectului  

1. Folosirea metodelor inovative in procesul instructiv -  educativ in cadrul 

disciplinelor studiate la inv. primar   – obiectiv atins; 

2. Publicarea unui Ghid al metodelor moderne folosite in actul predarii ; - 

obiectiv atins  

3. Lectii demonstrative cu parintii in care voi folosi metode moderne de 

predare. 

4. Postarea pe facebook a activităților desfășurate în cadrul cursului 

„Innovative Approaches to Teaching” – obiectiv atins. 

5. Diseminare program Erasmus+ in cadrul parteneriatului bilateral cu I. P. 

Văsieni, Raionul Telenești, Republica Moldova 

 

Data,                                                                                                               Semnătura, 

20.09.2020                                                                           prof. Constantin Anisoara  


