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Nume și prenume: CRACANĂ EMILIA 

Scoala – GIMNAZIALĂ „I. GR. TEODORESCU” RUSENI 

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

Organizatorul cursului:    ITC International 

Perioada de desfășurare a cursului: 

6-12 APRILIE 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?
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 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. Ruperea gheții și familiarizarea cu colegii din celelalte țări participante, în 

vederea cunoașterii reciproce a cursanților; 

4. În vederea familiarizării și pentru realizarea schimburilor interculturale, în 

timpul cursului s-a derulat o activitate socioculturală:  un tur  al orașului 

istoric, insoțiți de un ghid specializat care ne-a oferit informații valoroase 

despre istoria și cultura din locațiile vizitate;  

5. În zilele următoare activitățile s-au desfășurat conform programului: 

6. În ultima zi a avut loc evaluarea finală și înmânarea certificatelor.  

Programul cursului 

Ziua 1: Sosirea 

Bun venit - înregistrarea și difuzarea materialului - curs de ansamblu; 

Modul 1 – Priceperi și deprinderi necesare învățării în secolul al XXI-lea; 

Modul 2 – Cum pot fi dezvoltate gândirea critic și cea creativă? 

ZIUA 2: Modul 3 – Învățarea bazată pe cercetare și pe rezolvarea de 
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probleme/provocare; 

Modul 4 – Gamifying the classroom; 

Ziua 3: Modul 5 - Utilizarea instrumentelor online în predare-învățare; 

Modul 6 – Învățarea combinată – Rolurile inversate în decursul orei; 

Ziua 4: Modul 7 – Adaptarea materialelor didactice la stilul de lucru diferențiat; 

Modul 8 – Metacogniția, învățarea elevilor cum să învețe; 

Ziua 5: Modul 9 – Utilizarea instrumentelor TIC pentru dezvoltarea gândirii 

critice și a celei creative – Povestea digitală; 

Modul 10 – Tendințe modern în evaluarea formativă; 

Modul 11 – Învățarea de la egal la egal; 

- Evaluarea 

- Primirea certificatelor 

 

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 : 

„Everyday dialogues in English” de Robert Dixson, „Spoken English” de Florin 

Șlapac și „Everyday English” de Barbara Zaffran, dar și  Ghidul de conversație 

român-englez de Mihai Miroiu. De asemenea, am participat săptămânal  la 

activitățile de pregătire lingvistică organizate la nivelul școlii. 

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

utilizarea platformelor pentru pentru selectarea informațiilor suplimentare 

despre curs, căutarea pe internet a informațiilor despre tematica nouă din 
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curs, cum ar fi: utilizarea platformei eTwinning;  

-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-urilor de pe internet care 

prezintă informații despre Praga - Cehia. Urmărirea emisiunilor informative și 

culturale de pe diferite canale de televiziune, participarea la activitățile de 

pregătire culturală organizate în cadrul școlii. 
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3. Ce cunoștințe, abilități și competențe ați dobândit în urma participării la 

cursul de formare? 

 

   Ca urmare a participării la acest curs am obținut materiale și idei practice 

utile atât scolii noastre cât și colegilor mei  pentru proiectarea și organizarea 

unor activități cât mai atractive pentru elevi, am descoperit noi metode de 

predare și de stimulare a gândirii creative, noi moduri de utilizare a gândirii 

critice în diferite tipuri de lecții, noi moduri ce evaluare online sau offline. 

Am cunoscut colegi de diferite naționalități (proveniți din Spania și Finlanda), 

având posibilitatea unui schimb de idei. Aceste cursuri mi-au permis 

dezvoltarea  abilităților de comunicare, îmbunătățirea competențelor 

lingvistice, lărgirea vocabularului profesional și promovarea diversității 

lingvistice a UE. 

 

 

 

 

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

profesională/ personală (exprimate în formularul de candidatură)?  

 

    Ca urmare a participării la acest curs , consider că prin obiectivele sale, 

formarea mi-a creat posibilitatea de a conecta școala pe care o reprezint la 

un alt mod de predare-învățare, la valorile civilizației europene, ceea ce mi-a 

sporit respectul de sine și încrederea în forțele proprii. Activitatea de 

formare a oferit o bună oportunitate de învățare a unor lucruri noi pe care le 

pot aplica  la clasa de elevi în calitate de dirigintă sau  ca și cadru didactic la 



RAPORT DE ACTIVITATE 
INSTRUMENTE PENTRU EDUCAȚIE  EFICIENTĂ 

2018-1-RO01-KA101-047762 

 6 

alte clase de elevi.  A reprezentat de asemeni o șansă reală de dezvoltare 

personală, schimburi de experiență, îmbogățire lingvistică și culturală . 

Formatorii și-au arătat disponibilitatea de a ne oferi materiale suport și 

sfaturi și după terminarea cursului.  

De asemenea, colectivul de colegi din celelalte țări ale Uniunii Europene  care 

au participat la acest curs mi-au oferit posibilitatea unor schimburi de 

experiență cu privire la sistemele proprii de învățământ, schimburi de 

experiență în specialitate și posibilitatea unor discuții în limba engleză prin 

care am urmărit să acumulez cât mai multe achiziții culturale despre țările 

colegilor de curs. Fiind primul curs de formare in străinătate, primul curs de 

formare în limba engleză, primul contact cu colegi profesori și formatori din 

străinătate a fost de o importanță capitală, întrucât mi-a demonstrat 

necesitatea participării și la alte cursuri Erasmus+ pentru a oferi elevilor și 

colegilor o formare de tip european. 
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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=IwAR1LQL

q7ta_tcHYJ7iiWG15qv3t4Kd

g6xuacUTM9D_ePiFvbMuQ

YGbPoesg  

2. octombrie

2019 

 În cadrul CP. al Șc. Gim. “ I. 

