Activitate de diseminare
ICT for Collaborative, ProjectBased, Teaching and Learning
8-14 august 2010, Malta

Beneficiar -Inst. Carmen Voinea, Sibiu

Introducere
ICT for Collaborative, ProjectBased, Teaching and Learning
este un proiect Comenius de
mobilitate individuală la care am
participat în perioada 8-14 august
2010 in Malta.
Instituţia organizatoare a
proiectului este Smart Solutions
LTD., reprezentată prin prof. Emil
Vassalo.

Buget total :1400 euro
200 E transport
750 E taxa curs
450 E subzistenţă
Durata : 40 ore
Nr. Participanti: 31 profesori din
10 tari

Formare continuă pentru personalul
implicat în educaţia şcolară
Burse individuale Comenius
Acţiunea se adresează cadrelor didactice din învaţământul preuniversitar
şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare prin participarea acestora
la stagii de formare continuă.
Aceste stagii trebuie să se desfăşoare în altă ţară europeană decât
aceea în care participantul îşi desfăşoară activitatea profesională. Astfel,
participantul este încurajat să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi competenţele de
predare şi să cunoască mai bine modul în care se realizează educaţia şcolară în
Europa. Durata stagiilor de formare poate fi de 5 zile efective - 6 săptămâni.

www.llp-ro.ro

Etapele obţinerii unei finanţări Pentru Programul Sectorial Comenius –
Mobilitati individuale de formare continuă
1. Accesarea site-ului: http://www.anpcdefp.ro; http://www.llp-ro.ro/?d=41
pentru citirea informaţiilor cu privire la programul sectorial Comenius;
Pentru a afla care sunt documentele care compun dosarul de candidatura, criteriile
de eligibilitate, selectie, excludere si criteriile de acordare a finantarii Apelul
European General pentru Propuneri de Proiecte 2010 si Apelul National pentru
Propuneri de proiecte 2010 se consulta
la adresa: http://www.llpro.ro/userfiles/apel_SEE_2010.pdf
2. Selectarea din catalogul de cursuri Comenius a celor care prezintă interes pentru
candidat: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
3. Trimiterea unui mail persoanei de contact pentru cursul ales pentru a primi un
preaccept de la organizator.
4.Descărcarea formularelor de candidatură de pe adresa:
http://www.llp-ro.ro/userfiles/Apel_COM_2010.pdf
5.Pregatirea dosarului de candidatură, după precizările făcute în Apelul European
General pentru Propuneri de Proiecte 2010 si Apelul National pentru Propuneri de
proiecte 20010

6.Trimiterea dosarului prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa: Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale, Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, etaj 3, sector 4, cod postal
040205

Alături de mentorii maltezi

Obiective şi aşteptări
Am optat pentru acest curs de formare, deoarece am constatat că voi dobândi noi
cunoştinţe şi abilităţi, perfecţionându-mi în acelaşi timp limba engleză prin schimbul de
experienţă cu colegii din alte ţări.

Nevoile mele de formare sunt în domeniul îmbunătăţirii competenţelor de utilizare a
tehnologiilor IT multimedia, potentialul pe care TIC le ofera in activitatea de predare, invatare
, colaborare si generare de proiecte

Beneficii ale activităţii de formare
•
dezvoltarea pe plan profesional prin îmbogăţirea
cunoştinţelor despre utilizarea noilor tehnologiil în activitatea
şcolară, necesare unui învăţământ de calitate, în vederea integrării
acestuia în cel european;
•
stabilirea unor relaţii profesionale cu colegi din alte ţări
europene, cu care am realizat schimburi de experienţă pentru a
promova toleranţa faţă de diferenţele culturale, promova diversitatea
lingvistică, promova multiculturalitatea ca valori educaţionale
europeane.
•
cunoaşterea culturii altor state

OBIECTIVELE CURSULUI
•Perfecţionarea cadrelor didactice prin utilizarea noilor tehnologii la
clasă
•Furnizarea de instrumente de lucru care pot fi utilizate în activitatea
didactică

•Asistarea profesorilor în efortul lor de a utiliza materialele primite în
activitatea de la catedră
•Dezvoltarea şi diseminarea metodelor didactice bazate pe utilizarea
internetului
•Imbunătăţirea competenţelor digitale ale profesorilor participanţi (prin
realizarea unor materiale de tip e-learning)
•Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice

Desfășurarea cursului

Ziua I
-Digital story telling
- ICT for SEN
Ziua a II-a
- Concept Mapping
- Prezi
- e-Twinning
Ziua a III-a
- Blogs
- Wikis
-Digital Video
Ziua a IV-a
- Stop Motion
- Comic Stories
Ziua a V-a
- Proiecte pe grupe, prezentare

Ziua a VI-a
- Evaluarea cursului

- Acordarea certificatelor

Schimbul de informaţii între participanţii la curs

Ce abilități am dobândit…
-Abilitatea de a utiliza cunoştinţele IT dobândite în predare
-Abilitatea de a crea materiale necesare predării la clasă
-Abilitatea de a folosi metode, limbaje şi unelte pentru a crea animatii, digital stories
- Abilitatea de a crea si administra un blog şi alte tipuri de reţele pentru învăţarea
colaborativă, cum ar fi wiki sau prezi

-Abilitatea de furniza feedback asupra activităţii şi de a include cunoştinţele în
predarea la clasă
- Cunoştinţe tehnice de limbă engleză – limbaj IT
-Abilitate de a lucra în echipă
-Abilitatea de organizare şi management a profilurilor de user, a drepturilor şi
autentificării
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare

Pe întreaga perioadă activităţile au fost deosebit de interesante, fiind
completate de vizitarea Maltei şi organizarea unor seri în diferite restaurante
tradiţionale care au evidenţiat bogăţia culturală dar şi căldura poporului
maltez.

5 motive pentru a accesa burse de formare
continuă
1. Posibilitatea de a participa la un curs de formare
într-un cadru european, alături de specialişti din
alte ţări.
2. Familiarizarea cu noutăţi din domeniul din
specialitate: metode de predare şi evaluare,
direcţii de cercetare, practici manageriale.
3. Perfecţionarea unei limbi străine.
4. Identificarea de parteneri pentru derularea de
proiecte cu finanţare europeană.
5. Vizitarea unei alte ţări, cunoaşterea unor culturi
diferite.

Conţinutul acestei prezentări reprezintă
responsabilitatea exclusivă a autorului
Agenţia Naţională şi Comisia Europeană
nu sunt responsabile pentru modul în
care acest material va fi folosit
Mulţumesc pentru atenţie!

