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,,Îmbunătăţirea nivelului de 
pregătire al elevilor din şcoala 
noastră, folosind  metode, 
tehnici şi instrumente 
moderne, eficiente, aplicate şi 
verificate pe plan european’’.



BUILDING EMOTIONAL 

RELATIONSHIPS TO PREVENT 

EARLY SCHOOL LEAVING

În perioada 4-8 mai 2015 profesorii Cristina PETRE și Ana – Maria 
APETREI au participat la prima mobilitate în Proiectul Prezent şi viitor în 
şcoala mea: Studiu - Educaţie – Noutate – Succes  ( S.E.N.S.) ROMA, 
ITALIA

Construirea unor relații de prietenie 

pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii



OBIECTIVELE CURSULUI

 Îmbunătățirea cunoștințelor și 

competențelor practice ale  participanților 

în privința comunicării cu elevii cu risc de 

abandon școlar

 Folosirea metodologiilor inovative astfel 

încât să crească motivarea elevilor și 

implicarea lor în procesul educativ 



La cursul de formare din Italia au 

participat profesori din:

Letonia și România   



Aplicații:

JOC  DE ROL

JOC DE ROLCONSTRUCȚIE MENTALĂ

CONSTRUCȚIE MENTALĂ

EXERCIȚIUL  EU SUNT...

EXERCIȚIUL  EU SUNT...



MODERN LANGUAGES IN THE SECONDARY SCHOOL: 

TOTAL IMMERSION COURSE IN ENGLISH
EDINBURGH, SCOTLAND, 11-18 07. 2015

Participanți: profesor Oana ZAHIU și Doina ȘIVINȚEANU

Cursul a avut ca obiective : 

- dezvoltarea cunoștințelor culturale cu privire la spațiul britanic contemporan

- îmbunătățirea metodologiei de predare a limbii engleze în școala gimnazială

- îmbunătățirea abilităților discursive, a vocabularului participanților la curs

- folosirea materialelor autentice în timpul orelor, inclusiv resurse ITC și diferite 
mijloace media



ACTIVITĂȚI



I-USE STATISTICS IN EDUCATION

COPENHAGA, DANEMARCA

6-10 septembrie 2015

www.i-use.eu

https://www.arcgis.co

m

https://plot.ly/feed/

http://chartsbin.com/



I-USE STATISTICS IN EDUCATION

COPENHAGA, DANEMARCA

6-10 septembrie 2015

http://www.gapminder.org/

Participanți: profesor Tina PUIU și 

profesor învățământ primar Simona ILIESCU



BEST PRACTICES

BENCHMARKING

PRIORITATEA  ÎNVĂȚĂMÂNTULUI FINLANDEZ 

„Descoperirea propriului talent, a ceea ce de fapt ne face 

diferiți unii de alții, cunoaşterea propriei persoane, a abilităților

necesare reuşitei, sprijinirea celuilalt”

HELSINKI, 4 – 10 OCTOMBRIE 2015

Cursanți: 

Prof. Magdalena-Maria GEORGESCU

Prof. Cristina LUNGAN

NOUA REFORMĂ (2016-2017)

- Una dintre schimbările în educație înseamnă 

renunţarea la predarea materiilor, aşa cum le cunoaştem 

în sistemul de educaţie standard. Materiile vor face loc 

aşa-numitei predări a „fenomenelor” sau a „temelor”-

abordare interdisciplinară.

- Promotorii acestei idei spun că schimbarea reprezintă 

de fapt o adaptare a educaţiei la felul în care a evoluat 

lumea în care trăim, în condiţiile în care pentru 

finlandezi principala menire a şcolii este de a-i pregăti 

pe copii pentru viitor.



Kyrkoby skola – prima școală 

din Finlanda (1824
Tikkurilan Lukio





Flipped Classroom in the Lifelong Learning, 

Italia, Roma, 6-11 septembrie 2015, cursanți, 

prof. Rozina NICOLAE și prof. înv. primar 

Maria TACEA.