Gr. Teodorescu” - activitate  locală  

• Masă rotundă 

• Power point 

• Workshop 

3. octombrie 

2019 

În cadrul CP. Al Liceului 

Tehnologic „Dimitrie 

Leonida” Piatra-Neamț 

Activitate la 

nivel local  

• Power point 

 

4. 31.10.2019

-

01.11.2019 

În cadrul unui parteneriat 

bilateral cu I. P. Văsieni, 

Raionul Telenești, 

activitate 

internațională 

cu o altă școală 

Power point 

Workshop 

Promovarea platformei e 

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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Republica Moldova Twinning 

5. octombrie

2019 

În cadrul Conferinței 

internaționale „Innovative 

approaches in education”, 

parte a proiectului 

Erasmus+ KA229 

Activitate 

internațională 

cu invitați din 

Slovenia, 

Croația, Spania 

• Power point 

 

6. noiembrie

2019 

În cadrul Cercului 

Pedagogic al profesorilor 

de limba și literatura 

română 

activitate  la 

nivel judetean  

• prezentare proiect  

• Power point 

 

 

7. 16-

22.01.2020 

Ziarul „Mesagerul de 

Neamț „ 

Activitate  la nivel 

regional 

• Publicare articol 

https://mesagerulneamt.

ro/2020/01/erasmus-

instrumente-pentru-

educatie-eficienta-la-

scoala-gimnaziala-i-gr-

teodorescu-

ruseni/?fbclid=IwAR1mvt

Ti2mwpYmYvOJkl4PWC-

_T80hL6hEMjBi4hVQJ5nc

rn_BgHs0CfQPI  

8. 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

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
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pCzJZWrziOjakRi56WQpV0s

oIcLrHc  

9. 15 

septembrie 

2019 

12septem 

brie 2020 

 

Promovarea proiectului și a 

cursului  „Innovative 

approaches to teaching” pe 

pagina de facebook  

-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 PARTICIPANȚI REZULTATE 

AȘTEPTATE 

1. 31.10.2019 

– 

01.11.2019  

Prezentare program 

Erasmus+ în 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 

Adjunct din 

cadrul Directiei 

de Învățământ 

 

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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Telenești    

2. Septembrie 

2019 – 

iunie2020 

Implementarea unui 

opțional integrat la nivelul 

școlii – „Călători prin… 

Europa” 

24 de elevi • Atitudine pozitivă 

• Manifestare interes 

pentru dobândirea 

de noi cunoștințe 

într-un mod diferit 

de cel tradițional 

 Noiembrie 

2019 

Desfășurarea unei activități 

în parteneriat cu elevii 

Liceului Tehnologic 

„Dimitrie Leonida” Piatra-

Neamț 

40 de elevi • Atitudine pozitivă 

• Manifestare interes 

pentru dobândirea 

de noi cunoștințe 

într-un mod diferit 

de cel tradițional 

5. Decembrie 

2019 

Desfășurare activitate cu 

elevii clasei a V-a 

18 elevi  Atitudine pozitivă  

Manifestare interes 

pentru cunoașterea 

de sine și a colegilor 

6. Februarie 

2019 

Desfășurare activitate cu 

elevii clasei a VI-a 

24 de elevi  Atitudine pozitivă  

Manifestare interes 

pentru dobândirea 

de noi cunoștințe 

utilizând metode 

moderne de 

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

de formare)? 

 

Da, doar după participare, din cauza 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. prezentarea în cadrul  cercului pedagogic a activităților desfășurate în 

timpul formării – obiectiv atins; 

2. postarea în rețeaua Facebook a unei scurte informări despre activitățile 

de la cursul de formare – obiectiv atins; 

3. implementarea metodelor moderne în cadrul activităților desfășurate la 

clasă – obiectiv atins; 

4. dezvoltarea unui opțional integrat la nivelul școlii pe durata a 4 ani – 

obiectiv atins; 

5. participarea cu elevii școlii la activități susținute în parteneriat cu alte 

școli din zonă – obiectiv atins. 

Alte activități:  

1. Prezentare în cadrul Consiliului profesoral -  grup țintă -  cadre didactice 

din școală;  

2. Articol in ziarul Mesagerul de Neamt - martie 2020 - grup tinta 
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totalitatea cititorilor ziarului  

3. Articol in ziarul Vestea – publicatie on-line; 

4. Diseminare proiect Erasmus+ în Republica Moldova; 

5.  Diseminare proiect Erasmus+ în Conferința internațională „INNOVATIVE 

APPROACHES IN EDUCATION”. 

Activitățile concrete:  

1. Activități desfășurate la clasele la care predau 

2. Participarea cu un grup de elevi ai școlii noastre la o activitate 

desfășurată împreună cu elevii Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” 

3.Postarea pe facebook a activităților desfășurate în cadrul cursului 

„Innovative Approaches to Teaching”  

4.Diseminare program Erasmus+ in cadrul parteneriatului bilateral cu I. 

P. Văsieni, Raionul Telenești, Republica Moldova 

 

 

Data,                                                                                                               Semnătura, 

20.09.2020                                                                           prof. Cracană Emilia 