Participanți din alte țări: Cehia, Portugalia, Italia 

și Islanda 

Această metodă, denumită The Flipped 

Classroom sau Flipping the Classroom 

(prescurtat FC), presupune inversarea 

ordinii acțiunilor în procesul de 

instruire, pe scurt- învățarea se face 

acasă, iar temele în clasă.

Elevii câștigă controlul asupra 

procesului de învățare prin studierea 

materialelor de curs în afara clasei, 

folosind lecturi, cursuri video pre-

înregistrate.



Care sunt pașii ce pot fi urmați 

pentru a implementa metoda FC la 

clasă?

Trebuie să vă gândiți și să decideți la

ce disciplină sau lecție veți folosi

metoda, apoi vă înregistrați sau vă

filmați și decideți unde veți publica

înregistrarea astfel încât elevii să aibă

acces la ea (presupunem că toți elevii

au acces la Internet și grupul clasei este

constituit).

Apoi urmează partea aplicativă în

clasă.



1. “Grand Tour en Europe: créativité, innovation, citoyenneté active 

et dialogue interculturel” – Marele tur în Europa: creativitate, 

inovație, cetățenie activă și dialog intercultural

2. “Europe entre Mythologie, Modernité et Multiculturalisme” –

Europa între Mitologie, Modernitate și Multiculturalism
12 oct. – 17 oct 2015  

Paris, Franța

Cursurile s-au  adresat profesorilor care vor să-şi actualizeze şi să-şi îmbunătăţească experienţa 

personală printr-o metodă educativă eficientă făcută prin cercetare-acţiune-formare.

Cursanți:

1. Prof. Elena GEORGESCU

Prof. înv. primar Raluca PANĂ

2. Prof. Rodica GEORGESCU

Prof. Ion LUPEA



- Cele două cursuri s-au dorit a fi o călătorie intelectuală şi

afectivă care, cu ajutorul imaginilor şi textelor, să devină o

experienţă transversală, în locuri cruciale ale culturii europene.

- O dată în plus, evenimentele ce se petrec în zilele noastre ne

demonstrează faptul că încet-încet se pierde controlul asupra

teritoriului propriu şi se accentuează procesul migraţiei,

indiferent care sunt motivele; astfel, vor dispărea tradiţii şi

identităţi lăsând loc unei etici noi. Acesta a fost punctul de

plecare al marelui tur în Europa dar şi al mitului Europei.



INNOVATIVE  APPROACHES  TO  TEACHING  IN  21ST CENTURY

Metode inovatoare de învățare în secolul XXI

Cehia, Praga

2 – 7 noiembrie 2015

cursanți: prof. înv. primar Georgiana DUMITRESCU și prof. Monica IONESCU

Obiectivele cursului:

- îmbunătățirea competențelor digitale și demararea unor proiecte  concrete 

destinate creșterii performanțelor educative prin valorificarea potențialului oferit de 

TIC în educația școlară;

- dezvoltarea competențelor lingvistice;

- achiziționarea de noi strategii didactice și învățare inovativă;

- promovarea valorilor multiculturale europene.





Prin participarea la aceste cursuri de formare în instituții

europene, ne-am consolidat competenţele cheie ale secolului

XXI şi cu ajutorul experienţei acumulate, a materialelor

educative, vom îmbunătăţi calitatea procesului educaţional.

Toate acestea vor duce la obţinerea unui beneficiu pe

termen lung pentru toţi elevii și cadrele didactice din Școala

Gimnazială ,,Sfânta Vineri” Ploiești.



Coordonator  PROIECT ,,PREZENT ŞI VIITOR ÎN ŞCOALA MEA: 

STUDIU-EDUCAȚIE-NOUTATE-SUCCES''(S.E.N.S.) 

Profesor Ana-Maria APETREI

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi comisia

nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le 

conține.

Echipa de management:

Prof. Ana-Maria APETREI

Prof. Rozina NICOLAE

Prof. Tina PUIU 

Prof. Cristina LUNGAN

Prof. Oana ZAHIU

Prof. înv. primar Simona ILIESCU 

Contabil: Liliana BĂLĂNESCU

VĂ  MULŢUMIM !


